
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA H ổ  CHÍ MIN
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU v ự c  I

PGS.TS. NGUYỄN BÁ DƯƠNG (Chủ biên)

ậ'.

TÂM LÝ HỌC
QUẢN LÝ

(Tái bản lẩn thứ bốn)

NHÀ XUẤT BẢN TỪĐIỂN BÁCH KHOA





HỌC VIỆN CHÍNH TH HÀNH CHÍNH QUÓC GIA 

HỒCHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TíỊ HÀNH CHÍNH KHU v ự c  I 

PGS. TS NGUYỄN 3Á DƯOnVG (chủ biên)

TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
(Tái tản lần thứ 4)

Ỉ Ĩ Í M

NHÀ XUÁT BẢV r ừ  ĐIỂN BÁCH KHOA





LỜI NHÀ XUÁT BẢN
Târr lý học quản lý là một chuyên ngành đặc biệt của 

Tâm lý h(C. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các 
ngành, nhíng tri thức của Tâm lý học quản lý rất quan trọng và 
cần thiết púp cho người lãnh đạo, quản lý am hiểu con người, 
biết cách )hát huy nhân tố con người và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả C)ng tác lãnh đạo, quản lý.

Giio trình Tâm lý học quản lý được tái bản lần này có 
sửa chữa 'à  bổ sung do PGS. TS Nguyễn Bá Dương và Tiến sỹ 
Phạm Hồíg Quý biên tập và bổ sung dựa trên cuốn giáo trình 
Tâm lý h»c quản lý dành cho ngưòi lãnh đạo đã được xuất 
bản và sù dụng nhiều năm trước đây ở Học viện Chính trị - 
Hành chírh khu vực I cùng với những kinh nghiệm và những 
kết quả n<hiên cứu mới của các tác giả được trình bày tương 
đối có hệ hống. Trong quá trình sửa chữa, bổ sung các tác giả 
đã cố gắrg đảm bào tính khoa học, hiện đại và phù họrp với 
thực tiễn (uản lý xã hội ở nước ta trong bối cảnh hiện nay.

Xii trân trọng giới thiệu với bạn đọc giáo trình Tâm lý 
học quản lý, tái bản có sửa chữa và bổ sung lần thứ 4 và mong 
nhận đượỊ ý kiến góp ý của bạn đọc.

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2012





CHƯƠNG I
ĐÓ TƯỢNG, NHIỆM v ụ  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỬU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

1 S ơ  LƯỢC VỀ S ự  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN

Ngay từ khi con người xuất hiện trên trái đất, tâm lý 
con người đã hình thành, ở  thời kỳ tiền khoa học, những 
ngưri đứng đầu các bộ lạc đã biết sử dụng những tri thức về 
com gười được đúc rút qua kinh nghiệm để tiến hành công 
việccùa mình. Xã hội loài người càng phát triển, sự hiểu biết 
về lon người, đời sống tâm lý, tinh thần của con người 
khôig chỉ được khám phá qua quan sát mà còn bàng những 
cách thức tinh vi hơn và được lưu truyền từ đời này qua đời 
khác nhất là qua ca dao, tục ngữ, qua những câu truyện cổ 
tích và sau đó là trong binh thư yếu lược và sử học, kể cả ở 
phưmg Đông lẫn phương Tây.

1. Vào thế kỷ thứ IV - III TCN, nhà triết học phương 
Tây lổi tiếng Xôcrat, trong tập Nhị luận của minh đã viết rằng: 
Nhữig người nào biết sừ dụng con người sẽ điều khiển công 
việc hoặc cá nhân hay tập thể một cách sáng suốt. Trong khi 
nhữig người không biết làm như vậy sẽ mắc sai lầm trong việc 
tiến lành cả hai công việc này.

Tư tưởng về quản lý con người nói chung và những 
ngưn đímg đâu nói riêng còn tìm thấy trong những quan điểm  
của ihà triết học cổ Hy Lạp Platôn (427 - 347 TCN). Trên quan 
điển "Đức trị", Platôn cho ràng, muốn trị nước phải đoàn kết 
dân ại, phải vì dân. ôn g  rất đề cao vai trò của tầng lớp những 
ngưd làm công việc cai trị dân. Theo ông, sức maiứi của giới



cai trị dân làm nên sức mạnh nhà nước, sự nhu nhược của họ làà 
sự yếu kém của Nhà nước. Nói cho cùng tất cả đều phụ thuộcc 
vào người đứng đầu, mọi sự thay đổi đều xuất phát từ đây. Một)t 
chế độ suy vong đều là do lầm lỗi của người đứng đầu. Mặtit 
khác, ông cũng đòi hỏi rất cao ở đội ngũ này về phẩm chất đạoo 
đức và năng lực. Theo ông, chỉ có những bậc hiền triết mói làmi 
được công việc cai trị dân. Muốn vậy, phải ham chuộng hiểua 
biết; thành thật, tự chủ; biết điều độ; ít tham vọng về vật chất vàà 
đặc biệt là phải được đào tạo kỹ lưỡng.

2. ở  phương Đông cổ đại, nhất là ở Trung Hoa và Ẩm 
Độ ... cũng sớm xuất hiện rứiững tư tưởng về quản lý con người i 
nói chung và về việc chú trọng những yếu tố tâm lý con người i 
trong quản lý nói riêng. Những tư tường về phép trị quốc của 1 
Khổng Tử (551 - 479 TCN), Mạnh Tử ợ>12 - 289 TCN), Hàm 
Phi Tử (280 - 233 TCN), v.v... theo đánh giá của nhiều nhài 
nghiên cứu hiện đại vẫn còn có những ảnh hưởng đậm nét và I 
sâu sắc trong phong cách quản lý và văn hóa của nhiều nước; 
Châu Á, nhất là ờ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên 1 
v.v... Neu như Khổng Từ, Mạnh Tử và một số người khác chủ I 
trương dùng "Đức trị" để cai trị dân theo nguyên tắc người trên 1 
noi gương, kẻ dưới tự giác tuân theo; lấy phép nhân trị làm học: 
thuyết quản lý xã hội; khuyên những người cai trị phải tu thâm 
để trờ thành ngưòd Nhân, biết làm điều nhân, xã hội hóa điều I 
tứiân và phát triển bằng nhân tâm thì Hàn Phi Tử, Thương 
ưởng (390 - 338 TCN) và một số người khác lại chủ trương 
quản lý xã hội bàng "Pháp trị". Hà Phi Tử cho rằng, trong phép 
cai trị dân phải loại bỏ yếu tố tình cảm, thân quen, phải dựa trên 
pháp luật mới có thể quản lý và phát triển xã hội. Người cai ừị 
dân phải có những phẩm chất cơ bản là: Khả năng kết hợp hài 
hoà giữa Pháp - Thuật - Thế; phải công bằng, thưởng phạt công 
minh, "Pháp không bỏ qua người tôn quý, hình phạt không



tráih quan đại thần". Phải dựa vào "Pháp" dể chọn người, dùng 
ngrời, cai trị người, phương pháp cai trị dân phải biến đổi cho 
phi hợp với thời thế.

3. Vào thế kỷ thứ XVIII, nền văn minh công nghiệp ra 
đờ đã tác động và làm biến đổi có tính chất cơ bản toàn bộ đời 
sốrg con người mà trước tiên là ở phương Tây. Thời kỳ "xã hội 
côig nghiệp" này đã tạo ra những tiền đề lý luận và thực tiễn, 
hìrh thành nhiều chuyên ngành khoa học phục vụ cho những 
nhi cầu cấp thiết của xã hội.

Ngay từ thế kỷ XVIII, tư tường cho rằng việc quản lý 
cát quá trình kinh tế - xã hội cần phải được tiến hành một cách 
khoa học đã được một số người đề cập đến như Robert Owen 
{Víĩ\ - 1858) trong việc dùng phương pháp "người giám sát im 
lặrg"; Charles Babbage (1792- 1871) đã chủ trọng đến mối 
quuì hệ giữa giới chủ và công nhân. Tuy nhiên, khi khoa học 
qum lý thực sự ra đời với tư cách là một khoa học độc lập, khi 
nht quản lý học, nhà tâm lý học và nhà tổ chức lao động người 
M} F.Taylor (1856- 1915) làm cho các vấn đề của quản lý trở 
thàih đối tượng của khoa học này và được nghiên cứu một cách 
đầj đủ và tương đối có hệ thống. Năm 1911, khi "Những 
ngiyên lý quản lý khoa học" của F.Taylor được công bố, đã mở 
ra 'kỷ nguyên vàng" trong quản lý và ông đã được gọi là "cha 
đẻ ;ủa thuyêt quản lý theo khoa học".

Tư tưởng cơ bản về quản lý của F.Taylor bao gồm 
nhiTig vấn đề sau:

- Chú trọng cải tạo mối quan hệ trong quản lý (chú trọng 
mố. quan hệ giữa người lao động và máy móc, chú trọng "tính 
hợp lý" của hành vi và những thao tác của người lao động)

- Tiêu chuẩn hóa công việc
- Chuyên môn hóa lao động
- Hình thành quan niệm "con người kinh tế"



Trên cùng quan niệm về con người với tư cách là conn 
người kinh tế, Thuyết quản lý hành chính do H.Fayol (1841-- 
1925) - nhà quản lý người Pháp cùng thời với F.Taylor cũng raa 
đời. H. Fayol đã chú trọng đến những vấn đề cơ bản của khoaa 
học quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và các tô chứcc 
khác ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ong là một trongg 
những người sớm đưa ra 5 yếu tố cơ bản của quản lý và đóó 
cũng chính là 5 chức năng cơ bản của quản lý - đó là: Dự tínhh 
(dự toán và lập kế hoạch), tổ chức, điều khiên, phôi hợp, kiêmn 
tra. Với mục đích "khoa học hóa" quản lý hành chính, ông đãã 
đưa ra 16 quy tắc hướng dẫn và được gọi là "Những chức tráchh 
quản lý của một tổ chức". Học thuyết về quản lý hành chínhh 
của ông có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đên nôi người taa 
đáiửi giá ông là Taylor của châu Ảu.

Học thuyết quản lý của F.Taylor và H.Fayol có ý nghĩaa 
to lớn trong thực tiễn quản lý thỏri bấy giờ, nhất là trong lĩn ^  
vực sản xuất kinh doanh. Việc nghiên cứu tỷ mỉ, khoa học vêê 
thao tác lao động, hợp lý hóa lao động sản xuất, chuyên môm 
hóa lao động, chú trọng khai thác nguồn nhân lực đã đem lại lợii 
ích to lớn cho giới chủ tư bản. Song, vì quan niệm con người -- 
người công nhân là con ngưòd kinh tê, ham lợi ích vật châti, 
không có khả năng độc lập sáng tạo; thiếu ý thức tô chức k>ỷ 
luật, bỏ qua những nhu cầu xã hội, tinh thần của con người nêm 
đã dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa giới chủ và giới thợ. C ũng 
từ đây xuất hiện nhu cầu cấp bách của thực tiễn quản lý là: cầm 
phải có một chuyên ngành nghiên cứu những vấn đề thuộc vềề 
đời sống tinh thần, văn hóa và xă hội cùa con người trong h£ệ 
thống quản lý.

4. Tâm lý học quản lý với tư cách là một chuyên ngànhi 
của tâm lý học được ra đời vào những năm 20 của thê kỷ XXi
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tréi cơ sở trào lưu quản lý khoa học. Sự ra đời cùa Tâm lý học 
qun lý găn liên với sự hình thành "Học thuyết quan hệ con 
ngrời" do Elton Mayo (1880- 1949) xây dựng và một số đóng 
gó) của các nhà tâm lý học công nghiệp khác như: Hugo 
Minsterberg - nhà tâm lý học Đức đã phát triển tâm lý ứng 
dựg trong lĩnh vực quản lý các xí nghiệp; nhà tâm lý học 
MFollet đã nghiên cứu về bản chất quyền lực trong quản lý và 
má quan hệ con người.

Các ông cho rằng, hiệu quả của lao động không chỉ tăng 
lêrnhờ cách thức quản lý khoa học mà còn phụ thuộc vào thực 
ch.1 các môi quan hệ trong quản lý.

Trên cơ sờ bảng phân loại nhu cầu của nhà xã hội học 
ngrời Mỹ A.SMaslow, chia toàn bộ nhu cầu của con ngưòã 
thồih 5 tầng bậc: Nhu cầu vật chất (sinh lý), an toàn (an ninh), 
nhi cầu xã hội, nhu cầu tôn trọng (nhận biết), nhu cầu tự khẳng 
địm mình, E.Mayo cho răng, con người không chi có nhu cầu 
vật chát, không chì hướng tới các lợi ích kinh tế mà còn cần 
thi(t, thậm chí còn cấp thiết hơn nhu cầu vật chất - đó là nhu 
câixã hội, nhu cầu tinh thần. Từ năm 1924 - 1929, E.Mayo đã 
tiêi hành hàng loạt các thí nghiệm tại phân xường điện 
Havthome thuộc xí nghiệp điện lực miền Tây Chicago (Mỹ), 
ngiời ta gọi là các cuộc thí nghiệm khẳng định vai trò của mối 
quai hệ con người, của các yêu tố tâm lý, văn hóa trong quản 
lý. ^ua các thí nghiệm E.Mayo và các cộng sự đã chứng minh 
đưcc răng, trạng thái tâm lý của người lao động gây tác động 
mộ cách trực tiếp đến năng suất lao động. Sự đoàn kết các 
nhớn ngưòn làm việc và các môi quan hệ cùa họ, nếu được 
hìni thành trên cơ sở cùng nhau trung thành với sự nghiệp, sẽ 
kícl thích lao động tôt hơn những khuyến khích vật chất. Ngoài 
ra, lua thực nghiệm cũng chứng minh được ràng, thái độ của 
mô người lao động trước hết phụ thuộc vào ảnh hưởng của
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những người xung quanh. Từ kết qua thực nghiệm E.Mayo đã 
viết cuốn sách Các vấn để con người trong nền văn minh cômg 
nghiệp và khẳng định lý thuyết quản lý hiện đại cần phải dựa 
vào những thành tựu của tâm lý học.

Học thuyết "Các mối quan hệ con người" lưu ý các chủ 
doanh nghiệp tư bản hãy chú ý một cách nghiêm chỉnh đến tfính 
qhất các mối quan hệ giữa người quản lý và công nhân, cần tiến 
hành các biện pháp đặc biệt để xây dựng bầu không khí tâm lý 
lành mạnh. Học thuyết của E.Mayo cũng giúp cho các chủ tư 
bản hiểu rằng, tình cảm, tâm trạng, niềm tin và các mối quan hệ 
cá nhân của công nhân có vai trò quan trọng đối với việc tăing 
lợi nhuận của họ. Tuy nhiên, vì bản chất các mối quan hệ giữa 
chủ tư bản và công nhân mang tính chất đối kháng nên trcxng 
chế độ Tư bản chủ nghĩa, về nguyên tắc rất khó có thể xây 
dựng được các mối quan hệ thực sự tốt đẹp, bình đẳng.

Tâm lý học quản lý phưorng Tây từ những năm 1930 đã 
phát triển theo xu hướng thực dụng hơn. Đặc biệt từ khi có sự 
ra đời của Tâm lý học hành vi đã ảnh hường lớn đến khoa học 
quản lý.

Chủ nghĩa Mác ra đời đã tạo ra một bước ngoặt to lớn 
đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, vãn hóa, xã hội và khoa 
học của nhân loại. Tuy nhiên, vấn đề quản lý các quá trình kinh 
tế - xã hội theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội thực sự mới bắt đầu 
sau cách mạng Tháng Mười Nga 1917 - khi đất nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên trên thế giới ra đời. Dưới sự lãnh đạo của 
V.I.Lênin, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
Nga xô viết, khoa học quản lý cùng với tâm lý học quản lý và 
các khoa học nhân văn khác mới thực sự được quan tâm và 
phát triển mạnh mẽ.

V.I.Lênin rất quan tâm đến khoa học quản lý và coi đó 
là một phương tiện, một công cụ tối quan trọng để phát triển
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kin tế - xã hội của đất nước xã hội chủ nghĩa. Khi đánh giá về 
phưng pháp quản lý của F.Taylor, Người cho ràng đối với bọn 
tư hn thì phưcmg pháp Taylor là "hệ thống bòn rút mồ hôi của 
CÔIX nhân". Nhung xét về mặt khoa học quản lý thì Lênin cho 
rằn., "Nước cộng hòa Xô Viết phải tiếp thu cho bàng được tất 
cả hững gì quý giá trong thành tựu của khoa học và của kỹ 
thui trong lĩnh vực đó (tức phưong pháp quản lý Taylor). 
Chiag ta sẽ có thể thực hiện được chủ nghĩa xã hội hay không, 
điềi đó chính là tùy thuộc ở những kết quả của chúng ta trong 
việc kết hợp chính quyền Xô Viết và chế độ quản lý Xô Viết với 
rứiữg tiến bộ mch nhất của chủ nghĩa tư bản. Phải tổ chức ở Nga 
việc ngiên cứu và giảng dạy phưcmg pháp Taylor, phải thí 
nghệm và ứng dụng phưorng pháp đó một cách có hệ thống"'

Quán triệt chi thị của Lênin, nhà nước Nga Xô viết đã 
scm quan tâm và vận dụng những tri thức tâm lý học, đặc biệt 
là tm lý học xã hội vào lĩnh vực quản lý con người. Tháng 3 
năn 1924, Hội nghị lần thứ hai về Tổ chức lao động khoa học 
đưcj; tiến hành. Trong Hội nghị đã có nhiều tác giả trình bày 
nhiỉig kết quả nghiên cứu về tâm lý học quản lý.

- Nghiên cứu những phẩm chất của nhà lãnh đạo; nhấn 
mạih đến khả năng về tầm nhìn xa, trông rộng; tính kiên trì, 
quyt đoán; khả năng kiềm chế bản thân v.v...

- Nghiên cứu những yêu cầu tâm lý của việc ra các chỉ 
thị,Tiệnh lệnh rứiư: Phải ngắn gọn, rành mạnh, chính xác; phù 
hợpvới đặc điểm tâm lý của đối tượng, của người thực hiện.

Đến cuối những năm 50 đầu lửiững năm 60 của thế kỷ 
XX lĩnh vực Tâm lý học quản lý đặc biệt được quan tâm. 
Troig các xí nghiệp, Iigưừi la yôu càu laiủi dạo phải xác dịiứi 
và cưa ra được những chỉ tiêu xã hội và tâm lý trong kế hoạch 
sản^uất, khắc phục tình trạng "kinh tế đorn thuần"; có nghĩa là

' V.iLenin; Toàn tập, Nxb Tiến bộ Matsxcova, 1977, t36, t213-232
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yêu cầu ngưòd lãnh đạo, quản lý phải quan tâm giải quyết những 
vấn đề phức hợp của con người trong tập thể lao động, như:

- Từng bước giảm bớt sự khác biệt về xã hội - kinh tế 
giữa lao động chân tay và lao động trí óc.

- Xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa lãnh đạo và tập 
thể; lãnh đạo với cấp dưới; cá nhân với cá nhân, cá nhân với 
tập thể và xã hội v.v...

- Cải thiện sinh hoạt vật chất, văn hóa tinh thần cho 
những người lao động.

Năm 1966 đã đánh dấu một bước tiến mới trong sự phát 
triển của chuyên ngành Tâm lý học quản lý ở Liên Xô. Hội 
nghị "Khoa học, kỹ thuật về vấn đề tổ chức có khoa học công 
tác quản lý nền công nghiệp xã hội chủ nghĩa" đã nhẩn mạnh vị 
trí, vai trò và sự cần thiết phải phát triển chuyên ngành tâm lý 
học ứng dụng này. Trong hội nghị đã có nhiều báo cáo khác 
nhau về tâm lý học có liên quan đến công tác quản lý, lãnh đạo 
như: Tâm lý học xã hội; Tâm lý học lao động trí óc của người 
lãnh đạo; Tâm lý học và sinh lý học kỹ sư v.v...

Tầm quan trọng của chuyên ngành Tâm lý học quản lý 
đã được hiện thực hóa vào những năm 70 của thế kỷ XX. Các 
nghị quyết của Đảng cộng sản Liên Xô đã nhấn mạnh "sự cần 
thiết, cấp bách của việc nghiên cứu các khía cạnh tâm lý trong 
lao động của người cán bộ quản lý; vấn đề hình thành nhân 
cách người lãiứi đạo; đặc trưng hoạt động cùa người đó; vấn đề 
kỹ năng và kỹ xảo giao tiếp; biện pháp và cách thức tác động 
vào tâm lý con người"^. Có thể nói những vấn đề tâm lý học 
của công tác lãnh đạo, quàn lý lúc đó đã được đặt ra một cách 
đặc biệt kiên quyết. Chính vì thế, trong các học viện kinh tế và

 ̂A.N. Lêônchieps; B. lômốp; E. Kudơmin; Tâm lý học và sự tiến bộ 
khoa học ký thuật, Tạp chí Người cộng sản, 1971, sô II.
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trorg hệ thống các trường Đáng, người ta đã đưa chương trình 
Tân lý học quản lý vào nội dung chương trình giảng dạy. Cũng 
vàothời gian này, trong các trường Đảng ở Bungari, Cộng hòa 
dân:hủ Đức cũng thực hiện chương trình này. Nhiều giáo trình 
Tân lý học quản lý của các tác giả Liên Xô ra mắt bạn đọc và 
đượ sử dụng trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh 
đạo quản lý đó là các tác giả E.E. Venđrổp (1969); A.G. 
Xôpcôvôi (1971); I.I.Prônin (1971); V.G.Aphanaxep (1968); 
B.ELômốp (1967); V.M. Puskin (1970); V.M.Sepen (1972) v.v...

ở  Việt Nam khoa học tâm lý phát triển khá muộn. Mãi 
đếmăm 1958 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội I mới thành 
lập ổ bộ môn Tâm lý học - giáo dục học đầu tiên của cả nước. 
Giát trình Tâm lý học đại cương; Tâm lý học lứa tuổi và sư 
phạn đầu tiên được các tác giả Nguyễn Minh Đức, Phạm Cốc, 
Đỗ rhị Xuân biên soạn và đưa vào giảng dạy cho sinh viên 
kho; tâm lý giáo dục của trường cũng như sirứi viên của các 
trườig Sư phạm trong cả nước. Sự phát triển của khoa học tâm 
lý nii chung ờ Việt Nam gắn liền với những đóng góp của các 
nhà khoa học như Nguyễn Lân, Nguyễn Đức Minh, Phạm 
Hoàig Gia, Phạm Minh Hạc, Phạm Tất Dong, Hồ Ngọc Đại, 
Ngưễn Quang uẩn, Trần Trọng Thủy, Phạm Cốc, Đỗ Thị 
Xuâi, Đỗ Long và nhiều người khác.

Đầu những năm 1980, những kiến thức Tâm lý học quản 
lý d  được đưa vào giảng dạy trong trường Nguyễn Ái Quốc 
cao )ấp (trường Đảng cao cấp - nay là Học viện Chính trị - 
Hàm chính quốc gia Hồ Chí Minh). Ngày 5 - 10 - 1987, Bộ 
môntârri lý học xã hội chính thức được thành lập. Giáo trình 
tâm ý học xã hội trong công tác lãnh đạo quản lý (sơ thảo) do 
tác ịiả Nguyễn Hải Khoát chủ biên chính thức ra đòd và đưa 
vào ;iảng dạy năm 1991. Chương trình tâm lý học quản lý cũng 
đượt đưa dân vào các trường Đảng khu vực, trong đó có trường
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Nguyễn Ái Quốc khu vực I (nay là Học viện Chính trị - Hành 
chính khu vực I). Ngay từ những năm 1983, trong khoa Kiến 
thức bổ trợ đã có dạy một số chuyên đề về tâm lý học. Năm 
1985- 1986, ở trường Nguyễn Ái Quốc I đã đưa thành môn học 
và đến năm 1990 chính thức có khoa tâm lý - xã hội học và dân 
số. Tháng 6 năm 1993, do yêu cầu của chuyên ngành, ở Phân 
viện Hà Nội (lúc đó) chính thức thành lập khoa Tâm lý học và 
đầu tư cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, biên soạn 
chưcmg trình cho hệ cừ nhân chính trị, lý luận chính trị cao cấp 
giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng và tại chức cho cán bộ chủ 
chốt các cấp, kể cả các cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra 
và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc Học viện 
Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Mặc dù ra đời 
muộn, song tâm lý học nói chung, tâm lý học xã hội và tâm  
lý học quản lý nói riêng ờ Việt Nam đã thực sự phục vụ mục 
đích chính trị của Đảng ta, đã làm tốt hai chức năng cơ bản 
là: Chức năng tư tưởng hệ và chức năng ứng dụng trong công 
cuộc đổi mới đất nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM v ụ  VÀ CÁC PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN c ủ ữ  CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Tâm lý học quản lý là một chuyên ngành của tâm lý học, 
có tính chất lý thuyết và ứng dụng rất rõ rệt trong việc quản lý 
xã hội. Các nước Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa trước 
đây đã vận dụng một cách triệt để các tri thức trong tâm lý học 
quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, lứiất là trong lĩnh vực 
kinh tế. Nước ta, sự quan tâm nghiên cứu và vận dụng tâm lý 
học quản lý bắt đầu từ những năm 1980 và phát triển mạnh vào 
đầu những năm 1990 trong hệ thống các trưòoig Đảng.

Sự phát triển của tâm lý học quản lý ở nước ta được dựa 
trên nền tảng phương pháp luận của triết học Mác - Lênin và tư
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tưởig Hồ Chí Minh, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa cộng sản 
kho. học và các khoa học khác cỏ liên quan. Những tri thức 
tâmlý học quản lý được lý giải thông qua "lăng kính" của lý 
thu'et quản lý, tâm lý học xã hội, xã hội học và ngay cả các 
chu ên ngành tâm lý học khác, như: Tâm lý học dân tộc, tâm lý 
học:hính trị, tâm lý học kinh doanh v.v...

Mặc dù còn nhiều điểm chưa thật sự được thống nhất về 
đối ượng, nhiệm vụ của tâm lý học quản lý, song có thể khái 
quá lại một số điểm có tính chất thống nhất và có ý nghĩa thực 
tiễntrong điều kiện cụ thể của nước ta hiện nay như sau:

1. Đối tượng của tâm lý học quản lý 
về đối tượng của tâm lý học quản lý là vấn đề còn có 

nhici ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, để xác định đối tượng của 
chu ên ngành này cần dựa trên cơ sở của phép duy vật biện 
chứig để nhìn nhận nó trong mối quan hệ với đối tượng của 
tâmlý học, nhàm chỉ ra những mối liên hệ và những thuộc tính 
cơ hn chung và những mối liên hệ và thuộc tính cơ bản riêng biệt.

Trong một số từ điển nước ngoài, đối tượng của tâm lý 
họcquản lý được xác định là những quy luật của hoạt động 
quả; lý. Quan niệm như thế trùng với ý kiến của các nhà tâm lý 
họcLiên Xô trước đây (A.I. Kitốp, v.x. Ladarép) cho rằng đối 
tượig cùa tâm lý học quản lý chính là hoạt động của người lãnh đạo.

Như vậy, những đặc điểm tâm lý hoạt động của người 
lãnl đạo là đối tượng cơ bản của tâm lý học quản lý, song 
nếuchỉ giới hạn như vậy sẽ là chưa đầy đủ và chưa phản ánh 
đưọ' vị trí cùa tâm lý học quàn lý trong việc nghiên cửn và 
phá huy nguồn lực con người trong quản lý. Đối tượng của 
tâm lý học quản lý còn là những hiện tượng tâm lý, những 
quy luật tâm lý cá nhân và xã hội gắn liền với sự vận hành 
củacác mối quan hệ quản lý.
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Khi xác định nhiệm vụ của tâm lý học quản lý, không 
nên chỉ chú ý đên mục đích kinh tế mà cần quan tâm đến cả 
mục đích giáo dục, nhân văn (tức là phải chú ý đến việc phát 
huy nhân tố con người, vì con ngưòũ). Với mục đích trên, tâm 
lý học quản lý có nhiệm vụ cơ bản là phân tích những đặc điểm 
và điêu kiện của hoạt động quản lý với mục đích nâng cao hiệu 
quả của công tác trong hệ thống quản lý. Ngoài ra, nó còn có 
những nhiệm vụ sau;

+ Nghiên cứu các đặc điểm tâm lý cá nhân, tâm lý xã 
hội của các tập thể với tư cách là chủ thể và khách thể của quản 
lý, đặc biệt là nghiên cứu những quy luật của các nhân tố tâm lý 
xã hội thuận lợi cho hoạt động quản lý (uy tín, bầu không khí 
tâm lý, dư luận, tâm trạng tập thể v.v..).

+ Nghiên cứu cơ sở tâm lý học của việc nâng cao hiệu 
quả quản lý, lãnh đạo trong các lĩnh vực, của việc nâng cao 
hiệu hoạt động của cá nhân và tập thể lao động.

+ Nghiên cứu những đặc trưng về hoạt động, giao tiếp 
và những phẩm chất nhân cách cần có của người lãnh đạo; 
xác định con đường hình thành, phát triển nhân cách; các 
kiểu người lãnh đạo cũng như vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo.

+ Nghiên cứu nhu cầu, động cơ lao động của tập thể; các 
định hướng giá trị tập thể; các định hướng giá trị xã hội, tâm 
thế của các thàrứi viên nhằm xác định cách thức tác động phù 
hợp đê phát huy nhân tố con người trong quản lý.

+ Nghiên cứu những yếu tố tâm lý - sư phạm của việc 
đánh giá, tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo cán bộ; trong công tác tư 
tưởng và công tác kiểm tra v.v...

2. Nhiệm vụ của tâm iý học quản lý
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Là một chuyên ngành của tâm lý học, tâm lý học quản lý 
sử dụg các phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học nói 
chungvà của tâm lý học xã hội nói riêng, như: Quan sát, điều 
ữa (tr chuyện, phỏng vấn, ăng két) qua các trắc nghiệm (test), 
thực ghiệm v.v..., ngoài ra tâm lý học quản lý còn sừ dụng 
một scphương pháp chuyên biệt sau:

+ Phương pháp khái quát các nhận xét độc lập
Thực chất của phương pháp này là lấy ý kiến nhận xét 

độc lậ của một số người (cấp trên, trong ban lãnh đạo, trong 
tập thicơ quan...) về một vấn đề tâm lý nào đó của người lãnh 
đạo. Tong phương pháp này việc chọn đối tượng hỏi ý kiến có 
vai trcquan trọng.

-t- Phương pháp nghiên cứu qua kết qi4ỏ, sản phẩm hoạt động
Thông qua kết quả, sản phẩm hoạt động rứiư các báo 

cáo, bin bản, kế hoạch, quyết định quản lý, hiệu quả công tác 
để đon trước các đặc điểm tâm lý, trình độ chuyên môn, ý chí, 
kỹ năq cùa chủ thể hoạt động. Phân tích kết quả hoạt động của 
người'ãnh đạo cần tách ra được đâu là kết quả cùa bản thân 
ngườitó, đâu là kết quả của tập thể v.v...

t- Phương pháp trò chơi "sam vai" quản lý
Để tiến hành phương pháp này, người ta thường xây 

dựng ác tìrứi huống quản lý và đưa từng người nhập cuộc để 
giải qyết tình huống đó. Qua cách thức giải quyết tình huống 
mà bi( được chồ mạnh, chỗ yếu của người lãrửi đạo, của người 
mà chng ta muốn bổ rứiiệm để có biện pháp, phương hướng 
đào tạs bôi dưỡng, phù hợp.

+- Phương pháp đo lường tâm lý học - xã hội học
Đây là phương pháp kết hợp và sử dụng phương pháp 

điều tr qua bảng ăng két, qua trắc nghiệm (test) nhằm xác định

3. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý
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cả về mặt định tính, định lượng về một số hiện tượng tâm lý 
như dư luận tập thể, định hướng giá trị trong tập thể, mối quan 
hệ giữa các thành viên trong tập thể, vấn đề lựa chọn người 
lãnh đạo v.v... Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào 
việc soạn thảo, xây dựng phiếu hỏi, cũng như trình độ sử dụng, 
nghiên cửu của người tiến hành.

+ Phương pháp nghiên cứu tiểu sử hoạt động của người 
lãnh đạo quản lý

Đây là một trong những phương pháp có giá trị thực tiễn 
cao. Việc nghiên cứu tiểu sử hoạt động, những thành công và 
thất bại trong hoạt động quản lý, lãnh đạo của các chính khách, 
các nhà doarủi nghiệp chẳng những cho chúng ta thấy được 
những đức tính cần có của nhà tổ chức, lãnh đạo chính trị, lãnh 
đạo các đoàn thể nhân dân, lãnh đạo doanh nghiệp ở các giai 
đoạn lịch sử - xã hội khác nhau mà còn cho chúng ta biết thêm 
những kinh nghiệm, cách thức giải quyết các tình huống đa 
dạng, phức tạp trong quản lý lãnh đạo.

Đe sử dụng hiệu quả phương pháp này, nhà nghiên cứu 
và các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp, các lĩnh vực cần quán 
triệt các nguyên tắc như: nguyên tắc quyết định luận; nguyên 
tắc khách quan; nguyên tắc tiếp cận giá trị - hoạt động - nhân 
cách; nguyên tắc phát triển; nguyên tắc thiết thực v.v...

III. VÁN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TÂM LÝ HỌC 
QUẢN LÝ

Con ngưòri là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành 
khoa học. Nó không phải là đối tượng duy nhất của khoa học 
tâm lý - một trong những bộ môn của các khoa học xã hội - 
lủiân văn.

về mặt lý luận và phương pháp luận, sự nhất quán thể 
hiện ờ logic tiếp cận các vấn đề. Sau khi xác định sơ bộ đối
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tượrg cùa Tâm !ý học quan lý. chúim la sẽ lần lượt xem xét con 
ngưã ở ba câp độ:

- Cấp độ trim tượng - các thuộc tính cùa con người như
một tiểu vũ trụ
- Cấp độ giữa - cấp độ tâm lý học
- Cấp độ cụ thể - con người Việt Nam hiện nay (nội 

dun, này chúng tôi xin trình bày ở chưomg VI trong giáo trình)
Con người - Ba cấu trúc hợp thành của nó, vì thế để 

hiểiđược một con người cần phân tích cả ờ ba mặt:
- Mặt sinh lý, con người là một sinh vật có một cơ thế. 

Dùrị ký hiệu (S) thể hiện mặt này.
- Mặt xã hội, con người là “tổng hòa mọi quan hệ xã 

hội - ký hiệu (X).
- Mặt tâm lý, với một cơ cấu và những cơ chế đặc thù - 

ký hệu (T).
Ba mặt này tác động lẫn nhau, và thưòmg xuyên biến 

độn; từ lúc mới sinh ra đến khi về già. Không thể đơn giản đối 
lập nặt này với mặt khác, càng không thể thu gọn lại, biến một 
mặt nào thành chủ yếu (các học thuyết duy sirứr vật 
“bicogisme”, duy xã hội “sociologism” cũng như duy nội tâm 
“psvhologism”) đều là cực đoan. Trong mỗi trường hợp, ba 
yếutố (X),(S),(T) tác động như thế nào, ảnh hưởng lẫn nhau 
nhưthế nào, cần phải xác định thông qua một quá trình phân 
tíchcụ thể, với những phương pháp đặc thù của từng lĩnh vực, 
để ó  thể có những kết luận thực tiễn, tìm cách tác động một 
cácl cụ thể. Có thể khi phải nhấn mạnh mặt (S) như cho nông 
thuóc hoặc thay đổi chế độ ăn; có khi tập trung giải quyết (X) 
nhưthay đổi xí nghiệp, cơ quan; có khi chủ động tìm cách tác 
độn; lên (T) và cũng nhiều khi phải tác động lên cả ba mặt một 
lúc. Khoa học con người cụ thể, không thể ngừng ờ thảo luận
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quan điểm, dĩ nhiên là phức tạp, mồi biến động ở một mặt nào 
đó đều ảnh hưởng đến hai mặt kia.

1. Các thuộc tính con người như một tiểu vũ trụ
Với mục đích hiểu rõ con người như một tiểu vũ tru, 

cần phải xem xét nó trong khung cảnh vũ trụ chung, nơi nó 
xuất hiện mà cũng là chốn nó đắm chìm vào. Hình thức vạn vật 
do chính trái đất và sinh thái của nó ban tặng. Sinh thái học đã 
dàrửi cho chúng ta rứiiều khái niệm nền tảng, cần  phải bắt đầu 
gắn chúng với những cấu kiện tâm lý học kinh nghiệm. Một số 
khái niệm ấy là: thức ăn, sự trao đổi chất, nghỉ ngơi và trú ẩn, 
chọn lọc và di truyền; cạnh tranh và tái sản xuất; khí hậu và 
thòả tiết, sinh khối, sinh trưởng và biến đổi trong thời gian, sự 
can thiệp... c ần  hòa phối rứiững vật liệu sinh thái học đó với 
các cấu kiện tâm lý cảm giác với biểu tượng về dinh dưõng và 
trao đổi chất, tính ổn định và thể chế hóa nền văn hóa với nơi 
trú ẩn, sự kiểm tra các biểu tượng về hiện thực với chọn lọc di 
truyền, sáng tạo, tâm lý với tái sản xuất, tâm khối với sinh 
khối... Những suy nghĩ ấy cho phép xác định danh mục gồm 
19 thuộc tính cơ bản sau:

1) Chúng ta xuất hiện trong một vỏ bọc cá nhân có các 
kích thước, hình dạng, màu sắc nhất định.

2) về cơ bản chủng ta mềm, mong manh, dễ hủy.
3) Bên ngoài chúng ta và các lớp nội quan có các lớp bao
phủ.
4) Những phần mềm được cố định trên bộ xương linh 

động, liên kết với nhau bời các khớp nối.
5) Chúng ta có tận cùng ờ các chi, các ngón.
6) Chúng ta có mặt, hướng di chuyển dễ nhất của ta là 

“phía trước”.
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7) Chúng ta có bộ máy cảm giác cho phép cảm nhận môi 
trưàg bên ngoài, do đó mặt chúng ta căn bản hướng ra bên 
ngoi, cũng như phía trước.

8) Bộ máy cảm giác được nối với thiết bị xử lý dữ kiện 
hệ tiần kinh trung ưoTig và não. Chúng có năng lực xử lý bàng 
số áng như bàng hình.

9) Con người là cơ thể trao đổi khí và chuyển dịch các 
chấ lỏng.

10) Con người là hệ thống mở mặc dù có giới hạn:
- Liên lạc diễn ra sự vận động của các chất vào chúng 

ta, lên trong chúng ta và từ chúng ta ra ngoài
- Trên cơ thể có 12 hoặc 13 lỗ lớn và 4 triệu lỗ li ti.
- Tráng ngoài cơ thể là các thứ dịch đặc thù: chúng ta có 

mùivà khẩu vị riêng.
- Các bộ phận của chúng ta luôn luôn vận động 

khcig ngừng.
11) Chúng ta biến đổi theo thời gian, tồn tại, trong thời 

giai, là một phần của tiến trình thời gian: Vừa như đại diện 
củaloài, vừa như thực thể cá nhân, chúng ta đi từ sinh thành 
tới ái chết.

12) Ngoài hướng và vận tốc, các quá trìrứi thời gian mà 
chửg ta tồn tại có tính tuần hoàn: sự thể, hoạt động của tim, 
giấ( ngủ, sự thao thức, các nhịp và nhịp mùa, các nhịp của mặt 
trăr^, mặt trời và nhịp thiên văn

1 'í) Trong con ngiròri thưòmg xày ra khùng hoảng nhir kêt 
quả của những biến động tạm thời không tránh khỏi: sự sinh 
trưóig của răng, thời kỳ cai sữa, hoạt động của ruột, sự lạc hậu 
của bản thân, việc tìm hiểu lứa đôi, giáo dục con cái, sự lão 
hóa sự chết.
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14) Bên trong con người có sự sống nhưng không phải 
thành phần của nó;

- Các bạch cầu và thực bào bảo vệ cơ thể.
- Các vi sirứi vật gây bệnh sâm nhập vào, có khả năng 

giết chết người.
- Các bạch cầu và thực bảo bảo vệ cơ thể.
- Các vi trùng cần thiết cho diễn biến của quá trình giải phẫu.
15) về nhiều mặt chủng là thành tố của hệ thống tự 

nhiên thống nhất:
- Chúng ta được cấu tạo chủ yếu từ nước và các chất 

lỏng khác.
- Từ góc độ hóa học, chúng ta giống những cơ chế khác 

như vật chât vô sinh của trái đât cũng như người ngoài trái đất.
- Chúng ta được cấu tạo phù hợp với nguyên lý cơ học, 

có các kích thước vô cùng nhỏ, những đặc tính hình thái của 
loài, các đặc điểm cá nhân, được xác định bởi mã di truyền.

- ở  tất cả các giai đoạn tồn tại, chúng ta có đặc trưng 
đối xứng: đối xứng hai bên khá chính xác của cơ thể, đối xứng 
các nhịp, đối xứng của bản thân mã di truyền.

- Chúng ta là một vấn đề của tính lưỡng giới chung của 
tự nhiên.

16) Chúng ta là một vấn đề của tính biết nhận thức, biết 
tạo ra những kháng thể có cấu trúc: hát, soạn nhạc, vẽ, nặn, 
nghĩ theo lối mới, tạo ra lý luận, giải thích, phát minh.

17) Chúng ta có năng lực yêu ghét, tiên đoán và sợ hãi, 
thỏa mãn và đau đớn.

18) Chúng ta có năng phán xét, ý thức về năng lực nhận 
thức của mình.

19) Trong toàn bộ tự nhiên, chỉ riêng chúng ta có năng 
lực có được quan niệm vê cái toàn vẹn và xử sự tự do, biến tự 
sát hay lựa chọn với tính cách hành động tự giác, có suy nghĩ.
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c  thê kết luận về nhữn^ thuộc tính xác định tính chất 
xung độicủa hãn chất con ngia/i. những quan hệ phổ biến của 
nó như Síu:

1. ) Sự cá tính hóa với những biểu hiện phong phú bên 
ngoài làn nảy sinh xung đột giữa các biểu tượng về sự độc đáo 
(cái rienj) và sự điển hình (cái chung).

2. ) Phưong thức nhận thức tưong phản cùng với sự 
chuyên nôn hóa chức năng liên kết bán cầu ở não dẫn tới sự 
phân chi. loài người, sự cạnh tranh lẫn nhau.

3. ) Các thành phần cấu trúc, những khả năng tiềm tàng 
của cá niân gắn liền với giới tính của nó, dẫn tới sự xung đột 
các vai tò xã hội, sự tự đồng nhất, các ham muốn tình dục, các 
phương ùức hành động và đối tượng ưa thích.

4. ) Suy nghĩ và ý thức dẫn tới phát hiện cái vô thức 
trong chuig ta, sự va chạm không ngừng của ý thức và vô thức.

5. ) Các nhu cầu luôn cạnh tranh nhau. Con người luôn 
mất cân làng, các giá trị luôn khác biệt nhau, quá trinh biến đổi 
là liên tụ.

6. ) Tự do sinh ra trách nhiệm và nhờ thế hạn chế chúng ta.
>ếu tận dụng hợp lý tâm sinh vật học, tin học, phân tâm 

ihọc cùnị với các phương án của nó, nhân chủng học, tâm lý 
Ihọc pháttriên, tâm lý học sáng tạo, chúng ta có thê tiên thêm 
một bưới căn bản không chỉ trong cách hiểu thống nhất về đối 
Itượng cù  tâm lý học, mà còn ở chồ kéo lý luận gần lại khoa 
Ihọc tự nhên, khoa học xã hội, các môn nhân văn và nghệ thuật^ 
như ước mơ của C.Mác trong tương lai khoa học xã hội và 
Ikhoa họciự Iiliicn sẽ iliổug Iiliất là IIIỘI.

 ̂F.Barror(Mỹ) nhân cách con người như chức năng tự thiết kế mình 
"■‘Thông th khoa học giáo dục” số 27.1991 Bộ giáo dục và đào tạo, 
Viện khoí học giáo dục Việt Nam
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“Bộ máy con người’' do sáu tỷ tỷ mảnh vụn (hay phần 
tử) ráp lại. Bộ máy này được “gói” trong chiếc lá da rộng 4,5m 
(người lớn) màu trắng hồng, đen nâu, đen sậm, đỏ, vàng đồng, 
vàng kim hay vàng tái tùy theo vùng đất, là một phức hợp 
không tưởng tượng được.

a. Sơ đồ tổng quát:
a.l. Bộ máy cơ bắp: Gồm 455 cặp cơ bắp cần thiết để 

thực hiện các động tác và hoạt động của cơ chế. Một nụ cười 
đơn giản phải vận động 17 cơ bắp. Lúc khó chịu hay tức giận 
hàm răng mím chặt lại, mặt nhăn nhó hoặc đi bộ phải vận dụng 
57 cơ bắp.

a.2. Xương sống: Gồm 211 miếng xương lẻ tạo thành 
một cái khung để giữ cho cơ thể ngay ngắn tránh bớt méo mó.

a.3. Đưòmg ống bên trong hệ thống hấp thụ và tiêu hóa: 
Có khoảng 100 cơ quan khác nhau với 800 loại tế bào nhằm 
bảo đảm cách chức năng: ăn uống, thở, tái tạo, tiểu đại tiện. Đe 
dẫn oxy vào các cơ quan cần 950 km đường ống và 550 triệu 
ngăn tổ ong. Các tổ ong này chiếm một diện tích 200m. 25000 
tỉ hồng cầu cùng làm nhiệm vụ này. Nếu xếp hàng dọc số 
hồng cầu này sẽ dài khoảng 5000km! Bề mặt để trao đổi khí 
là 2500 m^, bằng nửa sân bóng đá.

a.4. Tế bào: Cơ thể gồm 40-60 tỉ tế bào với 5000 loại 
khác nhau. Để so sánh con bọ chỉ có tám triệu và con chuột có 
100 tỉ. Kích thước tế bào thay đổi từ 7 micron ở hồng cầu đến 
70 micron của cái trứng phụ nữ. Đừng lo! Con tinh trùng kích 
thước 70 micron! Một ký thịt trung bình co 1.012 tế bào.

a.5. Nguyên tử: Một cơ thể nặng 70kg chứa hàng tỷ tỷ 
tỷ nguyên tử. 96% do bốn nguyên tố cơ bản là Oxygene, 
Carbone, Nitơ và Hydrogene. Công thức hóa học hoàn chỉnh
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như sau: 62,8% oxygene; 19,3% carbone; 9,3% hydrogene; 
5,1% nitơ; 1,4% calcium; 1,2% phosphore; 0,9% còn lại.

h. Các đặc tỉnh chỉnh: Bộ máy con người không theo bộ 
máy kinh tế. Không có nút tắt để giảm năng lượng tiêu thụ. Nó 
hoạt động liên tục, khi tắt là... tắt luôn! Trong suốt cuộc đời nó 
tiêu thụ một lượng calo khổng lồ để cung cấp cho các hoạt động 
khác nhau. Ngay khi nghi ngoi hoàn toàn là lúc ở trên giường ngủ 
nó vẫn phải tiêu thụ 1.008 calo/phút. Ngồi yên lặng: 1.390 calo. 
Đứng lên phải thêm 360 calo nữa! Đi bộ mang chiếc túi nặng 
lOkg phải mất 4.000 calo/phút. Tùy theo cách dùng, mức năng 
lượng tiêu hao có khác nhau. Trong hầm mỏ hoặc cuốc đất 6.900 
calo/phút. Khiêu vũ hay đánh tennis 5.000 -  7.000 calo/phút. Cái 
đầu càng lón cơ thể càng tiêu phí ít năng lượng. Nhà nghiên cứu ở 
bàn giấy chỉ tốn 2.300 calo/phút. Những môn thể thao sử dụng 
chân như chạy marathon rất hao tổn 10.000 calo/phút. Quan hệ 
sinh lý tốn sức không kém. Kẻ rình coi tốn 2.800 calo/phút, còn 
người thực hiện 8.000 calo/phút.

c. Các chi tiết kỹ thuật: Trong 70 năm cuộc đời, tức 
25.567 ngày, 623.608 giờ, bình quân người ta tiêu dùng như 
sau: Trên giường ngủ 23 năm, "yêu đương" 101 ngày (phụ nữ 
muốn làm chồng hài lòng phải tiết ra 400 cái trứng để đối phó 
với... 15 lít tinh trùng), ăn 6-7 năm, bài tiết đại tiện 53 ngày, 
tiểu tiện 106 ngày, tắm: từ 177 ngày cho những tay “đại ở dơ” 
đến 2 năm cho người ghiền xà bông, cạo râu; 140 ngày trừ 
người không râu và phụ nữ, soi gương: rừa mặt, mặc quần áo: 
đàn ông: 177 ngày, đàn bà: 531 ngày, xem tivi 532 ngày tới sáu 
năm tùy theo độ ghiền, ở xí nghiệp hay bàn viết 8-9 năm, đi bộ, 
đi xe 3 năm, xem đồng hồ: 3 ngày.

d. Sử dụng máy hàng ngày: Trong 70 năm của cuộc đời 
này cơ thể tiêu thụ từ 30 - 40 tấn thực phẩm và thải ra tương
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đưcmg, trong đó khạc 4.000 lít nước miếng. Đe bù lại phải uống 
từ 35.000 - 45.000 lít nước và thải ra một lượng tương đưcmg 
500 triệu lần hít thở, tiêu thụ 15 triệu lít oxygene và thải ra 11 
triệu lít khí cacbomic. Năng suất dĩ nhiên không đạt tớn 100% 
theo định luật vật lý học.

đ. Lưu ỷ  khi sử  dụng: ờ  người lớn, hơn phân nửa cơ thể 
(55%) là nước, trẻ con 75%. Bộ máy sẽ tàn dần nếu khô nước. 
Chú ý đừng bao giờ quên chấm nước cho nó. Mặt khác cơ thể 
có nhiều bọn ăn bám theo. Đó là một sở thú thật sự. Tất cả có 
“một triệu tỷ” sinh vật sinh sôi nẩy nở trong bộ máy đáng 
thương của con người: với khoảng 50.000 chủng loại khác 
nhau. Kích thước từ vài phần tỉ mét đến vài mét (như sán lãi). 
Đủ mọi loài: từ những con nguyên sinh động vật cho tới bọ 
chét và sâu ghẻ. Bọn chúng bám vào lông “mê tít” các thứ mật 
do da tiết ra. Có những bọn vô loại đã xâm nhập đường ruột và 
rất khoái vùng đất béo bở này. Đâu có ai cần chúng để làm 
nhiệm vụ tiêu hóa. Với 100.000 tỉ cơ phận, bộ máy tiêu hóa 
tổng hợp các loại vitamin K, B3, B8 và B12.

e. Sửa chữa, thay phụ tùng: Thoạt nhìn cơ thể người lớn 
thay đổi hình dạng nhưng khi nhìn qua kính lúp, người ta thấy 
rằng muốn giữ cơ thể nguyên dạng, phải liên tục đổi mới: từ 2 
đến 6 tháng phải thay tóc, tự động thôi, trừ người hói đầu. Chân 
mày cứ hai tháng rưỡi là đổi mới. Mỗi phút có 100 triệu tế bào 
chết và 100 triệu khác ra đời. Tốc độ thay đổi tùy theo cơ quan: 
da và ruột 3 ngày, tròng mắt 10 ngày, gan 400 - 500 ngày. Diễn 
biến càng nhanh khi trời càng nóng bức. Theo lý thuyết, cứ 1,5 
năm phân nửa tế bào đổi mới. ở  bộ óc thì chỉ có chết đi. Mỗi 
phút 70 tế bào thần kinh chết, tức 100.000 mỗi ngày. Không có 
tế bào mới sinh ra, nhưne không sao, vì nếu có sống đến 2.739 
tuổi thì mới lo tế bào thần kinh chết hết.
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Cìc dữ liệu chính xác vê con người dẫn ở trên tưởng là 
thừa, vôch. Hoàn toàn khônu phải như vậy nếu chúng ta biết 
,khai thái chăm sóc bộ máy con người trong kinh doanh trong 
mền kinhtế thiếu hụt và trong bối cảnh ô nhiễm môi trưòmg. Ví 
idụ các ở  liệu về oxygen gợi ý các nhà kinh doanh Nhật Bàn 
bán các li ôxy cho khách hàng ở các đô thị bị ô nhiễm để tho"*; 
chẳng klic bao kẹo cao su nhai khi đi đường hoặc sự phục vụ 
chớp nháng của các hàng ăn nhanh Macdonan bên hè phố.

Gc thuộc tính của con người như một thực thể sống, 
,'SÌnh - vậ lý dẫn trên tường như thừa đối với nhà doanh nghiệp 
:song nếichăm chú sẽ thấy nó bổ ích cho sự thành đạt qua kinh 
(doanh viquản trị, cho tăng trưởng kinh tế như thế nào, qua một 
ví dụ md nhất ngày 18-7-2001, nguyên Thủ tướng Thái Lan 
Thaksin ihinawatra cho biết chính phủ đang có kế hoạch thay 
iđổi múi íiờ để tăng trưởng kinh tế. ông  muốn đưa giờ Thái 
Lan cùn, giờ với Singapore, Malaixia và Hồng Kông. Hiện 
Thái Latđang ở múi giờ GMT +7 và sẽ đưa GMT +8, ông nói 
làm như'ậy sẽ tăng tính cạnh tranh của Thái Lan và việc chỉnh 
■giờ theoia nước nói trên sẽ có lợi cho thị trường chứng khoán 
((TTCK).rrước đây khi có biến động trên TTCK các nhà đầu tư 
:SỢ thua I) sẽ đổ bán tháo vào TTCK Thái Lan vì lúc đóng cửa 
(các TTCC kia, TTCK Thái Lan vẫn còn hoạt động. Vô tình 
TTCK Tái Lan trờ thành “bãi rác” chứng khoán. Cách đây bốn 
măm Thá Lan đã đưa ra kế hoạch thay đổi múi giờ, hình thành 
múi giờchung cho khối Asean, nhưng kế hoạch này không 
(được cái nước thành viên quan tâm. Thiết tưởng vấn đề trên 
chẳc cũn; sẽ đặt ru cho nưức tu klũ TTCK phút triẻn, vận hành

 ̂ Các Sain thờ oxy đã xuất hiện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 
khoảng ti năm 2003, theo thông tin báo chí, điều đó chứng tỏ kinh 
(doanh Vií Nam tuy chậm và nhỏ bắt đầu vào quỹ đạo toàn cầu.
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từ 20-7-2000 đến nay đã tròn gần 7 năm ... Một thí dụ khác việc 
cải tiến quản lý lao động, cho công nhân làm theo đồng hồ giờ 
sinh học cho mỗi người dẫn trong sách này là minh chứng cho 
thấy các chỉ số sinh học vật lý của con người dẫn trong sách, 
cũng sẽ bổ ích, mở rộng tầm nhìn cho các lứià lãnh đạo và quản 
trị gia (dẫn theo tuổi trẻ Tp Hồ Chí Minh 20-7-2001).

Lẽ đưorng nhiên trước khi chuyển sang phân tích các 
thay đổi của con người Việt Nam sau 25 năm đổi mới và mở 
cửa, các tư liệu trên cần đọc một cách sáng tạo vì chưa có 
những chi số sinh học tưcmg tự về con người Việt Nam hiện 
nay, bời vậy cần ứng dụng có chọn lọc và sáng tạo vào công ty, 
xí nghiệp của mình.

2. Con người trong quản lý phát triển xã hội
Sau khi chúng ta xem xét các thuộc tính của con người 

nói chung như một thực thể tự nhiên, cần tìm hiểu nó về mặt 
tâm lý học.

Một số khái niệm tâm lý học hiện đại mà chúng tôi xem 
là quan trọng cần thiết nhất sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hành vi của 
con người trong đòd sống hàng ngày và trong công tác lãnh đạo, 
quản lý.

a) Động cơ thúc đẩy và hành vi.
Theo Paul Hersey và Ken Blanc Hard, tác giả “Quản lý 

nguồn nhân lực” (Nxb Chính trị Quốc Gia, 1996), thì nghiên 
cứu động cơ thúc đẩy hành vi là vấn đề hết sức cần thiết để hiểu 
bản chất con ngưòri. Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố 
con người trong các tổ chức, chúng ta sẽ cổ gang tìm hiếu vê 
mặt lý thuyết có thể giúp các nhà quản lý hiểu được hành vi của 
con người, không những để xác định được những lý do của 
hành vi trước đó, mà trong chừng mực nào đó còn dự đoán thay 
đổi, thậm chí khống chế hành vi sau này.
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- Hành vi là gì?
Hành vi cơ bản là có hướng đích. Nói cách khác hành vi 

của ching ta là do mong muốn đạt được một mục đích nào đó 
thúc đ;y. Mỗi cá nhân không phải lúc nào cũng hiểu biết một 
cách c< ý thức mục đích đó. Tất cả chúng ta đã nhiều lần tự hỏi 
“Tại so mình lại làm như thế?”. Lý do cho hành vi của chúng 
ta khôig phải lúc nào cũng rõ ràng trong trí đầu. Những động 
cơ đã tiúc đẩy những kiểu hành vi cá nhân bản năng (“cá tính”) 
là hướig tới một tiềm thức với mức độ đáng kể và vì vậy không 
thể dễ iàng kiểm tra, đánh giá.

Sigmund Freud là một trong những người đầu tiên nhận 
ra tầm^uan trọng của sự thúc đẩy thuộc về tiềm thức, ông  cho 
rằng klông phải lúc nào con người cũng nhận thức ra điều họ 
muốn, lo đó nhiều hành vi của họ chịu ảnh hưởng của các động 
cơ tiền thức hoặc các nhu cầu. Thực tế, qua nhiều nghiên cứu 
Freud jiữa động cơ của hầu hết mọi người và kết cẩu của một 
núi băỉg trôi có thể có sự tương đồng. Một phần quan trọng của 
động cr của con người ẩn dưới vè bề ngoài, nghĩa là không 
phải lum luôn rõ ràng đối với cá nhân. Nhiều khi chi một phần 
nhỏ củ động cơ của con người là có thể thấy rõ được hoặc 
chírửi làn thân người đó nhận thức được. Điều đó có thể là do 
cá nhâi thiếu sự nhận thức nội tâm của mình. Thậm chí ngay cả 
trườngbợp tham gia của chuyên môn, ví dụ như liệu pháp tâm 
lý, thì ự hiểu được bản thân vẫn là quá trình khó khăn và mức 
độ than công không giống nhau

Đơn vị cơ sở của hàiứi vi là một hàiứi động. Toàn bộ 
hành V là một chuỗi hành động. ĩ.à con ngưòri, chúng ta luôn 
có sự bạt động: đi bộ, nói chuyện, ăn, ngủ, làm việc... Trong 
nhiều tường hợp cụ thể, chúng ta thường thực hiện rửiiều hành 
động cmg một lúc như nói chuyện trong khi đi bộ hoặc lái xe 
đến nơilàm việc. Bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể quyết địrứi
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thay đổi hành động hoặc tổ hợp hành động và bắt đầu làm việc 
khác. Điều này dẫn đến một vài câu hỏi quan trọng. Tại sao 
người ta lại làm việc này, chứ không làm việc khác? Tại sao họ 
lại thay đổi hành động? Với tư cách nhà quản lý, chúng ta làm 
thế nào để có thể dự đoán và thậm chí kiểm soát được hành 
động hoặc biết được những hành động gì mà một người có thể 
thực hiện vào một lúc nào đó. Đe dự đoán hành vi, các nhà 
quản lý phải biết động cơ hoặc nhu cầu nào sẽ dẫn đến một 
hành động nhất định tại một thời điểm nhất định.

- Động cơ thúc đẩy.
Con người không chỉ khác nhau về khả năng hành động, 

mà còn khác nhau về ý chí hành động hoặc sự thúc đấy. Sự 
thúc đẩy phụ thuộc vào sức mạnh của động cơ. Động cơ đôi khi 
được xác định như là nhu cầu, ý muốn, nghị lực hoặc sự thôi 
thúc của cá nhân. Động cơ hướng tới mục đích - cái mục đích 
có thể là có ý thức hoặc chỉ trong tiềm thức.

Động cơ là những nguyên nhân của hành vi. Chúng 
thức tỉnh và duy trì hành động, định hướng hành vi chung của 
cá nhân. Thực chất, các động cơ hoặc nhu cầu là yếu tố chính 
cùa hành động, ở  đây chúng ta sẽ dùng hai thuật ngữ - động cơ 
và nhu cầu để thay thế cho nhau. Thuật ngữ nhu cầu trong 
trường hợp này không liên quan tới sự khẩn cấp hoặc bất kỳ sự 
mong muốn cần thiết nào về một cái gì đó. Nó chỉ có nghĩa một 
cái gì đó trong một cá nhân thúc đẩy cá nhân hành động.

- Mục đích.
Mục đích là những cái bên ngoài cá nhân. Đôi khi mục 

đích ngụ ý lứiư là “hy vọng” đạt được phần thưởng mà các 
động cơ hướng tới. Những mục đích này thường được các nhà 
tâm lý gọi là các tác nhân kích thích. Tuy nhiên, chúng ta 
không sử dụng thuật ngữ này vì nhiều ngưởi có xu hướng đánh
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đồng các tác nhân với các phần thưởng tài chính, chẳng hạn 
như tăng lương và trên thực tế còn có nhiều giải vô hình 
khác như lời khen là giải thưởng cũng quan trọng trong việc 
gây ra hành vi. Các nhà quản lý có những thành công trong 
việc khuyến khích nhân viên thường tạo ra một môi trường 
có những mục đích thích hợp (tác nhân kích thích) để thỏa 
mãn nhu cầu.

- Sức mạnh cùa động cơ.
Chúng ta đã nói, động cơ hoặc nhu cầu là nguyên nhân 

gây ra hành vi. Mọi cá nhân đều có hàng trăm nhu cầu. Tất cả 
các nhu cầu này cạnh tranh với hành vi của họ. Vậy cái gì quyết 
định động cơ nào trong số các động cơ này của một người 
nhằm cố gắng thỏa mãn thông qua hành động? Nhu cầu mạnh 
nhất tại một thời điểm nhất định sẽ dẫn tới hành động. Các nhu 
cầu đã được thỏa mãn sẽ bớt căng thẳng và thông thường không 
còn thúc đẩy cá nhân tìm kiếm để thỏa mãn chúng.

- Thay đổi sức mạnh của động cơ.
Một động cơ có xu hướng yếu đi nếu nó được thỏa mãn 

hoặc bị hạn chế sự thỏa mãn
+ Sự thỏa mãn nhu cầu.
Theo Abraham Maslow, một khi nhu cầu được thỏa 

mãn thì nó sẽ không còn là yếu tố tạo ra động cơ của hành vi 
nữa. Các nhu cầu mạnh được đáp ứng được coi như “thỏa 
mân”, nghĩa là nhu cầu đã được thỏa mãn tới mức độ một 
nhu cầu cạnh tranh khác lúc đó sẽ trờ nên mạnh hơn. Nếu 
một nhu cầu mạnh là khát nirớc thi việc nông mrớc sẽ làm 
giảm mức cấp thiết của nhu cầu này và khi đó nhu cầu khác 
trở nên quan trọng hcm.

’ Chưa giàu đã mãn nguyện, nghèo lại tự an ủi là do sổ trời
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+ Cản trở việc thỏa mãn nhu cầu.
Việc thỏa mãn một nhu cầu có thể bị cản trở, đôi lúc 

nhu cầu có thể trở nên yếu song không phải lúc nào điều đó 
cũng xảy ra ngay từ đầu mà có xu hướng con người lặp lại hành 
vi. Đây là một cố gắng để vượt qua trở ngại thông qua việc giải 
quyết vấn đề bằng cách thử và sửa lại. Người đó có thể thử các 
loại hành vi khác nhau để tìm ra hành vi có thể thỏa mãn mục 
đích hoặc làm giảm sức ép do trở ngại. Đầu tiên, việc lặp lại 
hành vi này có thể hoàn toàn hợp lý. Có lẽ người đó thậm chí 
có thể thử trước theo hướng 1 trước khi sang hướng 3, tại đó 
cuối cùng đã đạt được mục đích và phần nào thành công. Ví dụ, 
nếu một cậu bé thích chơi bóng rổ ở trường đại học nhưng cậu 
luôn bị đuổi ra khỏi sân thì cậu có thể giải quyết nhu cầu của 
mình bàng cách chơi cho đội bóng rổ của thàiửi phố.

* Lòd bình: Người Việt Nam giỏi lắm là “quá tam ba 
bận” thông thường ít khi dám liều, thừ và sai.

+ Sự bất hòa có ý thức;
Những động cơ bị cản trở và sự thất bại liên tục trong 

việc lặp lại hành vi có thể dẫn đến việc lặp lại hành vi một cách 
bất hợp lý. Leon Festinger đã phân tích hiện tượng này. Lý 
thuyết cùa ông về sự bất hòa có rứiận thức của con người vì 
chính mình và môi trường mình đang sống. Khi nhận thức cá 
nhân không có gì chung, chúng được coi là sự quan hệ hòa hợp. 
Sự hỗ trợ cho nhận thức cá nhân khác, chúng được coi là có sự 
quan hệ hòa hợp. Sự bất hòa xảy ra khi có sự xung đột giữa hai 
nhận thức liên quan với nhau. Điều này gây ra sự căng thẳng 
không thuận lợi về tâm lý làm cho cá nhân đó phải cố gắng thay 
đổi một trong những tri thức không phù hợp để giảm sự căng 
thẳng hoặc sự bất hòa. Thực chất, người đó thực hiện lặp lại 
hành vi để lấy Ịại tình trạng hòa hợp hoặc sự cân bằng. Ví dụ,
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Festinger đã thực hiện công trình nghiên cứu cho thấy những 
người nghiện thuốc lá nặng ít tin có mối quan hệ giữa những 
bệnh ung thư phổi với việc hút thuốc hon là những người 
không hút thuốc. Nói cách khác, nếu họ không thể bỏ thuốc lá 
thì ít nhất họ vẫn có thể giữ sự nghi ngờ những công trình 
nghiên cứu công bố sự tác hại của thuốc lá ...

+ Sự vỡ mộng:

Ngăn chặn hoặc cản trở việc đạt mục đích được coi là 
việc tạo ra sự vỡ mộng. Hiện tượng này được xác định về mặt 
điều kiện của cá nhân chứ không phải về môi trường bên ngoài. 
Một người có thể bị vỡ mộng do một vật cản tưởng tượng và có 
thể không bị vỡ mộng do một vật cản thật.

Như đã được đề cập, hành vi lặp lại hợp lý có thể dẫn 
tới việc hình thành mục đích thay thế hoặc giảm sức mạnh của 
nhu cầu. Hành vi phi lý có thể xảy ra dưới vài hình thức khi bị 
cản trở việc được mục tiêu vẫn tiếp tục diễn ra và sự vỡ mộng 
tăng lên. Sự ngỗ ngược có thể dẫn tới những hành vi phá hủy 
như gây ra sự đập phá. s . Freud là một trong những người đầu 
tiên chứng minh rằng một cá nhân bộc lộ hành vi phá hủy hay 
nổi xung theo nhiều cách khác nhau. Neu có thể, các cá nhân sẽ 
hướng sự thù hằn của họ chống lại đối tượng hoặc người mà họ 
cảm thấy là nguyên nhân làm họ vỡ mộng. fỊgười công nhân 
tức giận có thể xúc phạm ông chù hoặc có thể tổn hại tới công 
việc hoặc thanh danh của ông chủ qua hành động ngồi lê đôi 
mách và các hành động hiểm độc khác. Tuy nhiên, thông 
thường con người không thể trực tiếp tấn công nguyên nhân vỡ 
mộng và họ có thể tìm một cái bnng xung như là một mục đích 
cho hành vi phá hoại của mình. Ví dụ một công nhân có thê sợ 
ông chủ vì ông ta nắm số phận của mình. Trong trường hợp 
này, người công nhân phẫn uât có thê “giận cá chém thớt” lửiư 
cãi nhau với vợ, đá mèo, đánh con hoặc lành mạnh hơn đi chẻ
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củi, nguyền rủa, thề thốt hoặc thực hiện những bài thể dục 
mạnh hay phóng ngựa thật nhanh đê làm dịu com bực bội”.

Như Norman R.F Maier đã nói, sự ngỗ ngược chỉ là một 
cách thể hiện sự vỡ mộng. Các hình thức khác của hành vi bị 
vỡ mộng - như sự lý giải duy lý, thoái lui, tính cố hữu và sự 
cam chịu có thể phát triển nếu áp lực cứ tiếp tục hoặc tăng lên.

+ Sự lý giải duy lý đom giản nghĩa là đưa ra lý do bào 
chữa. Ví dụ, một người có thể đổ lỗi cho người khác vì người 
đó không hoàn thành mục đích được giao, “đó là lỗi của ông 
chủ chứ tôi không liên can gì” hoặc người đó tự nhủ đó là 
những vấn đề ngoài mục đích, “tôi không muốn làm việc đó”.

+ Thoái lui, chủ yếu là không chổng chọi lại. “Những 
người vỡ mộng có xu hướng từ bỏ mọi cố gắng tích cực để giải 
quyết vấn đề của mình và thoái ly trở về hành vi thổ thiển và trẻ 
con hom”. Một người không thể khởi động được ô tô, tức giận 
đá chiếc ô tô - đó là thể hiện hành vi thoái lui. Cũng như vậy, 
ông chủ sẽ tức giận khi ông ta bị quấy rầy hay vỡ mộng.

+ Tính cổ hữu xảy ra khi một người liên tục thể hiện 
những hàiứi vi tưomg tự lặp lại mặc dù kinh nghiệm cho thấy 
điều đó sẽ không đạt được kết quả gì. Do đó, “sự vỡ mộng có 
thể làm đông cứng các phản ứng cũ, quen thuộc và cản trở việc 
ứng dụng các hành vi mới và có hiệu quả hom”. Maier đã chứng 
minh rằng, mặc dù các thói quen thường bị bỏ đi '<hi chúng 
không đem lại sự thỏa mãn hoặc dẫn tới sự trừng phạt, khi đó 
tính cố hữu thực sự trở nên mạnh mẽ hom. Thực chất ông lập 
luận rằng trừng phạt quá nhiều có thể biến thói quen thành một 
cố tật. Hiện tượng này được thấy rõ ở những đứa trẻ vẫn tiếp 
tục mù quáng xử sự một cách trướng tai gai mắt sau khi bị 
trừng phạt nặng. Do đó, Maier kết luận hìiứi phạt có thể có hai 
ảnh hưởng tới hàiứi vi. Nó có thể loại bỏ hành vi không mong
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muốn loặc dẫn tới cố tật và các dấu hiệu vỡ mộng khác. Tiếp 
theo đo sự trừng phạt có thể là một công cụ quản lý nguy hiểm 
vì rất chó dự đoán được tác động của nó. Theo J.A.C. Brown 
'dấu hitu chung của tírứi cố hữu trong công nghiệp là “không có 
khả nàig chấp nhận thay đổi, từ chối bướng bỉnh và mù quáng 
không chịu chấp nhận sự thật mới khi kinh nghiệm cho thấy 
lửiữngcái cũ là không thể biện hộ được và đó là loại hành vi 
iquản 1' con người bằng biện pháp tăng cường các hình phạt”, 
thậm (hí cà khi điều này chỉ làm cho điều kiện trở nên tồi tệ.

+ Sự cam chịu hoậc sự hờ hững xảy ra sau khi vỡ mộng 
kéo dà, người ta mất hết hy vọng đạt được mục đích trong một 
hoàn cành dặc biệt và rút lui khỏi sự thật và những công việc 
buồn L*, đơn điệu, ở đó họ thường cam chịu thực tế có rất ít hy 
vọng cể cải thiện môi trường của mìrửi.

Một nhà quản lý phải nhớ rằng sự ngỗ ngược, sự lý giải 
duy lý thoái lui, tính cố hữu và sự cam chịu đều là những triệu 
■chứng võ mộng và có thể là những dấu hiệu tồn tại tình trạng 
vỡ mộig.

+ Tăng cưòng sức mạnh của động cơ. Hành vi có thể 
thay đoi nếu môt nhu cầu hiện tại trở nên mạnh tới mức giờ đây 
trở thàủi động lực mạnh. Một số nhu cầu, xu hư<nig mạnh lên 
hoặc )eu đi theo chu kỳ. Ví dụ, nhu cầu thức ăn có xu hưtmg 
trở lại không kể việc nó được thỏa mãn tốt như thế nào tại một 
thòd đểm nhất địrứi. Người ta có thể tăng hoặc trì hoãn tốc độ 
(CỦa mo hình chu kỳ này bằng cách tác động tới môi trưòng hiện 
thòd tlay đổi đến mức người ta nhìn thấy và ngửi thấy mùi 
thorm (ủa thức ăn hấp dẫn.

Con người có mội loại nhu cầu ở bất cứ thời điểm nào, 
họ có thể đói, khát và mệt mỏi, nhưng nhu cầu mạnh nhất sẽ 
quyết iịnh họ phải làm gì. Ví dụ, họ có thể ăn, uống và ngủ.
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theo thử tự thể hiện. Tất cả những điều này có xu hướng thay 
đổi theo chu kỳ thời gian.

b) Cái “Tôi” của Nhân Cách
Hiện nay có rất nhiều lý thuyết về “cái Tôi” và về “nhân 

cách”. Đe tránh lạc đề chúng tôi chọn lý luận của w . James với 
quan niệm về “nhân cách” lứiư khái niệm làm việc mặc dù quan 
niệm của ông cho đến nay sau gần một thế kỷ vẫn gây tranh 
luận trong giới tâm lý học và triết học. Sự lựa chọn này không 
nhằm khẳng định chân lý mà chỉ cốt cung cấp một cách nhìn 
thích hợp với chủ đề của sách học. W.James là nhà tâm lý học 
người Mỹ (1842-1910), ông là một trong những cha đẻ của chủ 
nghĩa thực dụng. Trong “những nguyên lý của tâm lý học” ông 
bác bỏ thuyết nguyên tử luận của tâm lý học Đức, đưa nhiệm 
vụ nghiên cứu các sự thực và trạng thái của ý thức. Theo ông, ý 
thức là chức năng mà “chắc chắn là như các chức năng sinh học 
khác đã phát triển bởi vì nó có ích”. Xuất phát từ tính chất thích 
ứng của ý thức, ông coi trọng bản năng và xúc cảm.

Lý thuyết nhân cách của ông được phát triển trong một 
chương sách trên có ảnh hường đến quyết định đến sự hình 
thành rửiân cách luận Mỹ. Nhiều chủ đề vạch ra bời ông được 
phát triển sau này trong khuôn khổ các nghiên cứu “hình ảnh 
của bản thân”, “sự tự đánh giá, tự ý thức”. Các chủ đề khác trở 
thành quan điểm xuất phát trong việc thiết kế các khía canh của 
nhân cách, xét từ góc độ ý thức bản thân. Đời sống tìiứi cảm 
của nhân cách, các cấu tạo nghĩa của nó, các vấn đề đòd sống 
của nó, các triển vọng... để trờ thành những vấn đề quan trọng 
của nghiên cứu nhân cách.

Trong quan niệm của James, bên cạnh “cái Tôi” thuần 
túy còn đưa vào nhân cách cả “cái Tôi” thực chứng 
(empirique). “Cái Tôi” này không chỉ gồm cái con ngưòri xem
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nó là của mình một cách đương nhiên mà những cái gì mà y có 
thể coi là của mình như: nhà cửa, người thân, công việc, thanh 
danh... Đối với tất cả những cái đó con người cũng có những 
xúc cảm như đối với bản thân mình: việc đánh mất cái tên tôt 
đẹp cũng được thể nghiệm như đánh mất một phân “cái Tôi 
rieng của mình. Bản thân logic của vấn đề James bàn luận cũng 
vượt khói khuôn khổ của ý thức cá nhân cùa con người.

Sau đây chúng ta hãy xem quan niệm về nhân cách cùa ông:
-  “Nhân cách” và tôi
Dù tôi có nghĩ đến cái gì bao giờ tôi cũng đồng thời cũng 

ít nhiều nhận biết bản thân mình và sự sinh tồn của mình. Đồng 
thời cũng nên nhớ tôi cũng nhận biết rằng sự tự nhận thức của tôi 
nói chung là có tính hai mặt dường như vậy: một phần được nhận 
thức và một phần làm cái việc nhận thức, một phần là khách thể 
một phần là chủ thể. Trong đó phải phân biệt hai mặt mà đê ngăn 
gọn tôi gọi một cái là nhân cách, một cái là cái tôi.

Tôi nói là “hai mặt” chứ không phải là hai bản chất tách 
biệt bởi vì sự thừa nhận, sự đồng nhất cái Tôi của chúng ta và 
“nhân cách” của chúng ta ngay trong cái thao tác tách biệt này 
có thể là yêu cầu không thể thoái thác được một lương chi tỉnh 
táo. Vậy là từ đầu, chúng ta hay xem yếu tố được nhận thức 
trong ý thức của nhân cách thay đổi khi ngưòã ta thể hiện cái 
Tôi EGO thực chứng.

Tôi “thực chứng” hay “nhân cách” theo nghĩa rộng nhất 
của từ này, nhân cách của con người là tổng hòa chung tất cả 
những cái y có thể gọi là của mình không chỉ những phẩm chât 
thể chất (vật lý) và tâm hồn mà cả áo quần của y, nhà cửa của 
y vợ y, con cái y, tổ tiên y và bạn hữu y, các danh tiêng y và 
cac công trình y, tên tuổi y, ngựa y, thuyền buồm và các tư bản 
y. Tất cả những thứ đó gây nên ở y những tình cảm tương tự.
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Nêu tât cả mọi sự ổn thỏa thì y khoái trá, nếu mọi sự bất ổn thi 
y buôn phiên, lẽ đưomg nhiên mỗi một trong các khách thể liệt 
kê trên ảnh hưởng ở mức độ không giống nhau đến trạng thái 
tinh t h ^  y, nhưng tất cả chúng đều gây tác động ít nhiều giống 
nhau đến sự tự cảm thụ của y. Hiểu từ “nhân each” theo nghĩa 
rộng nhât, chúng ta hãy trước tiên chia sự phân tích nó thành ba 
bộ phận đôi v ớ i:

■ Các yếu tố cấu thành của nhân cách.
■ Các tình cảm xúc cảm do chúng gây nên (sự tự 

đánh giá).
■ Các cử chỉ do chúng gây nên (sự quan tâm đến bản 

thân và tự vệ).
+ Các yếu tố cấu thành của nhân cách có thể chia thành 

ba lớp (hạng) nhân cách thể chất, nhân cách xã hội và nhân 
cách tinh thần.

- Nhân cách thể chất: Như câu ngạn ngữ có nói rằng 
nhân cách con người gồm ba phần tâm hồn, áo quần và thân the 
là thâm có lý. Chọn một thân thê đẹp mặc áo rách rưới hay một 
phân thân thể xấu xí mặc áo quần diêm dúa thì ít người trong 
chúng ta chẳng phải phân vân khi trả lời dứt khoát bm vì chúng 
ta đồng rứiất cái này với cái kia đến mức gán cho nhân cách 
chúng ta cả quần áo nữa. Sau nữa là bộ phận gần nhất với 
chúng ta là gia đình ta, cha mẹ, vợ con đều là máu mù của 
chúng ta... Khi ta hy sinh vì một phần đó. Ta xấu hổ khi họ có 
những cử chỉ hô thẹn. Khi có kẻ nào bắt nạt chúng thì ta bất 
bìrứi. Rồi đến “tổ ấm” mà các cảnh (phông màn) của nó tạo nên 
ở ta cái cảm giác gắn bó, dịu dàng nhất. Và chúng ta cũng 
không băng lòng lắm tha thứ cho vị khách nào đến thăm ta lại 
khinh thưòmg hay vạch ra những thiếu sót trong gia cảnh ấy. 
Chúng ta ưu ái một cách bản năng với tất cả nhrag khách thể 
găn với những lợi ích, hứng thú thực tế nhất của đời chúng ta ...
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Sự ưu ái bản năng ấy thúc đẩy chúng ta tích lũy sản 
nghiệp và các cái thu được trước ấy trờ nên ít nhiều thành các 
bộ phận của nhân cách thực chứng. Các thành phẩm của lao 
động xưcmg máu của chúng ta là những bộ phận gan bó nhất 
chúng ta với tài sản của ta. ít người nào mà không cảm thấy 
như bị hủy diệt cá nhân nếu các thành tựu của chân tay và đầu 
óc họ (ví dụ bộ sưu tập côn trùng hay bản thảo dày cộp) do họ 
tạo nên trong suốt cuộc đời bỗng nhiên bị hủy hoại. Kẻ hà tiện 
cảm thấy cảm giác ấy đối với tiền bạc của mình.

- Nhân cách xã hội: Sự thừa nhận của các đại diện khác 
của giống người khiến cho chúng ta trở thành nhân cách xã hội. 
Chúng ta không phải là những con vật, chúng ta có một tâm thể 
bản năng muốn cho những người khác chú ý đến và gây cho họ 
cảm giác thú vị. Khó mà tưởng tượng ra một cảm tưởng trừng 
phạt nào hom khi rơi vào một xã hội nào mà chẳng ai thèm để ý 
tới ta, không nhận ra ta, không để ý tới các đồ vật của ta ...

Nói thực ra ở con người bao nhiêu cá nhân thừa nhận ở ta 
và có ấn tượng về ta thì ờ con ngưòd có bấy nhiêu nhân cách xã hội.

- Nhân cách tinh thần: Vì nhân cách tinh thần gắn liền 
chặt chẽ với nhân cách thực chứng nên ta không tách trạng thái 
này với trạng thái khác. Chúng tôi xem nhân cách tinh thần là 
sự kết hợp hoàn toàn các trạng thái riêng biệt của ý thức, các 
năng lực và thuộc tính tinh thần xét một cách cụ thể. Cái trung 
tâm, cái hạt nhân của “Tôi”, “chúng ta” đó là tinh thần năng 
động bộc lộ ra trong các trạng thái tâm hồn bên trong nào đó. 
Các tinh cám, xúc cám dạc trưng cho nhân cách là các yếu tố 
cấu thành tiếp theo của nó.

• Sự tự đánh giá
■ Sự quan tâm đến bản thân và sự tự vệ
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■ Sự quan tâm đến nhân cách xã hội của bản thân

- Thứ hạng các nhân cách. Theo cách xếp hạng hầu như 
được mọi người nhất trí thì các dạng nhân cách có thể có trong 
một người và từ đó là các dạng thức tự tôn có thể xếp theo 
thang ở dưới là nhân cách thể chất, trên cùng là nhân cách tinh 
thần và ờ giữa là nhân cách xã hội và các vật thể, vật chất nằm 
ngoài chúng ta.

Nhân cách xã hội nói chung vẫn đứng cao hom nhân 
cách vật chất trong mối quan hệ tổng hòa của nó. Chúng ta phải 
trân trọng danh dự, bạn bè và các quan hệ con người hom sức 
khỏe và sự sảng khoái. Nhân cách tinh thần đối với con người 
phải là tài sản cao rửiất, chúng ta thà hy sinh bạn bè, tên tuổi, sở 
hữu riêng ngay cả cuộc sống còn hom hy sinh những của cải 
tinh thần nhân cách đó.

Trong tất cả các dạng nhân cách thể chất, xã hội, tinh 
thần chúng tôi còn phân biệt những dạng trực tiếp vận hành 
một mặt khác với những dạng tưomg lai, tiềm ẩn; giữa cái nhìn 
trước mắt và cái nhìn xa, viễn cảnh đối với sự vật bằng cách bất 
chấp cái trước vì lợi ích cái sau.

Sự hoàn thiện nhân cách xã hội nằm ở “tòa án tối cao” 
thường phán xét thay vì cái ở bên dưới nhất. Là “chánh án 
tòa án” lý tưởng là cao nhất, đa số người ta thường tìm đến 
“tòa án tối cao” trong những tình huống nhất định của cuộc 
đời. Bằng con đường ấy cái giống nòi của con người cuối 
cùng sẽ vươn lên sự đánh giá đạo đức. Và đo đó có sức mạnh 
nhất định có quyền tồn tại nhất định. Mặt khác đối với đa số 
chủng ta, thế giới mà vắng bóng nơi ẩn chốn vào lúc thất 
vọng mất hết các nhân cách xã hội sẽ là một khoảng trổng 
đáng sợ. (Dần theo W.James).
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Chúng tôi trích dẫn hơi dài các đoạn nguyên văn của 
James nói về nhân cách trong tác phẩm nổi tiếng của ông vì ở 
nước ta ngay giới tâm lý học chứ chưa nói gì giới khoa học xã 
hội ít biết đến; cũng như các tác phẩm của M. Weber nhà xã hội 
học Đức đã có công phát triển thêm các tư tưởng Mác xít với 
khái niệm “cơ may” do kinh tế thị trường mờ ra cho mọi công 
dân của xã hội hiện đại mà chúng ta đang đi theo con đường 
định hướng xã hội chủ nghĩa với chù nghĩa nhân văn mà Mác 
đồng nhất với chủ nghĩa cộng sản trong tương lai...

Việc xây dựng mô hình nhân cách con ngưòả mới tương 
ứng với nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa đang 
tăng tốc đòi hỏi các quan điểm tâm lý học về nhân cách mà bắt 
đầu lừ James theo một góc độ là công cuộc dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh đang đòi hỏi và sản sinh ra 
nhân cách xã hội vốn mang trong mình nó nhân cách tinh thần 
và thể chất - vật chất với sự sở hữu những cái do mình tạo ra và 
những cái gần gũi, thân thuộc với con người. Chắc chắn quan 
điểm hơi thực dụng chủ nghĩa của James về việc đưa vào nhân 
cách những vật sở hữu như nhà cửa, tiền bạc, vợ con, gia sản là 
những điều chúng ta cần gạn lọc, tuy không phủ nhận sạch trơn 
từ góc độ lý thuyết nhân cách của ông. James nhấn mạiứi và đề 
cao nhân cách xã hội chíiứi là theo tinh thần tư duy mới vì nhân 
cách vật chất và của cải do con người sở hữu là những cái phù 
du, tòa án tối cao đạo đức chính là người soi xét dẫn đường. 
Nhưng muốn tiến tới con đường đó nhân cách phải lao động cật 
lực, tiết kiệm dành dụm và biết đầu tư, không chạy theo mốt, 
giá trị khoe khoang hay làm giàu bất chính.

Xuất phát từ trường phái thực dụng chủ nghĩa và tồn tại 
của James và Kiergard, sau này cho đến cuối cùng thập kỷ XX, 
các nhà theo chủ nghĩa tồn tại đã tiếp tục phát triển các tư

43



tường của hai ông thích ứng với thời đại mới chủ nghĩa tư bản 
xuyên quốc gia.

3. Bản chất tâm lý của việc quản lý con ngưòi
Như chúng ta biết, việc quản lý con người, quản lý tập 

thể con người là nhiệm vụ chính cùa việc quản lý không phải 
chỉ là đối với toàn xã hội mà còn đối với từng cấp, từng ngành, 
từng tổ chức nằm trong phạm vi của nó. Có thể nói, con người 
có vai trò chủ đạo trong hệ thống quản lý. Trong lĩnh vực quản 
lý người ta xem xét con người và hoạt động của con người trên 
ba góc độ:

+ Con người với tư cách là chủ thể quản lý
+ Con người với tư cách là khách thể quản lý
+ Mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể quản lý.
Con người và tập thể không thụ động trước những tác 

động quản lý, bởi vì mỗi con người đều cỏ ý chí, có ý thức, có 
những lợi ích và nhu cầu riêng, có nhận thức về những sự kiện. 
Trong hệ thống quản lý, con người có thể tiếp nhận những 
quyết địrửi quản lý, tuân theo những quyết định đó, và cũng có 
thể không tiếp nhận hoặc tiếp nhận ở một mức độ nhất định. 
Chính vì thế, trong việc quản lý con người, sự tác động lẫn 
nhau giữa hệ thống quản lý và hệ thống bị quản lý không thể 
theo quy định cứng nhắc mà cần phải linh hoạt, mềm dẻo.

Vậy, vấn đề đặt ra là có thể quản lý con người, điều 
chỉnh được công việc và hàiứi vi cùa con người hay không? 
Quản lý con ngưòd là quản lý cái gì?

Như chúng ta biêt, con người sồng trong xã hội không 
thể tách khỏi người khác và xã hội mà nó luôn có môi quan hệ 
mật thiết, gắn bó với mọi người xung quanh, với tập thể và xã 
hội. Do đó, quản lý, lãnh đạo con người ứong xã hội chúng ta 
không thể tách họ khỏi việc quản lý tập thể, xã hội. Quản lý con
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người một cách có khoa hục là phải thiết lập được sự hài hòa, 
tối ưu giữa những lợi ích, nguyên vọng và sự phát triển của cá 
nhân, của tập thể và điều hòa được những yêu cầu của cá 
nhăn, của tập thê và xã hội đổi với nhau.

Trong chủ nghĩa Tư bản, dù có phát triển cao như thế 
nào thì về cơ bản chức năng quản lý của nó vẫn là giám sát, đàn 
áp, bóc lột người lao động, thao túng công việc và hành vi của 
con người, vì thế, theo c. Mác nó đã dần dần làm tha hóa con 
người, khiến con người thành "cỗ máy" chi biết phục tùng.

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa của chúng ta, việc quản lý 
con người và các tập thể lao động trong mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội có nghĩa là tổ chức một cách hợp lý hoạt động của 
từng người, của từng tập thể, là tổ chức có hiệu quả đời sổng 
kinh tế, chính trị - xã hội và tinh thần cùa họ; là giáo dục con 
người tham nhuần những quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin 
và tư tưởng Hồ Chỉ Minh; giúp họ sống và làm việc theo pháp 
luật, theo quy định về đạo đức cách mạng.

Quản lý con người là một công việc khó khăn, phức tạp 
không phải ai cũng có thể làm được. Với quan điểm về bản chất 
quản lý con người như trên, chủng ta có thể luận giải nó qua 
các mặt cụ thể sau đây:

a) Quản lý con người trước tiên là phải xác định được vị 
trí đủng đắn của mỗi người trong tập thể, trong hệ thong xã 
hội, quy định rõ chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ và vai trò của họ.

h) Quản lý con nợười còn có nghĩa là đào tợn. hồi 
dưỡng con người; hướng dẫn, giúp đỡ họ thực hiện vai trò xã  
hội, những chức năng, nghĩa vụ và quyển hạn của họ với tư 
cách là một người cóng dân và tư cách là một chủ thể hoạt 
động ở vị trí cùa họ trong hệ thong tổ chức, ở  đây vai trò của
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công tác giáo dục, đào tạo có ý  nghĩa vô cùng quan trọng được 
Đảng ta coi là quốc sách hàng đầu.

c) Quản lý con người còn có nghĩa là tạo ra cho mọi cá 
nhãn (trước hết là trong công việc và sinh hoạt) những điều 
kiện thuận lợi nhất để họ thực hiện tot nhất vai trò xã hội của 
mình; gắn sự nghiệp của mỗi cả nhân với sự nghiệp, lợi ích cùa 
tập thể, của dân tộc.

Muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân trong tổ 
chức thực hiện vai trò xã hội của mình, người lãrứi đạo cần giúp 
họ thích nghi, hòa hợp với nhau, với tập thể nhằm tạo cho cá 
nhân vừa có tính độc lập, sáng tạo vừa có mối quan hệ gắn bó 
hữu cơ giữa họ và các thành viên khác. Thực tế cho thấy, có 
một số yếu tố của sự thích ứng, hòa nhập sau:

- Thích ứng về mặt thể chất, sinh lý, về những điều kiện 
của hoạt động: trình độ chuyên môn, kỹ thuật; mức độ căng 
thẳng, thời gian làm việc v.v...

- Sự thích ứng với nhau về mặt tâm lý: Khí chất, tính 
cách, xu hướng, định hướng giá trị, hứng thú, quan niệm, thói 
quen v.v... nhằm tạo ra bầu không khí tâm lý tốt trong tập thể.

- Sự thích ứng (thích nghi) về mặt xã hội - tâm lý: sự 
thích ứng giữa cá nhân và tập thể, đồng nghiệp với lãnh 
đạo... giúp mọi người có nhận thức và chấp nhận tự giác các 
quy tắc, các giá trị, tiêu chuẩn và hành vi đã được quy định 
bởi tập thể và xã hội.

d) Quản lý con người còn có nghĩa là thường xuyên 
kiểm tra xem mỗi người có thực hiện đúng vai trò xã hội của 
mình hay không? Muốn làm được điều đó, cần thường xuyên 
tác động, uốn nắn và đánh-giá đúng về kết quả hoạt động của 
mỗi người, ở  đây, sự khen - chê có một ý nghĩa vô cùng quan 
trọng. Mặt khác, để có sự quan tâm đúng đắn, trong quá trình
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quàn lý, lãnh đạo, người lãnh đạo cũng phải hiểu rằng tập thể 
những người bị lãnh đạo thường có những đặc trưng tâm lý 
chung lứiư sau:

- Họ muốn có người lãnh đạo giỏi, công bàng, thẳng 
thắn và hiểu họ, thông cảm với họ.

- Mọi người đều muốn có công việc ổn định, phát triển; 
muốn lãnh đạo thấy rõ vị trí, vai trò công việc của họ đang làm.

- Được lãnh đạo quan tâm, tin tưỏng, tôn trọng những ý 
kiến và đề nghị của họ.

- Lãnh đạo đánh giá đúng, thưởng, phạt công minh.

- Nơi làm việc được trang bị đầy đủ tiện nghi

- Cơ quan có những tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ nhất định 
cả về vật chất và tinh thần v.v...

Những đặc trưng tâm lý chung trên đây là khách quan và 
có quan hệ trực tiếp tới ba nhân tố rất cơ bản trong quản lý: giá 
trị tổ chức, tương quan nhân sự trong tổ chức và nhiệm vụ của 
mồi người trong tổ chức.

Yêu tổ giá trị của tổ chức thể hiện ở mục tiêu chung của 
hệ thống quản lý xã hội và mục tiêu riêng của cơ quan, của tổ 
chức. Chính hai mục tiêu này tạo nên cơ sờ để thành lập những 
cơ quan, xí nghiệp v.v... cũng như để thúc đẩy và chỉ đạo hoạt 
động của con người trong các tổ chức. Để đạt được mục tiêu 
này, yêu cầu các thành viên phải có trách nhiệm thực hiện các 
quy định về chế độ và hiệu suất làm việc, tôn trọng mọi quy chế 
của cơ quan, pháp luật của Nhà nước. Yếu tố giá trị của tổ chức 
có tác dụng hạn chế việc tự do hành động của cá nhân, giới hạn 
về xu hướng, nguyện vọng cá nhân quá cao có thể dẫn đến chỗ
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vi phạm nội quy, kỷ luật của cơ quan hay pháp luật của Nhà 
nước.

Yeu tổ tương quan nhân sự quy định thái độ và sự tác 
động qua lại lẫn nhau của mọi người trong cơ quan, tổ chức. Đây 
là yếu tổ quy định về cách cư xừ, thái độ của các thành viên 
trong tổ chức; tinh thần làm việc; sự tác động của các cấp lãnh 
đạo và các đồng nghiệp đối với từng cá lửiân để phong cách làm 
việc của từng người phù hợp với phong cách cùa tập thể.

Yeu tổ nhiệm vụ của mỗi người trong tổ chức quy định 
vị trí, quyền hạn, nhiệm vụ cũng như lợi ích của từng cá nhân 
trong các cơ quan, xí nghiệp. Ba nhân tổ: Chức vụ, lứiiệm vụ, 
quyền lợi có liên quan chặt chẽ, thống nhất với nhau sẽ tạo ra 
được sự công bằng, tính tích cực hoạt động của mỗi cá nhân 
trong tổ chức. Thực tế cho thấy, nếu quyền lợi không tương 
xứng và bất công sẽ dẫn đến sự chán nản, bất mãn hay chống 
đối ngầm, tạo ra sự mâu thuẫn trong tổ chức.

4. Vai trò của tâm lý học quản lý
a) Hoạt động quản lý có đối tượng là con người, là tập 

thể những con ngưòd có những đặc điểm tâm lý cá lứiân, tâm lý 
xã hội đa dạng, khác biệt nhau và chính những đặc điểm tâm lý 
đó lại ảnh hường đến hiệu quả quá trình quản lý. Những kiến 
thức của tâm lý học nói chung và của chuyên ngàiứi tâm lý học 
quản lý nói riêng có ý nghĩa thực tiễn và lý luận to lớn trong 
công tác quản lý, lãnh đạo. Vai trò của nó thể hiện ở chỗ:

+ Giúp người lãiứi đạo biết cách chẩn đoán để hiểu tâm 
lý đối tượng bị lãnh đạo, giải thích được những hàrửi vi cùa mọi 
ngưòd và dự đoán trước được những hành vi của cấp dưới để 
đánh giá, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý.

+ Tâm lý học quản lý giúp cho nhà quản lý có cách thức 
lứiận xét, đánh giá cán bộ một cách đúng đắn, khách quan; 
tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có hiệu quả.
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+ Những tri thức Tâm lý học quản lý còn giúp cho người 
lãnh đạo biết cách tác động mềm dẻo nhưng kiên quyết đến cấp 
dưới và chỉ đạo được hành vi của họ; đoàn kết, thống nhất tập 
thể những con người dưới quyền.

+ Giúp cho bản thân nhà lãnh đạo hiểu rõ bản thân, có 
phưcmg hướng, biện pháp tự bồi dưỡng để hoàn thiện mình; 
hình thành uy tín cho bản thân.

+ Những kiến thức của tâm lý học quản lý còn là cơ sở 
lý luận cho việc xây dựng nội dung, chương trình và phương 
pháp đào tạo trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác.

b) Như vậy, nếu xét về mặt nhận thức, tâm lý học quản lý 
giúp cho người làm công tác quản lý, lãnh đạo các cấp, các 
ngành am hiểu những đặc điểm, quy luật chung của tâm lý cá 
nhân, tâm lý nhóm, cộng đồng để biết cách đánh giá, tác động 
đến con người, biết cách đối nhân xử thế cũng như tập hợp, thu 
hút được mọi người thực hiện mục tiêu quản lý. Ngoài ra, lứiững 
tri thức tâm lý học quản lý còn giúp cho nhà lãnh đạo tránh được 
những sai lầm của bản thân trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm 
cán bộ, trong việc giao tiếp, ra quyết định quản lý v.v...

về ý nghĩa ứng dụng và thực tiễn sự am hiểu tâm lý học 
nói chung và tâm lý học quản lý nói riêng sẽ giúp các nhà lãnh 
đạo nâng cao được hiệu quả quản lý; phát triển được tổ chức 
cũng như tạo điều kiện phát triển cho mỗi cá nhân trong tổ chức 
phát huy hết những khả năng cùa hàn thân. Việc am hiêu những 
tri thức tâm lý học sẽ giúp lứià quản lý, lãnh đạo phát huy được 
sức mạnh sáng tạo của mọi ngưòã, tạo ra được bầu không khí 
chung sống và làm việc lành mạnh trong tập thể cũng rứiư đem 
lại niềm vui, hạnh phúc cho mỗi người lao động chúng ta.
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Lịch sử nhân loại cả phưomg Đông lẫn phưong Tây cho 
thây, nhiêu nhà lãnh đạo ở các lĩnh vực khác nhau đã gặp phải 
những sai lầm, thất bại chua xót vì thiếu những tri thức tâm lý 
học nói chung và tâm lý học quản lý nói riêng. Những sai lầm, 
thất bại đó không chi thể hiện trong quyết định quản lý mà cả 
trong lời nói, hành vi ứng xử, trong việc biểu hiện qua nét mặt 
v .v ... đã dẫn đến hậu quả tai hại cho bản thân và cho cộng đồng.
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CHƯƠNG II
ĐẶC ĐIỂM VÀ C ơ  CẤU CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

I. PHÂN BIỆT QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

Trước khi đi vào nghiên cứu đặc điểm và cơ cấu của 
hoạt động quản lý, chủng ta cần có sự phân biệt giữa quản lý và 
lãnh đạo một cách khái quát, trên cơ sở đó chúng ta đi sâu vào 
những vấn đề cụ thể.

Cho đến nay trong các tài liệu lý luận và thực tiễn quản 
lý còn tồn tại những ý kiến khác nhau về hai khái niệm này.

- Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng, lãnh đạo và quản lý là 
rửiư nhau và có thể dùng thay thế cho nhau được.

- Nhóm ý kiến thứ hai cho ràng, quản lý và lãnh đạo là 
hai khái niệm khác nhau và không thể đồng nhất chúng được.

+ Nhóm ý kiến thứ ba cho ràng, quản lý và lãnh đạo có 
mối quan hệ mật thiết, bổ sung cho nhau.

Trong thực tiễn quản lý, việc sừ dụng hai khái niệm này 
cũng chưa thống nhất, ở  Mỹ người ta thích dùng khái niệm 
lãnh đạo, còn ờ Anh lại thích dùng khái niệm quản lý.

Quản lý và lãnh đạo là hai thuật ngữ được sử dụng 
cho các hệ thống, các tổ chức của con người, chúng không 
đồng nhất và được giải thích tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên 
cứu, tùy thuộc vào mức độ và phương thức tiến hành. Tuy 
nhiên, chúng đều bao hàm ý tác động và điều khiển. Vậy, 
quản lý, lãnh đạo là gì?
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1. Quản lý.
Có thể nói cho đến nay có khá nhiều quan điểm về quản 

lý, được thể hiện qua một số định nghĩa như sau:
• Theo F.Taylor thì quản lý là “biết được chính xác điều 

bạn muốn người khác làm, và sau đó hiểu được ràng họ đã 
hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất”

• Theo Daft (2000) quản lý là “việc thực hiện các mục 
đích của tổ chức một cách hiệu quả và đạt hiệu suất tốt, thông 
qua việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các 
nguồn lực của tổ chức”.

• Hitt, 2007 lại cho rằng quản lý là “quá trình tập hợp và 
sừ dụng các nhóm nguồn lực theo định hướng mục tiêu để thực 
hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh tổ chức”.

• Còn theo Richard Winter (2007) quản lý là việc hiện 
thực hóa các mục tiêu của tổ chức theo cách có hiệu quả và 
hiệu suất cao, thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và 
kiểm soát các nguồn lực của tổ chức”

Định nghĩa này bao quát được nội dung các định nghĩa 
khác về quản lý, nó chỉ rõ được quy trình hành động trong quản 
lý - quy trình quản lý.

2. Lãnh đạo.
Việc làm rõ khái niệm lãnh đạo là cần thiết trong khoa 

học lãnh đạo, cũng như trong tâm lý học quản lý, mặt khác 
cũng nhằm phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý. Cho đến nay 
cũng có nhiều định nghĩa về lãrửi đạo:

• Lãnh đạo là sự ảnh hưởng mang tính tưorng tác, được 
thực hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua quá 
trình hợp tác (Tannen Bacom, Wechler, Masarik,1961)

• Lãiứi đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự 
mong đợi và sự tưorng tác (Katz Kahn, 1978)
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• Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của 
nhóm có tổ chức để đạt được mục tiêu (Rauch và Behling, 1984)

• Lãnh đạo là một quá trình tác động xã hội, theo đó một 
cá nhân dẫn dắt các thành viên của nhóm hướng đến một mục 
tiêu nào đó. (Bryman, 1986)

• Lãnh đạo là khả năng khởi nguồn tin tưởng và hỗ trợ con 
ngưòi nhằm đạt tới các mục tiêu cùa tổ chức (Durbin, 2006)

• Lãnh đạo là nghệ thuật huy động người khác khiến cho 
họ muốn đấu tranh vì những khát vọng chung (Kouzes và 
Posner, 2000)

• Lãnh đạo là quá trình tác động của người lãnh đạo và 
người được lãnh đạo nhàm đạt tới các mục tiêu của tổ chức 
thông qua sự thay đổi. (Lussier và Achua, 2001)

• Lãnh đạo là một mối quan hệ tác động giữa ngưòã lãnh 
đạo và người được lãnh đạo - nhũng người thực sự muốn thay 
đổi vì các mục tiêu chung (Rost, 1994)

Rõ ràng những định nghĩa về lãnh đạo dẫn ra ở trên đều 
có sự khác biệt, song cái chung trong các định nghĩa là:

• Chi ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và người dưới quyền
• Bao hàm sự tưong tác giữa hai hay nhiều người
• Là quá trình ảnh hưởng có mục đích đến người dưới quyền
• Là quá trình thích ứng với sự thay đổi (J.Kotter,1990)
3. S ự  khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo

Lãnh đạo và quản lý, theo chúng tôi là hai dạng khác 
nhau cùa sự phân công lao động quản lý và chuyên môn hoá 
hoạt động quản lý. Chính vì thế, ngoài sự quan hệ gắn bó với 
nhau, giữa hai dạng hoạt động này còn có sự khác nhau về mặt
đối tượng, nội dung, phương pháp và hình thức tác động đên 
đối tượng.

Lãnh đạo và quản lý theo các nhà nghiên cứu ở Liên Xô 
trước đây là hai khái niệm "cùng loại, cùng một thứ bậc, song 
không hoàn toàn đồng nhất". Tính đồng nhất của hai khái niệm
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này chỉ là ở chỗ cả lãnh đạo và quản lý (xét trong hệ thống 
quản lý có đối tượng là con người) đều có mục đích tác động 
của chủ thể tới đối tượng nhàm đảm bảo hoạt động tối ưu của 
chủ thể.

Theo quan điểm của chúng tôi, với tư cách là những 
ngưòd nghiên cứu, để phân biệt quản lý và lãnh đạo chúng ta 
cân so sánh ờ 15 tiêu chí sau:

Bảng phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo

STT Tiêu chí Quản lý Lãnh đạo
1 Đối tượng Đồ vật, động vật, con người Con người

2 Tầng bậc Quàn lý xuất hiện ờ tầng thấp Lãnh đạo ởtầng trung và tầng cao

3 Quan điểm Ngắn hạn, tập ừung vào hiện tại Dài hạn, tập ừiưig vào tương lai
4 Sự t.trung Tập trung vào công việc Tập trung vào con ngưòã, nhóm
5 Qui tắc Tuân thù, biến nó thành hiện thực Phá cái cũ, hướng vào sự thay đổi
6 Xung đột Tránh xung đột để ổn định Biết sừ dụng sự xung đột
7 p. pháp Kiểm soát Truyền cảm hứng và khích lệ

8 Tham vọng
Kiểm soát công việc, con 
người,điều hành hoạt động theo 
mục đích đề ra

Say mê, đưa ra tầm nhìn mới, 
viễn cảnh mới

9 Chì dẫn Cứ đi trên con đường đã có Đưa ra con đường đi mới
10 Cái có Có cấp dưới (thuộc cấp) Có nhân viên tôn thờ, tin theo

11 Quyền lực Có quyền lực tổ chức giao cho Có quyền lực chức vụ và 
quyên lực cá nhân (uy tín)

12 Cái để theo 
đuổi Các mục tiêu cụ thể Theo đuổi tầm nhìn, viễn cành 

tương lai
13 Sự chú ý Chú ý vào chi tiết, cụ thể Chú ý vào bức tranh lớn, tổng thể
14 Cấp độ Quản lý nhân mạnh tính khoa '  

học
Lãnh đạo nhân mạnh tính nghệ 
thuật

15 Quan hệ Mối quan hệ quyền lục (ứiẩm quyền) Mối quan hệ tác động, tương tác
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Tóm lại: Sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo có thể 
được ki ái quát như sau:

■ Trong các tài liệu lý luận có liên quan, tồn tại nhiều 
định nfhĩa khác nhau về quản lý và lãnh đạo. Cuốn Từ điển 
Tiếng Tiệt do Hội ngôn ngữ học Việt Nam biên soạn, Nhà xuât 
bản Thaih Hoá in năm 1998 cho ràng "Quản lý" bao gôm hai nghĩa:

t- Trông coi, giữ gìn theo yêu cầu nhất địiửi.
t- Tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu 

cầu nhít định.
Còn "Lãnh đạo": Đề ra chủ trưomg, đường lối và tổ 

chức, đàng viên thực hiện.
Vi dụ: Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
- So với lãnh đạo thì quản lý mang tính khoa học và 

chính tiốag hom, vì: quản lý phải sử dụng những kỹ năng phổ 
biến CC tinh toàn cầu; quản lý được thực hiện với một chuỗi 
cách thíc và công cụ rõ ràng.

- Khác với quản lý, lãnh đạo liên quan đến tầm nhìn để 
định hướng tưomg lai cho tổ chức.

- Lãnh đạo đòi hỏi khả năng làm việc theo nhóm và đảm 
bảo tạo ra động lực cho các thành viên

- Toạt động lãnh đạo tạo ra sự thay đổi, trong khi đó 
hoạt động quản lý có xu hướng duy trì sự ổn định.

- Lãnh đạo đặt ra tầm nhìn (mục tiêu cao lứiất) để định 
hướng tổ chức; ngược lại quản lý với chức năng cơ bản của nó 
là hiện thrc hóa tầm nhìn.

G ữa quản lý và lãnh đạo có mối quan hệ gắn bó với 
nhau. Quin lý mà không có lãnh đạo thì sẽ dễ bị chệch hướng, 
dễ sa vào tình trạng buông lỏng, tuỳ tiện. Còn lãnh đạo mà 
không có quản lý chỉ là lãnh đạo chung chung dễ dẫn đến vô
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nghĩa, vô hiệu quả. Chính vì thế trong xã hội xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta không được lẫn lộn giữa hai chức năng này vì nó sẽ ảnh 
hưởng đên chât lượng lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý 
của Nhà nước.

II. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG

Phạm trù hoạt động là một trong những phạm trù cơ bản 
của tâm lý học khoa học. Tâm lý, ý thức của con người phát 
triên trong hoạt động. Chủng ta chỉ có thể hiểu chúng một cách 
khoa học khi coi đó là sản phẩm của sự phát triển và là kết quả 
hoạt động của cá nhân.

Tâm lý học duy linh (duy tâm khách quan) gạt bỏ phạm 
trù hoạt động. Trong kinh thánh có câu: khỏd đầu là lời nói; sau 
nậy thành thi sỹ, Gớt nói ràng, kinh thánh nên nói lại là: khởi 
đâu là việc làm.

Vào những năm 20 của thế kỷ XX, khi lý thuyết hành vi 
do Watson (Mỹ) xây dựng thì phạm trù hoạt động mới trở 
thành một khái niệm cơ bản của tâm lý học. Trưòmg phái tâm lý 
học của Watson nghiên cứu tâm lý người qua hành vi song lại 
gạt bỏ ý thức. Mặt khác, hành vi mà họ xem xét là hành vi máy 
móc dựa trên nguyên tắc của công thức (S - R - có kích thích là 
có phản ứng). Với quan niệm hành vi như thế nên dòng tâm lý 
học này không thê lý giải một cách khoa học đòà sống tâm lý 
vô cùng đa dạng phong phú ở con người trong điều kiện xã hội 
- lịch sử lứiât định.

Những nhà tâm lý học Xô Viết nổi tiếng như 
L.X.Vưgôtxki, X.L.Rubinxtêin, A.N. Lêônchiép v,v... đã có công 
lao to lớn ừong việc xây dựng một nền tâm lý học khoa học - Tâm 
lý học hoạt động. Bài báo ỷ  thức với tư cách là một vẩn đề của 
tâm lý học hành vi của L.X.Vưgốtxki được coi là cương lĩhh mở
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đầu cho việc xây dựng nền tâm lý học hoạt động ở Liên Xô. 
Trong cưong lĩnh này, ông đã đưa ra một số luận điểm sau:

+ Tất cả dòng tâm lý học cũ đều không thể là cơ sở khởi 
điểm cho việc xây dựng nền tâm lý học thực sự khách quan. 
Nen tâm lý học mới phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tư 
tưởng chủ đạo, phải lấy cách tiếp cận hoạt động để nghiên cứu 
tâm lý người.

+ Muốn nghiên cứu tâm lý, ý thức phải nghiên cứu qua 
hành vi. Song, hành vi phải hiểu là hoạt động vì nếu hiểu hành 
vi theo cách hiểu của phái hành vi chủ nghĩa thì ý thức và hành 
vi không thể nào tồn tại với nhau được.

+ Hoạt động nói chung và hoạt động lao động nói riêng 
là những hoạt động luôn có đối tượng, mục đích, có sản phẩm.

Vào những năm 50 của thế kỷ XX, khái niệm (phạm 
trù) hoạt động thực sự trờ thành khái niệm phổ biến trong tâm 
lý học. Những nghiên cứu theo phương hướng trên được cụ thể 
hóa trong công trình nghiên cứu hành động của P.L. Ganpêrin. 
Tiếp theo là Đ.B. Encônhin và V.V.Đavưđốp đi sâu nghiên cứu 
hành động và tiến hành hàng loạt thực nghiệm dạy học. Sau này 
A.N.Lêônchiép đã có công tổng kết các công trình nghiên cứu 
về hoạt động bàng tác phẩm nổi tiếng Ý thức - hoạt động - nhân 
cảch{\915).

1. Định nghĩa hoạt động

Trong lịch sử tư tưởng nói chung và triết học nói riêng 
đã xuất hiện nhiều định nghĩa về con người như: Người tình 
cảm, người lý trí, người lý - tình, ngưòd hoạt động, người kỹ 
thuật, v.v... Theo cách hiểu về con người hoạt động thì có thể 
thấy, hoạt động là phương thức tồn tại của con người. Con 
người hoạt động để sống và phát triển.
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Hoạt động là một khái niệm rộng. Theo Các Mác thì 
hoạt động là sự tác động biện chứng giữa chủ thể và khách thể. 
Con ngưòd muốn sống, muốn tồn tại thì phải hoạt động.

Hoại động là phương thức tồn tại của con người bằng 
cách tác động vào đỗi tượng để tạo ra một sản phẩm tương ứng 
nhằm thỏa mãn (trực tiếp hay gián tiếp) các nhu cầu của bản 
thân, của nhóm và xã hội.

Cuộc sống của con người bao gồm một dòng những 
hoạt động thay thế nhau, trong đó, lao động là hoạt động chủ 
yếu nhất, đặc trưng nhất.

Sở dĩ gọi lao động là hoạt động đặc trưng nhất của con 
người vì hoạt động lao động thể hiện rõ rệt nhất sự tác động qua 
lại giữa con người với thế giới xung quanh, là phương thức tồn tại 
và phát triển của mỗi người, của xã hội loài người. Hoạt động lao 
động là một quá tiinh bao gồm hai chiều trái ngược nhau:

Chiều thứ nhất: Qua các loại công cụ, con người 
chuyển hóa những năng lượng lao động và những phẩm chất 
tâm lý của mình vào đối tượng lao động để sản xuất ra những 
sản phẩm. Đây cũng là chiều con người vật chất hóa hay thể 
hiện ra những kinh nghiệm, những đặc điểm tâm lý ở sản phẩm. 
Bởi thế, bất kỳ sản phẩm lao động nào cũng chứa đựng trong 
nó cả những mục đích, những phương pháp hành động, những 
quan niệm, lứiững nặng lực của nhiều thế hệ con người đó là 
lứiững kinh nghiệm của xã hội loài ngưòd.

Chiều thứ hai: Con người tách những năng lực tinh 
thần, những kinh nghiệm xã hội đã được ghi trên các sản phẩm 
ra khỏi sản phẩm để lĩnh hội nó, biến nó thành kinh nghiệm, 
thàiứi tâm lý, ý thức của mình.

Vậy trong hoạt động lao động, ta thấy có hiện tượng: 
cùng một lúc xảy ra những biểu tượng ờ trong đầu, vừa xảy ra 
cái cử động chân tay lẫn trong sự biến đổi ở đối tượng.
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Ket quả là con người vừa thu được những sản phẩm cụ thể 
vừa có được những kinh nghiệm từ hai chiều của quá trình lao 
động. Những kinh nghiệm thu được trong quá trình lao động, tâm 
lý học gọi là kinh nghiệm lao động hay kinh nghiệm kép.

Điều cần lưu ý là, bất kỳ quá trình lao động nào cũng 
bao hàm sự tác động giữa con người với thế giới, với những 
người khác và với cả chính mình. Thế là, hoạt động lao động đã 
tạo cho con người những quan hệ mà động vật không sao có 
được. Hoạt động lao động cũng giúp con người tạo cho mình 
một loại hình thích nghi mới về chất trong môi trường so với sự 
thích nghi của động vật.

Neu như cuộc sống và mọi hành vi của động vật phụ 
thuộc chặt chẽ vào những kích thích vật lý và kích thích sinh 
học trong môi trường thì cuộc sống của con người có ý nghĩa 
khác hẳn. Cuộc sổng con người tuy có bị chi phối bởi những 
quy luật tự nhiên nhưng nhờ có hoạt động lao động mà con 
người có được sự chủ động trước các tác động của môi trường. 
Con người còn tác động trở lại môi trường, cải tạo môi trường 
bằng những hoạt động sáng tạo, thông qua đó, con người còn 
sáng tạo ra những năng lực, những phẩm chất của chính mình.

Thế là, hoạt động tự nó nói lên tính tích cực, tính có 
mục đích hay tính có ý thức của con người. Tự nó nói lên mối 
quan hệ giữa ý thức với các hành vi, hành động bên ngoài. Nhờ 
có mối liên hệ này mà hoạt động của con người có tíiứi sáng 
tạo, cuộc sống của con người không bị hiểu là một chuỗi những 
hàrửi vi thụ động và hành vi người không bị hiểu là tổng số 
những phản ứng, phản xạ trước những tác động của môi trường. 
Hoạt động là mối quan hệ tích cực giữa con ngưòd với thế giới.

59



2. Các đặc điểm của hoạt động
a) Hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đổi tượng.
Hoạt động là quá trình con người tác động vào cái gì đó 

nhằm tạo ra những sản phẩm lứiất định để thỏa mãn các nhu 
cầu. Các sản phẩm mà quá trình hoạt động nhằm tạo ra, đó là 
đối tượng của hoạt động.

Ví dụ: Lao động sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm vật 
chất. Hoạt động học tập nhằm biến các tri thức của nhân loại 
thành tri thức của người học.

Đối tưọng của hoạt động có thể là những vật thể; có thể 
là những hình ảnh, những tư tưởng, những khái niệm, những tri 
thức khoa học hoặc các quan hệ xã hội...

Đối tượng của hoạt động chỉ xuất hiện trong quá trình 
con người hoạt động. Ví dụ: Các tri thức cùa loài người chỉ trở 
thành đối tượng của hoạt động học tập khi ở người học thực sự 
có hoạt động học tập xảy ra.

a) Hoạt động bao giờ cũng do chủ thể liến hành.
Đặc điểm này nói lên tính tích cực của con người khi 

người ta tiến hành hoạt động. Khi con người tiến hàiứi hoạt 
động một cách tự giác, có mục đích, có ý thức, thì lúc đó người 
ta trở thành chủ thể của hoạt động.

Chù thể hoạt động có khi là một người, có khi là một 
nhóm ngưòd.

Một hoạt động có một chủ thể và một đổi tượng.
Khi chủ thể là một nhóm người thì đó là chủ thể liên 

nhân cách.
Tính chủ thể của hoạt động trước hết thể hiện ở tính tích 

cực, chủ động của con người trước những điều kiện chủ quan 
của hoạt động. Niềm tin và khát vọng, sự say mê và có lý tưởng... 
đều là biểu hiện tính chủ thể trong hoạt động của con người.
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Chủ thể và đối tượng của hoạt động luôn gắn bó với 
nhau. Khi chưa có hoạt động thì chưa có cả chủ thể lẫn đối 
tượng, nhưng hoạt động sẽ không đạt kết quả tức là đối tượng 
không được sản xuất ra nếu không xác định được chủ thể của 
hoạt động.

c) Hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp
Cơ chế gián tiếp có trong mọi hoạt động của con người, 

kể cả giao lưu. Nguyên tắc này là một tư tưởng lớn trong tâm lý 
học hoạt động.

Tính gián tiếp trong hoạt động bộc lộ ở chỗ: Con người 
sử dụng công cụ để tác động vào đối tượng hoạt động. Trong 
lao động, công cụ lao động giữ vai trò trung gian giữa chủ thể 
lao động với đối tượng lao động.

Cơ chế gián tiếp bộc lộ cả ở hai chiều của hoạt động.
Chiều thứ nhất: Những biểu tượng, những kinh nghiệm 

từ trong đầu (chủ thể) qua công cụ tới đối tượng lao động. Đây 
là chiều khách quan hóa những năng lực, những phẩm chất tâm 
lý của chủ thể đối với đối tượng.

Chiều thứ hai: Những kinh nghiệm, những sản phẩm tinh 
thần đã ghi ở đối tượng, qua công cụ, nhập vào đầu chù thể, biến 
thành kinh nghiệm của chủ thể. Đây là chiều rửiập tâm hóa những 
kinh nghiệm lịch sử của xã hội vào chủ thể của hoạt động.

Có hai loại công cụ trong hoạt động:
Loại thứ nhất: Công cụ lao động hay công cụ kỹ thuật 

bao gom các công cụ lao động và các phương tiện kỹ thuật.
L o ạ i th ứ  hai: Công cụ tâm lý hay công cụ dâu hiệu,

như tiếng nói, chữ viết, con số, các bản vẽ, các công thức, các 
khái niệm, các quy tắc, điệu bộ, vẻ mặt, ánh mat và tất cả các 
dấu hiệu thay thế khác. Người xưa đã dùng vạch trên vách đá 
để đếm, dùng hạt ngô để làm toán...
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Các dấu hiệu bao giờ cũng ám chi một cái gì đó vì đàng 
sau các dấu hiệu chính là các khách thể nhất định.

Con ngưòd sáng tạo và sử dụng các dấu hiệu làm công 
cụ, làm phưcmg tiện để tổ chức hành vi, điều khiển những hành 
động tinh thần hoặc tác động lên hành vi người khác. Ví dụ: 
Một ánh mắt nói lên một tình cảm, một thái độ điều khiển hành 
vi con người.

Các dấu hiệu do con người sáng tạo ra được truyền từ 
đòd này sang đòả khác, do đó, nó là những kinh nghiệm lịch sử 
xã hội.

Cả hai loại công cụ hợp thành bộ máy trung gian giữa 
chủ thể hoạt động và đối tượng hoạt động tạo nên tính gián tiếp 
trong hoạt động.

Nhờ có bộ máy trung gian mà hoạt động của con người 
có tírửi gián tiếp. Đặc điểm này làm cho hành vi của con người 
và hành vi động vật khác hẳn lứiau về bản chất.

Vì không có bộ máy trung gian nên hàrứi vi của con vật 
luôn mang tính trực tiếp. Cuộc sống của động vật phụ thuộc 
chặt chẽ và trực tiếp vào môi trưòmg, vào tự nhiên. Do đó, để 
sinh tồn, mọi chức năng hoạt động của động vật đều được hình 
thành theo cơ chế trực tiếp - cơ chế di truyền.

Với con người, các công cụ là phương tiện dùng để đạt 
kết quả hoạt động. Nhờ có công cụ mà con người thấy trước 
được kết quả, nhận thức được những điều kiện hoạt động, hình 
dung được diễn biến của quá trình hoạt động, con người trờ nên 
chủ động trước hoàn cảnh, tích cực trong mọi quan hệ và được 
giải phóng, được phát triển ở mọi năng lực, do đó con người là 
chủ thể có ý thức trong mọi hoạt động của mìiửi. Mặt khác, nhờ 
có công cụ mà con người thấy được tâm lý, ý thức của mình ở 
hiện thực, điều chinh được mình trong hoạt động. Bởi thế, con
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người có khả năng sáng tạo, hoạt động của con người có tính 
sáng tạo, hoạt động cùa con người có giá trị cải tạo hoàn cảnh, 
cải tạo bản thân.

Nguồn gốc tích cực của con người khác hẳn với động 
vật. Bản tính người và khả năng người chi được hình thành gián 
tiếp thông qua hoạt động.

c) Hoạt động bao giờ cũng có mục đích
Tính mục đích gắn bó với tính đối tượng của hoạt động 

bởi vì hoạt động nào cũng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với 
việc thỏa mãn những nhu cầu xã hội, nhu cầu bản thân.

Tóm lại: Bằng hoạt động mà con người tạo nên cuộc 
sống của mình, hoạt động đã làm bộc lộ những đặc trung của 
mối quan hệ giữa con người với thế giới

Từ những phân tích đã trình bày ờ trên, chúng ta có thể 
biểu diễn mô hình hoạt động theo sơ đồ sau;

Hình 1. Sơ đồ biểu diễn mô hình chung của hoạt động.
3. Các loại hoạt động
Có nhiều cách phân loại hoạt động;
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a) . Cách phân loại tổng quát nhất

Loài người có hai loại hoạt động: Hoạt động lao động 
và hoạt động giao lưu. Cách phân loại này dựa vào quan hệ 
giữa con người và vật thể (giữa chủ thể và khách thể) và quan 
hệ giữa người với người (giữa chủ thể với chủ).

b) . Căn cứ vào sự phát triển của từng cá nhân thì người 
ta có ba loại hoạt động là: Hoạt động vui chơi, hoạt động học 
tập và hoạt động lao động.

Trong cuộc đời mình, mỗi người đều phải trải qua ba 
loại hoạt động này. Tuy nhiên, tuỳ theo độ tuổi mà một trong 
ba loại hoạt động này nổi bật lên là hoạt động chính. Tâm lý 
học gọi loại hoạt động chính này là hoạt động chủ đạo. Hoạt 
động chủ đạo chiếm phần lớn thời gian, sức lực của cá nhân và 
là hoạt động có vai trò chủ yếu, quyết định sự nảy sinh, phát 
triển những nét tâm lý mới cơ bản trong nhân cách cá nhân. Ví 
dụ: Hoạt động học tập ở độ tuổi đi học quyết định sự phát triển 
về tri thức, năng lực, về các phẩm chất trí tuệ, tình cảm,v.v... 
của mỗi học sinh.

Với tâm lý học, cách phân loại này có nhiều ý nghĩa 
thực tiễn to lớn.

c) . Căn cứ vào sản phẩm của hoạt động thì con người có:

- Hoạt động thực tiễn (hoạt động bên ngoài)

- Hoạt động lý luận (hoạt động tinh thần, hoạt động bên trong).

Hoạt động thực tiễn tạo ra những vật thể, những quan hệ 
có thể cảm tính được. Loại hoạt động thứ hai diễn ra trong bình 
diện biểu tượng, khái niệm.
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d). Căn cứ vào tính chất cùa hoạt động thì con người có các 
loại hoạt động như: Hoạt động lao động sản xuất; hoạt động học 
tập; hoạt động văn hoá, văn nghệ; hoạt động thể dục, thể thao.

đ). Một cách phân loại khác, người ta chia hoạt động 
của con người thành bốn loại:

- Hoạt động biến đổi: Đây là hoạt động tạo nên sự biến 
đổi ở đối tượng, như: Hoạt động lao động, hoạt động giáo dục, 
hoạt động chính trị - xã hội.

- Hoạt động nhận thức: Đây là loại hoạt động không làm 
biến đổi đổi tượng, nó chỉ phản ánh các đối tượng, các quan hệ 
(những nhận thức làm biến đổi đối tượng trong biểu tượng). Có 
nhận thức ở trình độ thực tiễn và nhận thức ở trình độ lý luận.

- Hoạt động định hướng giá trị: Đây là một loại hoạt 
động tinh thần nhằm xác định và lựa chọn ý nghĩa của thực tại, 
của tác động đối với bản thân và tạo ra phưorng hướng hoạt 
động của chủ thể trong môi trường.

Loại hoạt động này rất quan trọng, nó có tác dụng hướng 
dẫn cá nhân hoạt động ữong xã hội. Nó quyết địiứi sự lựa chọn cả 
nội dung, phưong hướng của mọi hoạt động khác, quyết định cả sự 
tích cực và sự tiến bộ của cá nhân trong cuộc sống.

- Hoạt động giao lưu: Đây là loại hoạt động đặc biệt của 
con người, là hoạt động xác lập và vận hành các mối quan hệ giữa 
người và ngưòd, qua đó người ta thực hiện sự tiếp xúc về tâm lý, 
trao đổi thông tin, ảnh hưởng lẫn nhau và hiểu biết lẫn nhau.

4. Cấu trúc vĩ mô của hoạt động
Tất cả các hoạt động cùng có một cấu trúc vĩ mô chung. 

Cấu trúc này bao gồm các thành phần sau đây:
- Hoạt động bao giờ cũng có động cơ. Động cơ là hình 

ảnh cùa đối tượng hoạt động. Hình ảnh đã được cá nhân phản
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ánh trong nhận thức của mình, nó là cái kích thích, thúc đẩy cá 
nhân hoạt động. Động cơ là một cơ sở để xác định loại hay 
dạng hoạt động của con người. Không có động cơ thúc đẩy sẽ 
không có hoạt động thực sự tự giác của con người, ở  đây ta có 
tương ứng với hoạt động nào là động cơ của hoạt động ấy.

Hoạt động - Động cơ
Mỗi hoạt động được thể hiện bằng nhiều hành động cụ 

thể. Hàrứi động diễn ra nhằm đạt một mục đích nào đấy. Mục 
đích là kết quả mà hành động nhằm đạt được, hành động nhằm 
vào mục đích. Ta lại có:

Hành động - Mục đích
Hành động là đơn vị của hoạt động và hoạt động chỉ tồn 

tại bời hành động. Cho nên, có thể nói, trung tâm của hoạt động 
là hành động. Nếu không có hành động diễn ra ở chủ thể thì 
cũng không có hoạt động. Hàiứi động vừa là đơn vị vừa là yếu 
tố hiện thực của hoạt động.

Những hành động lại là yếu tố động. Tính hai chiều 
trong hoạt động được thể hiện trong quá trình hiện thực hoá 
động cơ và lĩnh hội các kinh nghiệm xã hội. Cho nên, hành 
động là một nơi nối liền chủ thể với khách thể; gắn tâm lý với 
hiện thực cuộc sống vì mục đích hướng dẫn và thúc đẩy hành 
động diễn ra.

Giữa động cơ hoạt động với mục đích có quan hệ chặt 
chẽ và thống nhất với nhau. Động cơ là mục đích của hành 
động là động cơ gần hay động cơ bộ phận của hoạt động. Động 
cơ được tách ra thành các mục đích nên tổ hợp các mục đích 
được thực hiện thì động cơ cũng được hiện thực hoá.

- Mỗi hành động thường bao gồm các thao tác. Thao tác 
làm việc, là cách thức để đạt mục đích của hành động.
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Thao tác được quy định bởi những phương tiện cụ thể khi 
chủ thể tiến hành hành động nên thao tác phải dựa vào phương 
tiện. Phương tiện thay đổi thì thao thác cũng phải thay đổi.

Muốn thực hiện được mục đích thì thao tác phải đúng 
kỹ thuật. Thao tác bị chi phối bởi các yếu tố tâm lý cá nhân như 
vốn tri thức, vốn kỹ năng, kỹ xảo và các phẩm chất ý chí, hứng 
thú, tình cảm... Những yếu tố này là những điều kiện, phương 
tiện mà chủ thể dùng để thực hiện mục đích, từ đó hiện thực 
hoá động cơ. Ta lại có;

Thao tác - Phưong tiện
Trên đây là những thành phần tạo nên cấu trúc của hoạt 

động. Có thể biểu diễn cấu trúc đó bằng sơ đồ sau:

Hoạt động

Hành động

Thao tác

Động cơ

Mục đích

Phương tiện

Người ta'gọi đây là cấu trúc vĩ mô của hoạt động.

Cấu trúc này bao gồm các thành phần bên ngoài (những 
vận động cơ bắp, chân tay...) như; Hoạt động, hành động, thao 
tác. Tương ứng với những thành phần bên ngoài là những thành 
phần thuộc yếu tố bên trong - Yếu tố tâm lý, yếu tố tinh thần 
trong hoạt động như động cơ, mục đích, phương tiện.

Như vậy là, cấu trúc vĩ mô của hoạt động bao gồm sáu 
thành tố có mối quan hệ mật thiết giữa các thành tố là sản phẩm
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nảy sinh trong sự vận động của hoạt động ở từng con người và 
toàn bộ sự vận động này diễn ra trong bối cảnh của các mối quan 
hệ xã hội cụ thể và trong điều kiện của hoạt động giao lưu.

Trong cấu trúc vĩ mô của hoạt động thì hành động là 
đơn vị cơ bản vì nó do các thao tác hợp thành và hướng vào đạt 
một mục đích nhất định. Nếu không có hành động diễn ra thì 
không thể có hoạt động. Một hành động có thể tham gia vào 
nhiều hoạt động. Mặt khác, trong điều kiện ít biến đổi, mỗi 
hàiứi động được lặp đi lặp lại nhiều lần như nhau có thể biến 
thàrứi thao tác để thực hiện một hành động khác.

Cấu trúc vĩ mô của hoạt động có ý nghĩa phương pháp 
luận cho việc nghiên cứu tâm lý, nghiên cứu bất cứ hiện tượng 
tâm lý nào cũng phải đặt nó vào cấu trúc chung của hoạt động 
và phải thây được sự quan hệ găn bó giữa mục đích - điêu kiện, 
mục đích - hành động, hoạt động - động cơ .v.v... Từ cấu trúc vĩ 
mô của hoạt động cũng cho thấy hình thái hoạt động bên trong 
(phần nội dung của hoạt động) và hình thái hoạt động bên ngoài 
(phần đơn vị cơ bản của hoạt động) là thống nhất về mặt cơ chế. 
Đây là thành tựu to lớn nhất mà tâm lý học thế kỷ XX đạt được.

5. Tâm lý là sản phẩm của hoạt động

a. Vai trò của phạm trù hoạt động trong việc nghiên 
cứu tâm lý người.

Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học, việc 
đưa khái niệm hoạt động thàiứi phạm trù cơ bản của tâm lý học 
khoa học có ý nghĩa to lớn về mặt phương pháp luận đối với 
việc nghiên cứu tâm lý con người, bởi lẽ:

- Nó khắc phục được hạn chế; nếu trước đây tâm lý 
ngưòd chỉ được xem xét với tư cách là hình ảnh chủ quan về thế 
giới khách quan (mặt triết học) thì hiện nay nó còn được xem 
xét ở mặt quá trình (hoạt động).
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- Việc xác định khái niệm hoạt động (cấu trúc hoạt 
động) là một phạm trù trung tâm đã khẳng định vị trí trung tâm 
của con người. (Con người không chì là chủ thể nhận thức mà 
còn là chủ thể hoạt động làm biến đổi xã hội, bản thân); Mặt 
khác còn cho chúng ta thấy được sự thống nhất biện pháp giữa 
tính khách quan và chủ quan, giữa đối tượng và chủ thể.

- Việc sử dụng phạm trù hoạt động sẽ đảm bảo tính 
khách quan khi nghiên cứu tâm lý người. Nghiên cứu tâm lý, ý 
thức không thể tiến hành một cách trực tiếp hay qua hình ảnh 
mà phải nghiên cứu thông qua hoạt động, thông qua các dạng 
hoạt động cụ thể cùa con người.

- Phạm trù hoạt động giúp chúng ta giải quyết được vấn đề 
giữa cái sinh lý và cái tâm lý; giữa một bên lịch sử (nguồn gốc, 
nội dung) của tâm lý người. Cũng qua đó thấy được sự thống nhất 
giữa bản chất phản ánh và bản chất phản xạ của tâm lý.

b. Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động

Như chúng ta đã biết, tâm lý không phải do Thượng đế 
ban sẵn cho con người; nó không có sẵn khi con người mới 
sinh ra. Sự nảy sinh, hình thành tâm lý cũng không giống như 
cơ chế gan tiết ra mật; nó cũng không phải là sự bộc lộ những 
gì đã được chương trình hoá trong gen.

Tâm lý người hình thành trong não người theo cơ chế 
phản xạ và có nguồn gốc từ bên ngoài. Tâm lý người là kết quả 
phản ánh hiện thực khách quan của mỗi người, là kinh nghiệm 
lịch sừ - xã hội chuyển thành kinh nghiệm của bản thân.

Tất cả các hiện tượng tâm lý người từ đcm giản đến 
phức tạp đều có nguồn gốc từ bên ngoài não người, từ kinh 
nghiệm lịch sử - xã hội và kinh nghiệm bản thân. Đời sống tâm 
lý của mồi con người, kể cả tâm lý bình thường lẫn tâm lý đặc
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biệt, cả nhận thức lý tính lẫn trực giác đều thuộc về thế giới nội 
tâm, thế giới tinh thần của con người và luôn gắn chặt với hoạt 
động của mỗi người, với hoạt động của xã hội loài người. Có thể 
khẳng định rằng, tâm lý người là sản phẩm của hoạt động. Hoạt 
động có đối tượng là quy luật chung của tâm lý con người.

Lịch sử phát triển nhân loại đã cho thấy bằng chứng 
hoạt động của loài người mà trước tiên là hoạt động lao động 
đã tạo nên những sản phẩm vật chất và tinh thần to lớn của 
nhân loại. Tất cả các tri thức trong lĩnh vực khoa học, văn hoá, 
công nghệ, nghệ thuật và kinh nghiệm sống chứa đựng trong 
các phưomg thức sản xuất, trong công cụ lao động, trong 
những sản phẩm vật chất con người tạo ra đều là sản phẩm của 
hoạt động. Con người lúc đầu khi mới sinh ra được thế hệ 
trước truyền lại, qua học tập để tiếp thu vốn tri thức, kinh 
nghiệm của nhân loại và sau đó tự mình tiến hành hoạt động 
theo các tri thức kinh nghiệm đó một cách sáng tạo. Cũng 
thông qua hoạt động thực tiễn mà con người cải tiến, hoàn 
thiện, bổ sung cho kho tàng tri thức và kinh nghiệm của nhân 
loại và làm phát triển chính bản thân mình. Cơ chế hình thành 
và phát triển tâm lý người là cơ chế gián tiếp thông qua giáo 
dục và hoạt động lĩnh hội của bản thân. Thực tể cho thấy ai 
cũng phải qua giáo dục, học tập mới trở thành người, mới có 
khả năng sống và làm việc. Đặc biệt trong điều kiện xã hội 
ngày nay lại càng thấy rõ, muốn trờ thành người có đạo đức, 
có tài phải lao động cần cù, sáng tạo.

Đe trờ thành người quản lý, lãnh đạo đáp ímg đirợc 
rủiững yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay, mỗi cán bộ 
phải được đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo thường xuyên. Phải 
thông qua hoạt động quản lý, lãnh đạo thực tiễn. Không ai sirứi 
ra đã là người quản lý, lãnh đạo.
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III. TÍNH CHẤT VÀ C ơ CẤU CỦA HOẠT ĐỘNG 
QUẢN LÝ

Hoạt động quản lý là một dạng hoạt động đặc biệt trong 
xã hội. Hoạt động này có cấu trúc vĩ mô chung so với các dạng 
hoạt động khác. Tuy nhiên, do đối tượng và chức năng của hoạt 
động chi phối nên ngoài cái chung ra, nó cũng có những đặc 
trung riêng mà tất cả những cán bộ quản lý, lãnh đạo thuộc các 
tồ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể doanh nghiệp ở nước ta 
hiện nay cần phải thấy rõ.

1. Hoạt động quản lý và những tính chất cơ bản của nó

Hoạt động quản lý trong các lĩnh vực của đời sống xã 
hội hiện nay được coi là một dạng hoạt động đặc biệt bời lẽ nó 
có những đặc điểm sau đây:

a. Là một dạng hoạt động phức tạp và có tỉnh chuyên biệt
Tính phức tạp của hoạt động quản lý được quy định bởi 

đặc biểm của đối tượng, chức năng và các đom vị kinh nghiệm 
của nó. Ai cũng biết rằng, đối tượng của hoạt động quản lý, 
lãnh đạo là những con người, những đom vị, tập thê với những 
đặc điểm về tâm lý, tổ chức khác nhau. Trong quá trình quản 
lý không phải bất cứ ai cũng có khả năng tác động, điều khiên 
được những cá nhân, đom vị có hành động cùng hướng vào việc 
thực hiện mục tiêu của quản lý. Mặt khác, tính chât phức tạp 
còn thể hiện ở chức năng đa dạng của hoạt động này . Nhà quản 
lý lãnh đạo hiện nay đòi hỏi không chỉ là một nhà tô chức, nhà 
chuyên môn giỏi mà còn phải biết làm kinh tê, biêt tiên haiứi 
công việc với con người với tư cách như là một nhà giáo dục.

Tính chất chuyên biệt thể hiện trong yêu cầu về đào tạo 
người quản lý, lãnh đạo. Đã qua cái thòi mà không cân học, 
không cần đào tạo chuyên cũng vẫn làm được lãnh đạo (cờ đên
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tay ai người ấy phất). Ngày nay quản lý, lãnh đạo đã được coi 
la mọt nghe đặc biệt trong xã hội. Đê trở thành người quản lý 
lãnh đạo đòi hỏi phải có sự tuyển chọn, đào tạo công phu theo 
một chưorng trình, nội dung và phưcmg pháp nhất định.

b. Hoạt động quản lý là hoạt động gián tiếp

Như chúng ta đã biêt, một trong các nhiệm vụ chính của 
người quản lý, l ã ^  đạo là công tác tổ chức tập hợp, huy động 
sức m ^  thể chất và tâm lý của từng cá nhân và tập thể thực 
hiẹn toi ưu mục đích quản lý. Chính vì thê, bản thân người 
quản lý, lãnh đạo không trực tiếp tạo ra sản phẩm của hoạt 
đọng nay. Sản phâm của hoạt động quản lý, được đánh giá qua 
sự phát triển của từng cá nhân, tập thể, qua kết quả hoạt động 
của tập thể do người đó phụ trách. Tính chất đặc thù trong lao 
động của người quản lý, lãnh đạo là ở chỗ người quản lý, lãnh 
đạo giải quyêt các nhiệm vụ về xã hội, chính trị, kinh tế giáo 
dục và phát triển tổ chức, chủ yếu thông qua công tác tổ chức 
băng cách điêu khiên, tác động tới những người chịu trách 
nhiệm trực tiếp giải quyết các nhiệm vụ đó.

c. Hoạt động cùa quản lý được tiên hành chủ yếu thông 
qua hoạt động giao tiếp (trực tiếp hay gián tiếp)

Co thê nói, phân lớn thời gian trong ngày làm việc của 
ngươi quan ly, lãnh đạo dành cho việc giao tiêp với người khác 
với các đơn vị. Hoạt động giao tiếp có mặt ở tất cả các khâu của 
hoạt động quản lý.

d. Hoạt động quản lý là một dạng hoạt động có tỉnh 
súng tạo cao.

Trong quản lý, lanh đạo luôn luôn xuất hiện những hiện 
tượng, sự kiẹn (tình huông) bât ngờ. Kinh nghiệm cho thấy 
khong một nhà quản lý, lanh đạo nào lại có thể chuẩn bị sẵn và
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đầy đủ trước để giải quyết được các tình huống đó. Mặt khác, 
muốn nâng cao hiệu quả quản lý, lãnh đạo trước các tình huống 
bất ngờ đó đòi hỏi nhà lãnh đạo có sự nhanh nhạy, quyết đoán. 
Nếu không có khả năng tư duy sáng tạo thì khó có thể hoàn 
thành được các nhiệm vụ, chức năng của người quản lý, lãnh 
đạo. Trong mọi lĩnh vực quản lý, lãnh đạo đều đòi hỏi chủ thể 
phải có năng lực sáng tạo. Với những lý do trên, chúng ta có đủ 
cơ sở đê nói đến nghệ thuật quản lý của người lãnh đạo. Chính 
đây là điều chủ yếu quyết định phương hướng tổ chức lao động 
của người lãnh đạo. Tổ chức lao động của người lãnh đạo một 
mặt phải tuân theo tính quy luật, những nguyên tắc nhất định, 
nhưng mặt khác những quy tắc đó lại phải mang tính ước lệ, 
đòi hỏi phải có sự nghiền ngẫm, sáng tạo trong những hoàn 
cảnh và điều kiện cụ thể.

đ. Hoạt động quản lý là hoạt động căng thẳng, tiêu phỉ 
nhiều năng lượng thần kinh và sức lực.

Người quản lý, lãnh đạo giỏi là ngưòd rất vất vả trong 
công việc vì phải để ý, quan tâm giải quyết rất nhiều vấn đề 
trong những điều kiện về thời gian, không gian eo hẹp. Tính 
liên tục cũng là một đặc điểm cơ bản cùa hoạt động này. Người 
quản lý, lãnh đạo không chỉ làm việc 8 giờ ờ cơ quan mà còn 
phải làm việc cả trong lúc nghỉ ngơi, trong bữa ăn hay trong các 
hoạt động sống khác ngoài thời gian làm việc ở cơ quan. Có thể 
nói, hoạt động quản lý làm cho nhà lãnh đạo rất căng thẳng về 
mặt tâm lý - thần kinh. Chính vì thế, để làm tốt nhiệm vụ cùa 
mình, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải được trẻ hoá, có sức khoẻ, 
có ý trí và nghị lực cao, có khả năng chịu đựng những "cúc sốc 
tâm lý" bất ngờ xuất hiện v.v...

Từ việc phân tích các đặc điểm của hoạt động quản lý, 
chúng ta có thể đi đến định nghĩa sơ bộ như sau:
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Hoạt động quản lý là sự tác động qua lại một cách tích 
cực giữa chủ thể và đổi tượng quản lý qua con đường tổ chức; 
là sự tác động, điểu khiển, điều chỉnh tâm lý và hành động của 
các đối tượng quản lý, lãnh đạo cùng hướng vào việc hoàn 
thành những mục tiêu nhất định của tập thể và xã hội.

2. Cơ cấu hoạt động của ngưòi quản lý
Khi nghiên cứu cơ cấu hoạt động quản lý, người ta 

thường phân chia các yếu tố cấu thành của nó theo các cách 
thức sau:

a. Dựa vào cơ sở lỷ thuyết thông tin, người ta đã xây dựng 
khái niệm "chu trinh quản lý" để mô tả cơ cấu hoạt động của 
ngưòd lãnh đạo. Khái niệm "chu trình quản lý ở đây được hiểu là 
một tổng thể các hành động được tiến hành có trật tự, liên tục và 
đảm bảo để người lãnh đạo đạt được mục đích đề ra. Theo quan 
điểm này, trong chu trình quản lý tập hợp các hành động khác 
nhau và được thực hiện trong những khoảng thời gian khác nhau 
nhưng chúng đều hướng vào việc đạt mục đích nhất định. Nếu 
xem xét hoạt động quản lý theo các giai đoạn thì chúng ta nhận 
thấy rằng, về thực chất khái niệm "chu trình quản lý" đồng dạng 
với khái niệm "hoạt động cùa ngưòd lãnh đạo".

+ CHU TRÌNH QUẢN LÝ + HOẠT ĐỘNG CỦA NGUỜI 
LÃNH ĐẠO
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b. Tiến hành qua việc mô tả các hình thức công việc của 
người lãnh đạo diễn ra theo thời gian

Theo cách này, người ta phân chia hoạt động của người 
lãnh đạo ra thành các kinh nghiệm của hoạt động như: tổ chức 
hội nghị, tiếp khách, xây dựng kế hoạch, giao tiếp với mọi 
người, kiểm tra hoạt động của các bộ phận giúp việc và những 
người dưới quyền v.v... Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý 
học thì tất cả các đon vị kinh nghiệm hoạt động của người lãnh 
đạo như đã nêu ra ở trên đều bao gồm ba đon vị lý thuyết có 
liên quan với nhau và được gọi là: hoạt động nhận thức, hoạt 
động ra quyết định và hoạt động tổ chức thực hiện quyết định. 
Có thế nói rằng, cả ba đơn vị lý thuyết này luôn luôn có mặt 
trong các giai đoạn của các chu trình quản lý cũng như trong 
tùng đon vị kinh nghiệm của hoạt động quản lý, lãnh đạo.

Chẳng hạn, khi ta xét một trong các giai đoạn của một 
chu trình quản lý của người chủ tịch huyện - khâu chuẩn bị ra 
quyết định thực hiện việc đưa một giống lúa mới vào gieo trồng 
đại trà ở một xã thí điểm, ở  đây, người chủ tịch huyện phải thu 
thập thông tin qua báo cáo, qua tài liệu V.V.... về tình huống này 
(hoạt động nhận thức). Tiếp theo đó phải tiến hành dự kiến lựa 
chọn người để tiến hành công việc đề ra (quyết định sơ bộ của 
quyết định chính thức). Sau đó chính thức giao nhiệm vụ cho 
từng người và xem xét họ chuẩn bị tiến hành công việc như thế 
nào (tổ chức thực hiện quyết định).

Khi xem xét một đơn vị kinh nghiệm của hoạt động 
cũng vậy, ví dụ công việc tổ chức hội nghị: Trước hết, người 
chủ trì hội nghị phải giao nhiệm vụ cho người dưới quyền
chuân bị các mặt, CQC công việc nliat địiili (hoạt động tố chức
thực hiện). Sau đó, người chủ trì phải nghe những người dự hội 
nghị (hoạt động nhận thức). Tiếp theo là cùng với những người 
cộng sự và dựa trên ý kiến phát biểu của mọi người để kết luận 
hội nghị (hoạt động ra quyết định).
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Qua phân tích những vấn đề cụ thể trên, chúng ta thấy 
răng, bây kỳ tình huông nào xảy ra đòi hỏi sự can thiệp của 
người lãnh đạo thì đồng thời có cả ba đơn vị lý thuyết của hoạt 
động của người lãnh đạo nói chung và lãrủi đạo chù chốt nói 
riêng diễn ra.

3. Các dạng hoạt động Cff bản của người lãnh đạo
Trên cơ sờ phân tích tâm lý cơ cấu hoạt động của người 

lãnh đạo, người ra đã xác định một số dạng hoạt động cơ bản 
của người lãnh đạo như sau:

a. Hoạt động nhận thức cùa người lãnh đạo trong quá 
trình chuẩn bị các quyết định.

Dạng hoạt động này diễn ra theo các khâu sau đây:
- Xuất hiện tình huống có vấn đề ở người lãnh đạo.
Tình huống ở đây có thể là những sự kiện, hiện tượng 

tạo ra sự quan tâm của người lãnh đạo. Ví dụ trong một cơ quan 
nào đó của huyện làm việc thiếu kế hoạch, kỷ luật lao động 
lỏng lẻo, mất đoàn kết v.v... người chủ tịch hay bí thư huyện uỷ 
đã năm được tình hình này. Người ta nói, ông chủ tịch huyện 
hay bí thư huyện uỷ đã nhận thức được tình huống có vẩn đề. 
Tất nhiên trong một thòd gian nhất định có thể có vô số vấn đề 
làm ngưòd chủ tịch huyện phải quan tâm, vì thế, đòi hỏi người 
chủ tịch phải lựa chọn một, hai tình huống cơ bản, quan trọng, 
các vấn đề còn lại giao cho một số người khác có trách nhiệm.

- Tổ chức nghiên cứu tình huống có vấn đề
Đây là một công việc rất quan trọng và có liên quan trực 

tiếp đến sự đúng đúng đắn hoặc không đúng đắn của việc ra 
quyết định quản lý. Thực té chỉ đạo ờ huyện cho thấy, nhiều klii 
do nghiên cứu vấn đề không đầy đủ, chính xác, lại bị các yếu tố 
như kinh nghiệm, thói quen, sự ảnh hưởng của người khác chi 
phối đã dẫn đến sự sai sót lớn trong quyết định quản lý. Qua 
nghiên cứu lý luận (kết quả nghiên cứu về tâm lý học lãnh đạo,
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quản lý), có thể rút ra năm dạng hành vi khác nhau thường xuất 
hiện trcng quá trình người lãnh đạo nghiên cứu tình huống có 
vấn đề. Đ(ó là:

- Người lãnh đạo nhanh chóng từ bỏ ý định ban đầu khi 
những điều kiện thực tế thay đổi.

- Người lãnh đạo dao động trong việc lựa chọn quyết 
định khi có sự thay đổi thông tin một cách tình cờ.

- Người lãnh đạo kiên trì thực hiện mô hình đã được lựa 
chọn song có lưu ý biến đổi theo sự nhận thức về thông tin mới.

- Người lãnh đạo có khuynh hưómg thay đổi quyết định 
khi thực tiễn biến đổi song còn băn khoăn, do dự và vẫn hy 
vọng vào những sự kiện ban đầu dự định.

b. Ra quyết định quản lý
Việc ra quyết định quản lý không chỉ phụ thuộc vào 

hiệu quả của việc nghiên cứu tình huống có vấn đề mà còn phụ 
thuộc vào các yếu tố khác như: Các yếu tố tâm lý - xã hội nảy 
sinh ở chủ thể và khách thể quản lý; phụ thuộc vào vấn đề cần 
quyết định cũng như cách thức để đi đến quyết định quản lý. 
Có thể khẳng định rằng quyết định quản lý là hình thức chủ yếu 
của hoạt động quản lý. Nó thể hiện nội dung lao động, trình độ 
quản lý của người lãnh đạo của ngưòd lãiứi đạo cũng như khả 
năng tác động hướng đích của người lãnh đạo tới những người 
cấp dưới, tới tập thể.

Việc nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, lãnh đạo 
trong các lĩnh vực công tác Đảng, Nhà nước, kinh doanh v.v... 
đều tuỳ thuộc vào các quyết định được đưa ra có căn cứ khoa 
học đến đâu và chúng được thực hiện như thế nào.

- Các bước của quá trình ra quyết định quản lý
Mỗi người lãnh đạo, quản lý dù ở lĩnh vực nào hoặc cấp 

bậc nào đều gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia vào việc đưa ra
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các quyết định quản lý. Việc đưa ra các quyết định quản lý 
hoàn toàn không phải là một yếu tố bất ngờ mà là một quá 
trìrứi. Theo Peter Druker, có thể chia ra thành các bước sau:

+ Phân loại vẩn đề
Trong công tác lãnh đạo, quản lý có rất nhiều vấn đề 

cần phải giải quyết. Có những vấn đề có tính chất thường 
ngày buộc người lãnh đạo, quản lý phải thường xuyên giải 
quyết thì cố gắng đưa chúng vào những quy định, chính sách 
hay các quy tắc chung tương ứng. Còn những vấn đề có tính 
chất khác thường, đột xuất thì phải được giải quyết theo giá 
trị riêng của chúng.

Trong lý thuyết ra quyết định thì vấn đề có thể xem như 
là bài toán, bài tập tình huống mà khoa học quản lý đã chia ra 
thành các loại:

• Những vấn đề tĩnh và động.
• Những vấn đề xác định và không xác định ta gọi là các 

vấn đề "tù mù", còn thiếu thông tin, khó giải quyết hay có nhiều 
phương án giải quyết.

• Những vấn đề vừa tĩnh vừa động, vừa xác định lại vừa 
không xác định.

Trong quản lý, lãnh đạo dù ờ bất kì cấp nào thì những 
quyết định đối với con người, cấp dưới cũng như ngang cấp 
(chưa kể đối với cấp trên) là rất quan trọng, khó khăn và hết sức 
phức tạp.

+ Xác định rõ lại vẩn đề
Trên cơ sờ phân loại vấn đề xác định chính xác lại bản 

chất của vấn đề là gì và tự mình kiểm tra bản thân hay kiểm tra 
người khác theo sự việc có thể quan sát được. Việc xác định rõ, 
đúng bản chất của vấn đề có liên quan trực tiếp đến các khâu 
tiếp theo và đến hiệu quả ra quyết định quản lý.
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+ Chỉ rõ các điểu kiện hành động
Nhiệm vụ của bước này là xác định rõ và đầy đủ tất cả 

những gì phải làm chứ không phải những gì có thể chấp nhận 
trong các hoàn cảnh. Vì thế, muốn quyết định đúng hành động 
phải xác định rõ những điều kiên cần và đủ, những điều kiện 
giới hạn hoặc chỉ định mà giải pháp cho vấn đề được thỏa mãn. 
Đây là bước tưởng như dễ dàng song thực tế cho thấy lại 
thường mắc sai lầm vì chủ quan, phiến diện hoặc kinh nghiệm 
chủ nghĩa. 0  bước này, ngoài việc tính đến các điều kiện xã 
hội, luật pháp, cơ sở vật chất v.v... cần phải hiểu được tâm lý 
của những người cấp dưới và tính đến tâm lý đó khi ra quyết 
định quản lý.

+ Thỏa hiệp quyết định.
Trên thực tế là dù quyết định đó do bản thân người lãnh 

đạo đưa ra hay do cả một tập thể lãnh đạo đưa ra đều phải có 
thỏa hiệp. Thỏa hiệp quyết định là quá trình làm cho quyết định 
đó trở thành quyết định tốt nhất chứ không phải là lựa theo ý 
cấp trên hay chấp nhận một số yêu cầu chù quan của những 
người đồng cấp hay cấp dưới. Thỏa hiệp quyết định còn có 
nghĩa là làm cho quyết định ấy có khả năng thích nghi với các 
hoàn cảnh, điều kiện và đi đến các hiệu quả cao nhất.

+ Áp dụng quyết định
ở  bước này người lãnh đạo thông qua quyết định và chọn 

một phương án dứt khoát. Trên cơ sở đó người lãnh đạo xác định 
xem cẩn phải phối hợp với cơ quan nào, với ai? Những ai có khả 
năng để được giao nhiệm vụ thực hiện quyết định? Quyết định 
này cẩn phổ biến đến cho những ngưòd nào v.v...?

+ Xem lại tính có hiệu lực của quyết định
Thực tế có những quyết định chưa được thông qua đã 

mất hiệu lực; có quyết định đang thực hiện thì mất hiệu lực; 
hay có quyết định thực hiện xong rồi mà hiệu lực vẫn còn tồn
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tại một thời gian. Tất cả những thực trạng trên đều phụ thuộc 
vào tính đúng đắn, kịp thời của việc ra quyết định. Hiệu lực 
quyết định thể hiện trong quá trình phổ biến và thực hiện quyết 
định cho nên chú ý tới khâu kiểm tra, sự phản hồi có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng, ở  bước này, người lãnh đạo phải thường 
xuyên yêu cầu báo cáo kết quả của quyết định so với dự kiến, 
chú ý giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra để làm cho 
quyết định luôn luôn có hiệu lực từ đầu đến cuối.

Tóm lại, ra quyết định quản lý là một quá trình có nhiều 
bước kế tiếp và liên quan mật thiết với nhau. Muốn có một 
quyết định đúng cần phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, 
pháp lý, thiết thực và có tính quần chúng, mặt khác ngưòd đưa 
ra quyết định quản lý cần tránh những yếu tố tâm lý - xã hội 
ảnh hưởng xấu đến hiệu quả các quyết định quản lý.

- Một số yểu tố tâm lý - xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến 
việc ra quyết định quản lý.

Quá trình ra quyết định quản lý luôn bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố tâm lý - xã hội - những khó khăn về mặt tâm lý mà 
việc khắc phục nó đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có đủ phẩm chất 
và ý chí cần thiết. Sau đây là một số yếu tố tâm lý - xã hội với 
tư cách là những khó khăn về mặt tâm lý mà người lãnh đạo 
cần phải chú ý để vượt qua:

+ Do thiếu thông tin và gắn việc sừ lý nó với lợi ích, giá 
trị của cá nhân hay của một nhóm người (cánh hẩu, thân 
quen...) nên ra quyết định không đúng đắn. ở  đây, việc ra quyết 
định chủ yếu dựa trên cơ sở những biểu tượng, ý muốn của nhà 
lãnh đạo vê sự vật khách quan chứ không phải trên cơ sờ hiện 
thực khách quan về sự vật...

+ Khắc phục tâm lý quyết định nào cũng phải "tối ưu", 
cái gì cũng muốn được cả. Đây là quan niệm thiếu khoa học và 
thường làm rối loạn khi ra quyết định quản lý . Ví dụ, ra một
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quyết định xây dựng trường học phải rẻ, nhanh, bền, đẹp. Đó là 
một quyết định phi thực tế, tưởng "tối ưu" mà phi tối ưu. Bởi 
vì, trong cuộc sống không có cái gì là hoàn mỹ, là tối ưu cả, mà 
được cái này thì phải mất cái khác, vốn và công sức đầu tư ít thì 
không thể xây một trường học vừa to, vừa đẹp, lại vừa bền được.

+ Khắc phục tâm lý tiểu nông như: Đại khái, qua loa, 
không dám chịu trách nhiệm cá nhân, dựa dẫm, chủ nghĩa duy 
tình, yêu nên tốt, ghét nên xấu.

+ Tránh háo danh, uy quyền mà đưa ra những quyết 
định có tính chất độc tài, chấn áp và làm cho cấp dưới sợ hãi.

+ Tránh sức ỳ về mặt thói quen, sự chậm trễ trong việc 
nắm bắt hoàn cảnh mới, tư tưởng mới.

+ Tránh ra nhiều quyết định chồng chéo, phủ định lẫn 
nhau vì dễ tạo nên tâm lý nhàm chán, coi thường ở cấp dưới.

+ Tâm lý coi thường việc truyền đạt quyết định quản lý 
hay thiếu khả năng truyền đạt quyết định quản lý.

Thực tiễn công tác cho thấy, nếu người lãnh đạo có khả 
năng truyền đạt thông tin tới mọi ngưòd một cách cô đọng, đcm 
giản, dễ hiểu và phù hợp với đặc điểm tâm lý của người thừa 
hành thì sẽ đem lại hiệu quả cao. Nêu người lãnh đạo nào chỉ 
chú ý đến hoạt động truyền đạt quyết định của mình, không biết 
người dưới quyền có hiểu, có nghe hay không thì dẫn đến hiệu 
quả thực hiện quyết định quản lý kém. Để truyền đạt quyết định 
quản lý có hiệu quả, kinh nghiệm cho thây, người lãnh đạo phải 
hình dung được toàn bộ những khâu, những công việc cân phải 
làm; phải thấy trước được những khó khăn của người thực hiện 
sẽ gặp phải. Có như thế trong quá trình truyên đạt quyêt định 
quản lý mới đi sâu vào những vấn đề trọng tâm. thiết yếu và 
phù họfp nhất.

c. Hoạt động tổ chức thực hiện quyết định quản lý
Đây là hoạt động có tính đặc thù và là hoạt động cuối 

cùng của một chu trình quản lý theo từng nhiệm vụ cụ thê.
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Trong quá trình quản lý, lãiứi đạo hoạt động này thực hiện hàng 
loạt chức năng có quan hệ mật thiết với nhau như;

- Nó làm khách quan hoá chưong trình hoạt động có 
tính chất lý tường được xây dựng trong đầu người lãnh đạo.

- Giúp ngưòd thừa hàrủi luôn xác địrứi được vai trò, 
nhiệm vụ cụ thể của bản thân.

- Đảm bảo gây tác động quản lý đối với mọi người. Đẩy 
mạnh khả năng chủ quan của từng người thực hiện tập trung 
vào việc hoàn thàiủi các nhiệm vụ được đề ra.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định quản lý 
mới thực sự thấy hết được những thuận lợi, khó khăn của 
rứiững người thực hiện. Vì vậy mới có phương án cụ thể giúp 
cho những ngưòd thực hiện các phương tiện cần thiết và tạo 
điêu kiện thuận lợi cho hiệu quả lao động.

Hoạt động tổ chức thực hiện quyết định là giai đoạn 
(khâu) cuôi cùng của chu trình quản lý, lãnh đạo phát triên theo 
tình huống có vấn đề nhất định. Thực tiễn đã cho thấy, các nhà 
lãiửi đạo đề ra các quyết địiứi quản lý và trực tiếp tổ chức, theo 
dõi, điều chỉnh, kiểm tra khâu thực hiện quyết định quản lý thì 
sẽ có hiệu quả cao hơn là giao cho cấp phó phụ trách. Đặc biệt 
cần phải lưu ý để vượt qua những lực cản về mặt tâm lý như:

+ Những lực cản, sức ỳ về mặt thói quen của chủ thể và 
đối tượng quản lý, lãnh đạo khi thực hiện quyết định quản lý.

+ Sự chậm trễ, kém lứiạy bén, không có khả năng đổi 
mới ừong tư duy và trong hành động.

+ Nâng cao nghệ thuật truyền đạt quyết định quản lý vì 
nó liên quan trực tiếp đến hiệu quả của việc tổ chức thực hiện.

+ Nhiệm vụ phân công phải tương xứng với khả năng 
thực hiện của từng người, từng đơn vị và phải kích thích được 
tính tích cực của từng thành viên.

+ Tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau 
trong việc thực hiện quyết định quản lý.
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CHƯƠNG III
NHÂN CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Người làm công tác lãnh đạo, quản lý các cấp, các 
ngành trong xã hội chúng ta có một kiểu lứiân cách đặc thù của 
xã hội Việt Nam mới. Đội ngũ này có số lượng tương đối đông 
trong xã hội. Nếu chỉ tính số cán bộ chủ chốt từ cấp xã, phường 
trở lên thì số lượng cũng đến hàng vạn người. Quan tâm đến 
vấn đề đào tạo, bồi dưõng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp là 
một nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp đổi 
mới. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hàiứì Trung 
ương khoá VIII đã nhấn mạnh đến công tác này trong sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cán bộ lãnh đạo các cấp hiện nay ở nước ta là những 
nhà lãnh đạo chính trị, nhà tổ chức, nhà chuyên môn và đồng 
thòd còn là nhà giáo dục. Kiểu nhân cách của họ có chứa đựng 
những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của giai cấp công nhân và của 
dân tộc Việt Nam. Người cán bộ lãnh đạo là người có trình độ 
và năng lực cần thiết để tiến hành có hiệu quả những nhiệm vụ 
thuộc trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhà nước. Hiện 
nay, trong các Văn kiện của Đảng luôn xác định nhiệm vụ rất 
quan trọng là phải có một hệ thống chặt chẽ về đào tạo, bồi 
dưõng và đề bạt cán bộ vào các chức vụ trong hệ thống quản lý 
xã hội cùa Đàng và Nhà nircrc cũng như trong các đoàn thể 
quần chúng. Hệ thống này được thể hiện trong các nguyên tắc 
dân chủ về thành lập các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước. Kêt quả của việc lựa chọn các cán bộ lãnh đạo phải dựa 
trên cơ sở xây dựng được tiêu chuẩn và cơ cấu đội ngũ cán bộ
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chủ chốt các cấp sát với cơ cấu cấp bậc thực tế, với những trình 
độ, khả năng và kinh nghiệm quản lý. Hệ thống quản lý xã hội 
hoạt động càng có hiệu lực thì guồng máy chính trị, kinh tế, xã 
hội càng phục vụ tốt hơn lợi ích của toàn dân, đảm bảo thắng 
lợi của công cuộc đổi mới.

Vấn đề đặt ra là một người lãnh đạo có hiệu quả trong 
các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta phải có những phẩm 
chất nhân cách nào? Đương nhiên là những tiêu chuẩn đòi hỏi ở 
người lãnh đạo từng cấp, từng ngành phải có những đặc trưng 
riêng, song về cơ bản chúng ta có thể nói đến những phẩm chất 
nhân cách chung nhất cần có ở người lãnh đạo và coi như là cơ 
sở chung để đánh giá, lựa chọn.

I. QUAN NIỆM TRUYỀN THỐNG
Thời nào cũng vậy, những người lãnh đạo (hay là những 

quan chức theo cách nói người xưa) là những người có vị trí 
cao trong xã hội (tức là người có địa vị và thứ bậc cao trong cơ 
cấu tổ chức xã hội), là những người nhận trọng trách quản lý 
dân. Theo các tác giả Trung Quốc thời cổ, người làm quan nên 
theo bốn điều sau:

1. "Sĩ, đại phu (ngưòi có chức tước) nên vì đòi mình 
mà tiết danh, không nên vì đời mình mà mua danh"

+ Có học thức, chuộng khí tiết, cho hay nhận phải cẩn 
thận, uy nghi phải trang trọng, ấy thế là tiết danh.

+ Tâng bốc lẫn nhau, a dua kẻ quyền quý, làm ra kiểu 
cách khác thường, lờ mờ hai mặt, ấy thế là mua danh.

Ngưòri tiết danh thì yên lặng mà hay, kẻ mua danh thì 
rực rỡ mà dở.

Thế mới thấy người xưa trọng cái tài của người làm 
quan. Khổng Tử hỏi Nhan Hồi (học trò giỏi nhất của Khổng 
Tử) về "trí" và "nhân", Nhan hồi thưa: "Người trí là ngưòd tự
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biết mình, nhân là người tự yêu mình". Người xưa hiểu chữ trí 
không phải là hẹp hòi mà rất sâu sắc. Muốn có trí thì phải học 
để tự biết mình rồi suy rộng ra đến người. Có biết mình thì mới 
tu tích tâm thân, hướng cái thiện, từ đó mà có cách dùng người. 
Nhân tiện đây cũng nói thêm là người làm quan phải biết dùng 
người, đây là thể hiện tầm hiểu biết của họ. Trước khi gây dụng 
cho ai phải chọn người. Thường thì gieo hạt nào ăn quả nấy. 
Mình gây dựng cho kẻ xấu thì mình ắt bị họ phản bội. Huống 
hồ là gây dựng người để giúp nước thì càng phải chọn người 
kỹ. Mặc Tử dạy ta nhận biết người trung thành nên dùng như 
sau; "người nào bắt cúi thì cúi, bắt ngửng thì ngửng như thế 
khác gì cái bóng? Để im thì im, gọi thì thưa như thế khác gì 
tiếng vang? Quan lại mà dùng đến những kẻ như bóng, như 
vang thì còn được ích gì? Theo ông, đã gọi là trung thần thì khi 
vua có nhầm lẫn, phải liệu cách can ngăn mà đưa vào điều 
thiện; khi mình có điều hay phải tìm được cách bày tỏ mà 
không lộ ra ngoài; trên thì thành thực một lòng một dạ với vua, 
dưới thì không a dua vào bè kết đảng với ai; những sự tốt lành 
yên vui thì để phần vua hưởng, những điều oán thù, lo lẳng thì 
mình hứng dùng. Có được như thế thì mới cho là trung thần". Ý 
Mặc Tử thật tỉnh táo và sâu sắc: người nào mà ngôn ngữ, hành 
vi đã theo minh như một cái bóng, như tiếng vang thì là một 
người ngu xuẩn, hai là người xiểm nịnh. Người ngu xuẩn là 
người kém không làm được việc; người xiểm nịnh là có ý chiều 
mình để kiếm lợi. Hai hạng này không những không trông cậy 
được mà còn có khi hại cho mình. Cho nên, người làm quan 
phải tỉnh táo, suy nghĩ sâu sắc, phải biết dùng người biết can 
ngăn điều dở của mình, phát biểu điều hay của họ. Người làm 
quan giỏi là người biểt "chiêu hiển, đãi s ĩ', là người có học và 
phẩm chất đạo đức gưong mẫu.

Cái danh tiếng của ngưòd làm quan là do học thức, do 
hành động cân nhắc, biết sử dụng người tài mà nên. Có học
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thức mới nhìn đòi sâu, rộng, từ đó cư xử đúng mực. Có dùng 
đủng người mới tạo nên hiệu quả trong công việc. Còn những 
việc kéo bè, kéo cánh, hay để kẻ xấu nấp bóng như cáo mượn 
oai hổ thì chỉ mất darứi mà thôi. Những người làm quan nhỏ mà 
cậy thế quan trên để hống hách, doạ nạt dân, nếu người ta 
không biết thì sợ, nhưng nếu nhân cách không xứng, lộ tẩy 
những hành vi tiểu nhân thì chẳng những bị dân khinh bỉ mà 
còn làm nhục cho thoả lòng.

2. "Sĩ, đại phu nên vì con cháu gây phúc, không nên 
vì con cháu cầu phúc"

Nghiêm giữ phép nhà, chuộng sự tiết kiệm, chất phác, 
dạy cho dân chúng biết chữ, cho dân chúng có nghề chứa nhiều 
ân đức (công việc phúc đức làm mà không để ai biết), ấy thế là 
gây phúc.

Mua nhiều rứià cửa, ruộng đất, giao kết với những ngưòd 
quyên thê, tranh lợi nhỏ mọn với dân, mua công danh cho con 
cháu ấy thế là cầu phúc.

Người xưa coi trọng những ông quan thanh liêm. 
Chuyện kể ràng: Vưomg Mật được Dương Chấn đề bạt làm 
quan, đêm khuya đem vàng đến biếu, Dương Chấn không lấy, 
Vương Mật nài: "Xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya 
không ai biết". Dương Chấn nói: "Trời biết, đất biết, ông biết, 
tôi biêt, sao lại bảo là không ai biết". Dương Chấn thật là ông 
quan thanh liêm, chỉ chăm việc dân, việc nước, không tham 
nhũng, không làm giàu cho mình, ông  thường nói: "Làm quan 
mà để lại cái tiếng thanh bạch cho con cháu chẳng quý hớn là 
để tiền của, ruộng nưcmg lại cho chúng ư?". Dương Chấn đúng 
là một tâm gương cho những ngưòd làm quan cho mọi đời. Làm 
quan mà vơ vét nhiều, chính mình chưa chắc giữ được chức, 
được thân, chứ chắc gì đã để lại cho con cháu. Cách gây phúc 
của ngưòd làm quan thời xưa thật chắc chắn và lâu bền.
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ờ  nước Tống có một người đem ngọc đến biếu quan Tử 
Hán. Từ Hán không nhận mà nói; "Người cho ngọc là của báu, 
ta cho tím không tham là của báu. Người đem ngọc cho ta, nếu 
ta nhận th hai bên cùng mất của báu. Âu người cứ mang về. Ai 
giữ lấy cia báu của người ấy, như thế của báu của hai người 
đều còn cả thì. chẳng là hom ư". Thế mới thấy người xưa trọng 
tính thanl liêm như thế nào.

3. "Sĩ, đại phu nên vì một nhà mà dùng của, không 
nên vì m»t nhà mà hại của"

Gúp cho họ hàng, làng nước tiêu rộng rãi về việc học, 
cứu kẻ khốn cùng, chăm làm việc nghĩa ấy thế là dùng của.

Ải mặc hoang, xướng hát nhiều, yến hội luôn, tụ tập 
lắm đồ châu báu, ấy thế là hại của.

Cr như Phạm Trọng Yêm (bậc darủi thần nhà Tống) 
trong tm^ện "Phạm Trọng Yêm", làm quan đến bậc tể tướng 
mà nhà \ẫn nghèo, chứng tỏ là người đáng trọng. Tính ông 
trong ngha khinh tài, thích làm việc từ thiện thế là người nhân 
đức. Đánj trọng hom nữa khi ông có 500 hộc thóc cho cả, thê là 
thưomg nỉười, đáng phục. Còn chiếc thuyền mình đi cũng cho 
nốt, thế li quên mình đáng phục hom. Cha con ông Phạm Trọng 
Yêm thật là rứiững ông quan có lòng nhân ái, hiểu thấu cái 
nghĩa củacâu:

"Sướng gì hơn sướng làm lành 
Cho bao nhiêu của để giành bấy nhiêu"

4. "Sĩ, đại phu nên vi thiên hạ nuôi thân, không nên 
vì thiên tạ tiếc thân"

Bơt thị dục, giảm lo phiền, ít phẫn nộ, tiết ấm thực, ấy 
thế là nuâ thân.

So kề lợi hại, xa tráiửi khó nhọc, tham quyền cố vị, chỉ 
chăm chăn việc rửià cừa ấy thế là tiếc thân.
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Người nuôi thân thì im lặng mà to, kẻ tiếc thân thì thỏa 
thuê mà nhỏ.

Bốn điều trên đây vừa là những lời khuyên thâm thuý, 
sâu sắc vừa là những yêu cầu cần có về nhân cách của người 
làm quan thời xưa. Trong "Luận ngữ", Khổng Tử đã khuyên 
người làm quan mà ông gọi là quân tử phải rèn luyện và làm 
đúng chín điều:

+ Khi nhìn thì phải nhìn cho thấy, cho mirứi bạch.
+ Khi nghe thì lắng tai nghe cho rõ.
+ Sắc mặt luôn giữ cho ôn hoà.
+ Diện mạo cần giữ cho đoan trang.
+ Nói thì giữ cho trung thực.
+ Làm thì giữ cho kính cẩn.
+ Có điều gì nghi hoặc thì hỏi han.
+ Khi tức giận thì nghĩ đến hậu hoạ.
+ Thấy lợi thì phải nghĩ đến điều nghĩa.

Có thể nói rằng người đời xưa, nhất là ở Trung Hoa cổ 
đại đã sớm có những tư tưởng sâu sắc về nghề, về người làm 
quan. Có thể khái quát một vài điểm như sau:

+ Nghề làm quan, theo Liễu Tôn Nguyên đời Đường là 
nghề đi làm thuê cho dân nên phải vì dân, yêu kính dân, tận tuy 
vód công việc dân giao. Khổng Tử khuyên những ngưòã làm 
quan phải lấy dân làm gốc; Dân nên cẩn thận. Không thể coi 
khinh. Dân là gốc nước. Gốc bền nước an.

Phát triển tư tưởng sâu sắc trên, trong quá trình lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: 
Người lãnh đạo phải là người đầy tớ thật tmng thàrứi của nhân 
dân, là công bộc của dân.
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+ Người đời xưa cũng rất coi trọng phẩm giá (nhân 
cách) của ông quan hon cả phẩm trật (chức vụ) của ông quân. 
Muôn có phâm giá thì phải gây dựng nên, phải tu thân để có tài, 
có đức tưong xứng với chức vụ được giao.

+ về nhân cách của người làm quan, người đời xưa 
nhấn mạnh đến các mặt: Nhân, Lễ, Trí, Tín, Dũng. Đặc biệt rất 
đề cao đức tính công bàng, liêm khiết, lòng nhân ái ở người làm 
quan; đến khả năng hiểu người, biết dùng người.

Ông cha chúng ta từ lâu cũng có tư tường sâu sắc về 
phẩm giá của người làm quan, chú trọng bồi dưỡng và sử dụng 
những người hiền tài vì coi đó là nguyên khí của quốc gia. Đời 
Lý đã đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể của người làm tướng và 
lấy đó là tấm gưong để giáo dục binh sĩ:

- Tướng mà có Nhân thì quân không dối trá;
- Tướng mà có Nghĩa thì quân không chểnh mảng;
- Tướng mà có Dũng thì quân không nhút nhát;
- Tướng mà có Trung thì quân không hai lòng.
Có thể nói ràng những tư tường sâu sắc về nghề làm 

quan, người làm quan của người đời xưa cho đến nay vẫn còn 
có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; tự 
tu dưỡng, rèn luyện người cán bộ lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực 
đời sống xã hội hiện nay ở nước ta.

II. QUAN NIỆM HIỆN ĐẠI VỀ VỊ THẾ VÀ NHÂN 
CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO

1. NhŨTig nghiên cứu về vị thế người lãnh đạo
VỊ thế lãnh đạo là một khái niệm được nghiên cứu rộng 

rãi trong các lĩnh vực khoa học như: xã hội học, chính trị học 
và tâm lý học. Những nghiên cứu về vị thế lãnh đạo có thể xuất 
phát từ những cách tiếp cận khác nhau song ít nhiều đều có giá
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trị thực tiễn cao vì nó giúp cho việc đổi mới lề lối và phưong 
pháp lãnh đạo; đưa ra những yêu cầu cơ bản về đạo đức, tài 
năng cần có ờ người lãnh đạo.

Trong lịch sử đã có nhiều quan điểm về vị thế người 
lãnh đạo; song người có ảnh hưởng tới quan niệm hiện đại về vị 
thế lãnh đạo là G.Tarđa (1843-1904). Theo ông, đa phần dân 
chúng không có khả năng sáng tạo xã hội một cách độc lập mà 
chủ yếu là do đóng góp của các cá nhân có óc sáng tạo, có tài 
năng. Một số tác giả khác cũng cho rằng lịch sừ là kết quả sáng 
tạo của các cá nhân lịch sử (Karleile, Emerson), hay của các 
siêu nhân (Ph.Nitche). Những quan điểm trên tuy có nhấn mạnh 
đến vai trò của cá nhân trong lịch sử song chưa thấy được mối 
quan hệ biện chứng giữa cái khách quan và cái chủ quan trong 
vị thế lãnh đạo; chưa thấy được ý nghĩa của môi trưòmg xã hội, 
của giáo dục, hoạt động thực tiễn của quần chủng đối với sự 
phát triển đạo đức và tài năng của cá nhân.

Chủ nghĩa Mác-Lênin xem xét vai trò của cá nhân trong 
mối tương quan với giai cấp mà nó đại diện, với ý chí của giai 
cấp và yêu cầu lịch sử của thời đại. V.I.Lênin đã nhấn mạnh 
đến vai trò của Đảng chính trị - nhân tố đại diện giai cấp và 
lãrủi đạo giai cấp trong đó các thành viên trong Đảng và các cá 
nhân đã được thử thách, lựa chọn, và lãnh đạo là những cá nhân 
ưu tú nhất được bầu lên từ những thành viên đó.

- Lý thuyết về phẩm chất ngưòd lãnh đạo
- Lý thuyết về những phẩm chất dựa trên việc tìm hiểu 

những phẩm chất đặc biệt mà nhờ đó người lãnh đạo thành 
công ở vị thế của mình. Để chứng minh quan điểm này, các nhà 
nghiên cứu quan tâm phân tích các nhân tố, sự kiện, yêu cầu 
của vị thế lãnh đạo. Có thể dẫn ra một số ý kiến sau:

90



+ V.Balinxki nêu ra các phẩm chất: khoẻ mạnh, cẩn 
thận, có tư chất thông minh, phản ứng nhanh, có kinh nghiệm, 
được đào tạo về lý luận phổ thông, có các kỹ năng và năng lực 
chuyên môn, trình độ đạo đức cao, có sáng kiến, kiên quyết, có 
khả răng thông qua quyết định, hiểu được tình hình xung 
quarừ., dũng cảm trong đời sống hàng ngày, hiểu biết con 
người, lịch thiệp, có ý thức tu dưỡng, có khả năng đoán trước, 
khả níng tổ chức, ra mệnh lệnh, phối hợp và kiểm tra.

+ K.Đavít cho rằng có mối quan hệ tưong quan rất sít 
sao giữa hoạt động quản lý có hiệu quả và trình độ trí lực cao.

+ R.S.Bâyxi cho những phẩm chất cơ bản của người lãnh 
đạo ìí có sức khoẻ, kiên nhẫn, cương quyết, có khả năng thuyết 
phục, không sợ trách nhiệm, có trí thông minh khác thường.

+ J.M.Blech trong cuốn Phát triển tài năng của người 
dưới quyền cho rằng: biết tự trọng, có lương tri, tính cương 
nghị, tính kiên trì trong công tác tổ chức và quản lý, có khả 
năng lập kế hoạch, biết cách đổi xử với mọi người, thông thạo 
công việc, hiểu con ngưòd, dũng cảm là những phẩm chất lý 
tưởng của người lãnh đạo.

+ Ngay từ thế kỷ XI, O.V.Mavriky đã đưa ra những yêu 
cầu đòi với người lãnh đạo như sau:

"Người ta muốn thấy người lãnh đạo nghĩa cả và công 
bằng, có kinh nghiệm trong công việc, thông minh và quyết 
đoán. Đối với mọi việc có thái độ bình tĩnh và tự tin, bình dị và 
biết Idem chế trong cư xử, không quá bận tâm về bản thân và 
những nhu cầu của mình, lường tránh tíiứi tham lam và vụ lợi; 
bởi người vụ lợi thì người gần gũi, thân cận không yêu mến mà 
kẻ thr thì coi khinh.

Người lãnh đạo phải tôn trọng các quyền của thuộc cấp, 
ít ngủ và thường suy nghĩ trong tương lai phải làm gì.
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Biết quyết đoán, hành động mau lẹ, thẳng không kiêu, 
bại không nản, biết tiên đoán, biết người và giao việc chính 
xác, thưởng phạt công minh, tránh xa kẻ láu cá.

Quá nghiệt ngã sẽ khiến người ta hận, bao dung độ 
lượng khiến người ta khinh nhờn".

Từ lâu, các nhà tâm lý học Thụy Điển đã dẫn ra tới 50 
yêu cầu đối với người lãnh đạo. Đặc biệt trong tác phẩm của 
R.Stốcđin đã tổng kết hom 100 công trình nghiên cứu về vấn đề 
này và cho rằng phần lớn các tác giả nhấn mạnh các phẩm chất 
sau đây: sức khoẻ, trí tuệ sắc sảo, ý chí vững chắc, nhiệt tình 
cao, năng lực tổ chức tài giỏi, am hiểu và gần gũi mọi người, 
khả năng nắm bát thời cơ, quyền lực có bề ngoài hấp dẫn, khả 
năng hùng biện, hài hước.

Đặc biệt trong tác phẩm Lãnh đạo và quản lý - một nghệ 
thuật, Ganton Courtois đã xác định những phẩm chất sau: 
"niềm tin vào công việc, ý nghĩa của quyền lực, óc quyết đoán 
và sáng tạo, tinh thần kỷ luật, năng lực thực hiện, trầm tĩnh và 
tự chủ, óc thực tế, tầm nhìn xa, hiểu rộng, biết người, lòng 
khoan dung, lòng nhân ái, tôn trọng nhân phẩm của người khác, 
sự công bằng, tính cương quyết, gương mẫu, tính khiêm 
nhường là những phẩm chất nhân cách cần có người lãnh đạo - 
quản lý hiện đại".

Có thể nói ràng việc nghiên cứu, đề xuất những phẩm 
chất lý tưởng của người lãnh đạo được phát triển mạnh mẽ ở 
nhiều nước với nhiều ý kiến khác nhau và nó đã có ảnh hưởng 
tích cực trong việc rèn luyện, chuẩn bị, đào tạo nguồn lãnh đạo, 
quản lý từ những năm 30 đến những năm 50 của thế kỷ XX. 
Cho đến nay nhiều nước vẫn đặt ra tiêu chuẩn cho ngưòả lãnh 
đạo, quản lý nhưng cách tiếp cận nghiên cứu, đề xuất đã hoàn 
thiện và đầy đủ hơn.
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Ngoài những mặt tích cực, lý thuyết về phẩm chất, đặc 
biệt là ở những nghiên cứu trước những năm 50 cùa thế kỷ XX 
cũng có những hạn chế nhất định. Theo ý kiến của nhà tổ chức 
học người Ba Lan S.Kôvalépxki thì mồi quan điểm của từng tác 
giả cho ràng nổi bật, riêng biệt của người lãnh đạo thì tất cả 
mọi người ai cũng mong muốn có.

- Lý thuyết tình huống
Lý thuyết này muốn khẳng định vị thế, phẩm chất của 

người lãnh đạo phụ thuộc vào hoàn cảnh xă hội, vào tình huống 
trong quản lý. Các tác giả V. Dille, T.Hobtone cho rằng quá 
trình hình thành những hoàn cảnh cụ thể quy định việc lựa chọn 
người lãnh đạo và quyết định hành vi, cách tiếp thu và giải 
quyết của người đó. Chính vì vậy những phẩm chất của người 
lãnh đạo chỉ là tưcmg đổi.

Lý thuyết tình huống được các tác giả E.Phromm,
D. Rismen phát triển và cho rằng, trong xã hội hiện đại, những 
hoàn cảnh, tình huống luôn thay đổi và vị thế lãnh đạo chi 
giành cho những ai có khả năng nhạy bén, linh hoạt, biết định 
hướng đúng.

2. Vấn đề nhân cách người lãnh đạo
Nghiên cứu về những phẩm chất lứiân cách của người 

lãnh đạo được nhiều tác giả trong hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa đặc biệt là ở Liên Xô cũ quan tâm (A.M.Òmarốp (1984),
E. X.Kurornin, J.F. Vônkốp, Iu. N.Emelianốp (1904), V.I. 
Mikheép (1979), P.M.Kéc-N. Lutôxkin (1976). v.v). Theo V.I. 
T.ênin, tiên chnan đánh giá và lựa chọn ngưòi lãnh đạo cân chú 
ý: về mặt trung thực, về lập trường chính trị, về mặt hiểu biết 
công việc, về năng lực quản lý. Nhiều người nghiên cứu đã có 
những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về phẩm chất 
nhân cách của người lãnh đạo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
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- về cơ sở xây dựng cấu ừúc nhân cách của người lãnh đạo
Nhà nghiên cứu A .v. Beljavskij cho rằng có ba nhân tố 

cơ bản quy định nhân cách của người lãnh đạo là:
+ Tiềm năng trí lực và văn hoá: sự hiểu biết đầy đủ và 

sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, trinh độ giác ngộ tư tưởng - 
chính trị cao, niềm tin cộng sản chủ nghĩa bền vững; trìrứi độ 
văn hoá chung rộng và sâu để có thể làm chủ sự phát triển đa 
dạng, phức tạp của xã hội, có trình độ chuyên môn cao trong 
công tác quản lý; năng lực hiểu biết con người, sự am hiểu 
pháp luật.

+ Có phong cách lãnh đạo Lêninnít: tính nguyên tắc, sự 
chú ý đến mọi người, sự nhạy bén tế nhị, tính khiêm tốn, thái 
độ nghiêm khắc đối với thiếu sót bản thân và khuyết điểm của 
người dưới quyền.

+ Chế độ thủ trưởng: công việc bản thân và mối quan hệ 
giữa sự hình thành, phát triển idian cách người lãrửi đạo với tập 
thể, sự uỷ quyền; sự phối hợp cá nhân và tập thể, cơ cấu chính 
thức và không chính thức trong tổ chức.

Theo quan điểm của chúng tôi, khi xây dựng mô hình 
nhân cách người lãnh đạo ờ Việt Nam hiện nay cần căn cứ vào 
tiêu chuẩn cán bộ mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra 
trong từng giai đoạn cách mạng. Cụ thể; thứ nhất, phải căn cứ 
vào tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo (tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ 
thể cho bốn loại cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể 
nhân dân; lãnh đạo trong quân đội; lãnh đạo đội ngũ trí thức; 
lãnh đạo doanh nghiệp) mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương khoá VIII đề ra. Thứ hai, phải căn cứ 
vào yêu cầu, đặc điểm hoạt động quàn lý, lãnh đạo. Thứ ba, 
phải căn cứ vào đặc điểm từng cấp, từng ngàrủi, từng vùng cụ thể. 
Thứ tư, ngày nay cần phải căn cứ vào những yêu cầu của thời kỳ 
hội nhập, mở cửa.
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- về cấu trúc lứiân cách người lãnh đạo.
+ Trong tác phẩm Tâm lý học xã hội, A.G. Kôvaliốp cho 

rằng khi đárứi giá nhân cách người lãnh đạo cần chú ý các mặt: 
Trình độ đào tạo, phẩm chất đạo đức - chúih trị, những phẩm chất 
của tính cách, các phâm chât công tác, hiệu quả hoạt động.

+ Nhà nghiên cứu A.M.Ôngmarốp lại cho rằng cấu trúc 
nhân cách người lãnh đạo bao gồm: Nhóm các phẩm chất về 
chính trị - tư tưởng; nhóm các phẩm chất về tâm lý - đạo đức; 
nhóm các phẩm chất công tác.

+ Quan điểm của V.M.Sêpen về cẩu trúc nhân cách 
người lãiứi đạo bao gồm; Những phẩm chất chính trị, đạo đức; 
những phẩm chất nghề nghiệp; những phẩm chất tổ chức; 
những phẩm chât tâm sinh lý.

- Những yêu cầu về phẩm chất nhân cách của người 
lãnh đạo.

Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều 
tác giả. Sau đây chúng ta tham khảo một vài ý kiến có tính chất 
khái quát:

+ Trong Giáo trình dành cho cán bộ quản lý bậc cao có đề 
cập đến rủiững phầm chất cần thiết như: Trí tuệ cao; có năng lực đạt 
được những mục tiêu đề ra; sẵn sàng chịu trách nhiệm cá rửiân; có 
khả năng đóng vai trò là một cố vấn và tư vấn sáng suốt; có năng 
lực tự tín; có tính kiên tri, có ý chí, thần Idnh vững; thái độ giao tiếp 
thân mật, niêm nở, dứt khoát với mọi người.

Vào những năm 70 cùa thế kỷ XX, người ta có sự bổ 
sung và iriiấn mạiứi các phẩm chất; Kinh nghiệm lãnh đạo, khả 
năng sáng tạo trong làm việc, đức tính lứiạy bén, linh hoạt và 
kiên tri; tầm nhìn xa trông rộng.

+ Theo ý kiến của R.Herstenberg, người cầm lái tập 
đoàm tư bản cỡ lớn nhất thế giới "General Motos" thì ngưòd 
lãnh đạo cần có những phẩm chất sau đây: Kiến thức sâu rộng;
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phẩm cách và tinh thần trách nhiệm cao; biết cảm nhận cái mới 
và dám mạo hiểm; nhạy cảm và năng động; năng lực làm việc cao, 
thưòmg xuyên muốn trở nên giỏi giang hơn và làm mọi việc thật tốt.

ở  Liên Xô trước đây A.M.Ômarốp đã đưa ra những ý 
kiến có tíiứi chất tổng kết nhiều công trình nghiên cứu về phẩm 
chất ngưòd lãnh đạo xã hội chủ nghĩa như sau:

• Có trìiửi độ chíiứi trị - tư tưởng cao.
• Thành thạo nghề nghiệp, có kinh nghiệm trong công 

tác và được thừa nhận có những đóng góp hữu ích trong một 
phạm vi nhất định của hoạt động trong đơn vị.

• Có những phẩm chất đạo đức tốt như: thật thà, trung 
thực, khiêm tốn và giản dị, có tiiứi thần trách nhiệm; thẳng 
thắn, dũng cảm nhận khuyết điểm của mình.

• Luôn thống nhất giữa lời nói và việc làm; linh hoạt và 
mềm dẻo; biết thông qua các quyết định một cách độc lập và 
kịp thời; thực hiện công việc một cách sáng tạo.

• Hiểu biết tâm lý con người, có phương pháp làm việc 
phù hợp với mọi ngưòd và hình thành một tập thể hoạt động có 
mục tiêu với tiềm lực sáng tạo cao.

• Hướng tới sự phân chia có luận chứng các chức năng 
giữa mình và các cán bộ dưới quyền, đánh giá khách quan các 
kết quả hoạt động của mình và của các cán bộ cộng sự.

• Đúng mực trong quan hệ với mọi người, gây được 
lòng tin và thiện cảm ở họ; xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí; 
lao động có hiệu suất cao.

• Biết tổ chức đúng đắn công tác của mìrứi; biết phân 
bổ hợp lý thời gian để giải quyết rứiững nhiệm vụ hiện tại và 
tương lai, tạo điều kiện làm việc thoải mái và bình thưòmg trong 
tập thể.
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Gần đây, ở Nhật Bản theo yêu cầu của vấn đề tiêu 
chuan hoá cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở, cấp trung gian và cấp cao 
đcã nhấn mạnh đến các khả năng như: khả năng liên kết và làm 
\ iệc \ ới con người; khả năng am hiểu thực tiễn, công nghệ, khả 
nănu am hiểu thực tiễn, công nghệ, khả năng vạch kế hoạch 
chiến lược v.v... Còn ở Trung Quốc, tiêu chuẩn người cán bộ 
"xuyên thế kỷ" được đề cập đến nhiều mặt, trong đó nhấn mạnh 
dến ba kỹ năng được gọi là ba biết: "biết nói, biết viết, biết đi" - 
để làm được điều đó người lãnh đạo cần phải biết 3 kỹ năng 
hiện đại, như; Thông thạo một ngoại ngữ cơ bản; thông thạo vi 
tính và biết tự lái xe.

Tạp chí For tun gần đây đã nêu ra câu hỏi; người lãnh 
đạo ở thế kỷ XXI là người thế nào? phải chăng là một 
"antrepreneur" (nhà kinh doanh)?. Qua ý kiến của 1.500 các 
nhà quản lý của 20 nước, người ta nhận thấy các phẩm chất 
được chú trọng, đề cao là: Tầm nhìn xa trông rộng; năng lực 
thông qua quyết định một cách độc lập; trung thành với sự 
nghiệp của mình, kinh nghiệm công tác, giỏi ngoại ngữ, có khả 
năng giao tiếp v.v...

Có thể nói những ý kiến khái quát trên đây về phẩm 
chất nhân cách người lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng giúp 
chúng ta có cơ sờ khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình nhân 
cách người lãnh đạo, quản lý ở nước ta trong sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Vấn đề nhân cách người lãnh đạo trong sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.

Cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành òf nước 
ta từ lâu đã được Đảng ta coi là một trong những nhân tố quan 
trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của cách mạng.

Trước đây, khi lãnh đạo đất nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới, V.I. Lênin đã chi rõ: "Trong lịch sử, chưa hề

97



có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không 
đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính 
trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh 
đạo phong trào". Qua thực tiễn lãiứi đạo cách mạng ở Việt Nam, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: "cán bộ là cái gốc cvia mọi 
công việc". Trong quá trình lãnh đạo đất nước tiến hành công 
cuộc đổi mới, Đảng ta đã khẳng định: "Cán bộ cũng có vai ừò 
cực kỳ quan trọng, hoặc thúc đẩy hoặc kim hãm tiến trình đổi 
mới". Đến Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp Hàrứi Trung ưorng khoá 
VIII, một lần nữa Đảng ta khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết 
định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh cùa 
Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây 
dựng Đảng". Chmh vì vậy, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất đạo đức và năng lực để hoàn 
thàiứi lủiiệm vụ được giao, thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá có ý nghĩa vô cùng quan họng.

Nhân cách người lãnh đạo quản lý là một kiểu nhân 
cách xã hội đặc thù, là tổ hợp những đặc điểm, phẩm chất tâm 
lý ổn định tạo nên hai mặt Đức - Tài nhằm bảo đảm cho người 
lãnh đạo đạt được hiệu quả trong hoạt động khi thực hiện vai 
trò xã hội của mình.

Khi xây dựng mô hình nhân cách người lãnh đạo ở nước 
ta trong các lĩnh vực của đòi sống xã hội với mục đích là cơ sở 
để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu chúng tôi dựa trên 
những quan điểm có tính nguyên tắc sau:

- Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể. Việc quán triệt 
quan điểm này trước tiên thể hiện ờ chỗ phải xuất phát từ thực 
tiễn Việt Nam như:

+ Thực tiễn nước ta mới qua chặng đường đầu của thời 
kỳ quá độ đi lêh chủ nghĩa xã hội; nền kinh tế thị trường định 
hướng xặ hội chủ nghĩa, có sự quản lý*của Nhà nước phát triển 
đírỹc trên 25 năm với nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng không
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ít khó khăn, thách thức; thực tiễn trình độ nguồn lực con người 
Việt Nam hôm nay; thực tiễn về lý luận, kinh nghiệm và trình 
độ quản lý về mặt kinh tế - xã hội ở nước ta.

+ Căn cứ vào phưoTig hướng phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước đến năm 2015 và 2020.

+ Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ mà Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ưomg khoá VIII đề ra trong thời gian 
trước mắt cũng như lâu dài. Đặc biệt là theo tinh thần Hội nghị 
Trung ưong bốn khóa XI.

+ Thực tiễn yêu cầu, đặc điểm hoạt động quản lý, lãnh 
đạo ở nước ta hiện nay đang đặt ra cho các chủ thể lãnh đạo.

- Quán triệt quan điểm hội nhập có tính chất quốc tế. 
Người lãnh đạo ở nước ta phải đặt hoạt động của mình trong 
điều kiện xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thực tiên Việt 
Nam song cũng phải nhanh chóng đạt được những yêu cầu về 
phẩm chất và năng lực của người lãnh đạo hiện đại của thế kỷ 
XXI mà trước tiên phải có những đặc điểm cơ bản của con 
người hiện đại.

- Quán triệt quan điểm kế thừa: Việc xây dựng mô hình 
nhân cách người lãnh đạo ở nước ta hiện nay phải kế thừa 
những thành tựu về mặt lý luận và thực tiễn khi nghiên cứu và 
giải quyết vấn đề này ở trong và ngoài nước.

Khi quán triệt ba quan điểm trên phải lấy chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tường Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chi 
nam cho hành động, đặc biệt là tư tường khoa học có tính chất 
phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cấu trúc Đức - 
Tài là hai mặt thong nhất qnyện vào nhan của nhân cách ngiròri 
cán bộ cách mạng.

Xuất phát từ những cơ sở như đã trình bày ở trên, mô 
hình nhân cách người lãnh đạo ở nước ta hiện nay được cụ 
thể hoá như sau:
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M ặt "Đ ức" trong nhân cách ngưòi ỉãnh đạo
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặt Đức là 

gốc, người cán bộ cách mạng trước tiên phải có đạo đức. Đức ở 
đây là đạo đức cách mạng. "Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, 
nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung 
của Đảng, của dân tộc, của loài ngưòã.

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có 
nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. 
Ngưòã cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài 
giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Mặt Đức 
trong nhân cách người cán bộ ở đây rất rộng, nó bao gồm chữ 
tín, nhân, cần, kiệm, liêm, chính và được phản ánh trong cả ba 
mối quan hệ, theo quan điểm của Ngưòã đó là: đối với mình, 
đối với công việc và đối với người khác. Nói cách khác là mặt 
Đức trong nhân cách theo quan niệm của Bác Hồ bao gồm 
những phẩm chất về tư tưởng chính trị, về tâm lý - đạo đức cần 
có ở người lãnh đạo. Có thể cụ thể hoá mặt Đức trong nhân 
cách người lễừủi đạo như sau:

* Nhóm phẩm chất tư tưởng - chinh trị:
Tư tưởng chính trị là linh hồn của người lãnh đạo nó thể 

hiện lập trường chính trị, khuynh hướng hoạt động của người 
lãiứi đạo và được cụ thể hoá qua các mặt:

- Thế giới quan của người cán bộ lãrửi đạo:
Thế giới quan của người lãnh đạo cần phải có là thế giới 

quan Mác - Lênin. Muốn có được thế giới quan này người lãnh 
đạo trong công cuộc đổi mới hiện nay phải tích cực học tập, 
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; 
đường lối, quan diêm của Đảng. Cụ thể là:

+ Phải kiên định, kiên tri với mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng, của dân tộc là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội. Phẩm chất này có vai trò chủ đạo vì người lãnh đạo không
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phải đại diện cho bản thân mình mà đại diện cho Đảng, cho nhà 
nước và cho xã hội.

+ Phải trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, 
với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Có trình độ tư duy lý luận cao mà biểu hiện tập trung 
nhất và khái quát nhất là trình độ tư duy chíiứi trị - xã hội. Tư 
duv chính trị có một số đặc điểm sau:

• Người lãnh đạo phải biết tự đánh giá hiệu quả công 
việc của mình, biết đáiứi giá những quyết định về công tác 
Đảng, chính quyền hay kinh tế của mình dưới góc độ chính trị.

• Biết đánh giá sự kiện, con người, tình hình, thông tin 
v.v... theo những tiêu chuẩn chính trị.

• Biết giải quyết mọi sự việc, vấn đề ở góc độ chính trị 
- xã hội dù có khó khăn, phức tạp đến đâu.

• Luôn phát hiện, tìm ra được nhiệm vụ của bản thân 
trong bất kỳ nghị quyết, chíiứi sách nào của Đảng, Nhà nước.

• Phải có đù trình độ lý luận để phê phán và vạch trần 
những tư tường, hành vi lệch lạc, chống đối và xuyên tạc lý 
luận Mác - Lênin, tư tường Hồ Chí Minh và quan điểm cùa 
Đảng ta.

• Trong bất kỳ điều kiện, tình huống nào cũng kiên trì 
thực hiện bằng được những nghị quyết của Đảng, chítứi sách 
của Nhà nước. Đây là tiêu chuẩn khẳng định phẩm chất chính 
trị của người lãnh đạo.

- Nhân sinh quan của người lãnh đạo.
Nhân sinh quan của người lãnh đạo thể hiện quan điểm 

cá nhân về con người nói chung và trong quản lý nói riêng, ở  
đây đòi hỏi:

+ Người lãnh đạo phải toàn tâm, toàn ý phục vụ lứiân 
dân, lấy lý tưởng của Đảng làm mục tiêu cuộc sống. Bác Hồ đã
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nói; Người cán bộ là công bộc của dân; người lãnh đạo là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chỉ có như vậy dân mới 
theo, mới ủng hộ và coi là người lãnh đạo của mình.

+ Phải có quan điểm nhân văn trong quản lý.
+ Trong công cuộc đổi mói hiện nay đòi hỏi phải xây 

dựng quan điểm rõ ràng về quyền lực, về đồng tiền, về vật chất, 
và hôn nhân gia đình. Neu không có nhân sinh quan đúng đắn 
thì không thể tự giác ngăn chặn được tư tưởng sùng bái đồng 
tiền, ham hưởng lạc, độc đoán cá nhân.

- Giá trị của người lãnh đạo.
Sự phát triển kinh tế thị trường đã và đang làm biến đổi 

định hướng giá trị của con người Việt Nam. Một số giá trị mới, 
tích cực được hình thành; song bên cạnh cũng xuất hiện những 
giá trị tiêu cực, ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống xã hội chủ 
nghĩa. Hơn ai hết người lãnh đạo phải hướng tới một cách kiên 
trì những giá trị cơ bản, cốt lõi như: Chủ nghĩa yêu nước, chủ 
nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội; độc lập, tự do của Tổ quốc; 
nhân ái yêu thương con người... Trong giai đoạn hiện nay cán 
bộ lãnh đạo phải có tầm nhìn xa trông rộng, có quan điểm đúng 
về đổi mới, hưórng tới sự sáng tạo, năng động, chất lượng, hiệu 
quả; nhận thức đúng về giá trị cạnh tranh, công bằng, bình 
đẳng, dân chủ, trí tuệ, tài năng v.v... Mặt khác cần loại trừ tư 
íưòmg cục bộ địa phương, tư tưởng bè phái, phân tán; chạy theo 
hưởng lạc, đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, bon chen, cơ hội...

* Nhóm phẩm chất về tâm lý - đạo đức
Những phẩm chất tâm lý - đạo đức ừong nhân cách của 

ngiròri cán bộ lãnh đạo được thể hiện đầy đủ và sâu sẳc trong quan 
niệm về cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần là đức tính chịu khó, chăm chỉ, có trách nhiệm với 
công việc được giao, biết phân bổ thời gian thật khoa học cho 
việc giải quyết công việc trong tổ chức, điều hành, chỉ đạo.
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Kiệm là không xa hoa, lãng phí; biết tính toán tiết kiệm 
tiền của, vật tư, sức lao động, song vẫn đảm bảo hiệu quả, vì 
"tiết kiệm" không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì 
một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc 
lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn 
bao nhiêu của cũng vui lòng... Việc đáng tiêu mà không tiêu là 
bủn xỉn, chứ không phải là kiệm". Mặt khác cần phải đi đôi với 
kiệm; cần mà không kiệm thì cũng không đem lại lọã ích gì.

Liêm là cách xử thế đúng đắn, không vì tiền tài, tình 
cảm riêng tư, không ban om mà phải trên cơ sở luật pháp; không 
tham địa vị, không tham ẩm thực, sắc dục... mà phải có lý có 
tình; quang minh chính đại. Đời xưa ca ngợi những ông quan 
thanh liêm vì họ không tham ô, tham nhũng tiền bạc của dân.

Chính ở đây là lòng chính trực, trung thực, công bằng, 
thẳng thắn, biết tự trọng; là cách cư xừ lịch thiệp, đúng đắn, 
không nịnh trên, nạt dưới, không giả dổi; biết bảo vệ uy tín của 
Đảng, của tổ chức, của đồng chí mìrứi.

Đối với người cán bộ lãnh đạo thì cần, kiệm, liêm, 
chính được thể hiện ở những yêu cầu cụ thể sau:

+ Phải yêu nghề, biết quý trọng cương vị được giao của mình.
+ Làm việc trung thực, hết khả năng vì lợi ích cùa nhân dân.
+ Chấp hành đường lối của Đảng; kết hợp đúng đắn 

giữa lợi ích của quốc gia và tập thể, giữa lợi ích cá nhân và lợi 
ích chung.

+ Kiên trì, có ý chí, có nghị lực trong công tác.
+ Không tham ô, tham nhũng.
+ Công bàng, nhạy bén, tế nhị song cíing kiên quyết, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm.
+ Sáng tạo trong công việc; chú trọng hiệu quả và 

chống cách làm ứng phó, phô trương hình thức, chạy theo thành
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tích, báo cáo thiếu trung thực, lẩn tránh trách nhiệm, mưu cầu 
lợi ích cá nhân v .v ...

+ Luôn đào sâu suy nghĩ trong công tác; nhiệt tình phấn 
đâu vưorn lên; có thành tích không thoả mãn; gặp khó khăn 
không chùn bước.

+ Gưong mẫu chấp hành đạo đức nghề nghiệp: trách 
nhiệm nghề nghiệp, nghĩa vụ nghề nghiệp, kỷ luật nghề nghiệp, 
lễ tiết nghề nghiệp.

Đạo đức cao nhất của người lãnh đạo là vì nhân dân 
phục vụ; là "tận trung với nước, tận hiếu với dân, chí công vô 
tư" như lòd Bác Hồ đã dạy.

Mặt "Tài" trong nhân cách người cán bộ lãnh đạo
Người lãnh đạo ngoài mặt Đức ra còn đòi hỏi phải có 

Tài - tức là phải có năng lực, kỹ năng lãrứi đạo con ngưòri để đạt 
được mục tiêu đề ra. Năng lực lãnh đạo (nhất là năng lực tổ 
chức) không phải do bẩm sinh mà nó được hình thành, phát 
triển nhờ giáo dục, tự giáo dục và rèn luyện, học tập, tu dưỡng 
của chính bản thân người lãrứi đạo.

Theo L.I.Menxki và A.N.lutôxkin, một nhân cách có 
năng lực lãnh đạo bao gồm ba thàrứi phần cơ bản sau:

- Những đặc điểm chung (cần nhưng chưa đủ) như: xu 
hướng nhân cách, quá trình đào tạo về quản lý và các phẩm 
chât tâm lý cá nhân: sự nhanh trí, tháo vát, có khả năng vận 
dụng kiên thức, kinh nghiệm vào thực tiễn; tính cởi mờ, tích 
cực giao tiếp; tự lập, kiên trì, tự chủ V.V..

- Những đặc điểm cá nhân của ngưòã lãnh đạo giúp xác 
định các kiểu người lãnh đạo khác nhau: "tầm vóc" hoạt động, 
lứa tuôi, tính cơ động, tính khí và phong cách v.v ...

Khi bàn về năng lực quản lý A.I. Kitốp lại cho rằng có 
ba lủióm tạo nên:
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- Những năng lực chuẩn đoán,
- Những năng lực sáng tạo,
- Những năng lực tổ chức.
A.V.Belyaviskij khi bàn về phẩm chất công tác của 

người lãnh đạo mà theo ông thể hiện ờ khả năng tiếp cận công 
việc phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện và có cách giải quyết 
nhanh nhất để đạt được mục tiêu một cách sáng tạo với hiệu quả 
cao bao gồm hai yếu tố cấu thành là: uy tín và năng lực tổ chức.

Có thể nói mặt Tài trong nhân cách người cán bộ lãnh 
đạo rất rộng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đặc điểm hoạt 
động lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay, chúng ta có thể xác 
định một số yêu cầu cụ thể sau:

+ Tầm hiểu biết rộng và sâu.
+ Có trình độ chuyên môn cần thiết trong hoạt động 

lãnh đạo, quản lý.
+ Có năng lực xác địiứi mục tiêu, định hướng, dự đoán, 

vạch kê hoạch.
+ Khả năng liên kết, làm việc với con người.
+ Khả năng am hiểu tâm lý và tác động tâm lý tới 

người khác.

+ Có một số kỹ năng hiện đại cần thiết (giao tiếp, vi 
tính, ngoại ngữ).

+ Năng lực tổ chức.

Năng lực tổ chức thuộc loại năng lực chuyên biệt của 
người làm công tác lãnh đạo; nếu thiến nó sẽ khó mà hoàn 
thành được nhiệm vụ. Các nhà nghiên cứu chia năng lực tổ 
chức làm hai loại: năng lực tổ chức chung và năng lực tổ chức 
đặc biệt. Trước đây V.I.Lênin đã nói về năng lực tổ chức của 
cán bộ bao gồm: sự nhạy cảm về tổ chức, sự thấu đáo và năng
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lực điều khiển, sự am hiểu về con người, tính cởi mở, óc sáng 
suốt, óc tháo vát, tính kiên nghị, khả năng chan hoà với mọi 
người, khả năng thu hút quần chúng.

Năng lực tổ chức thuộc nhóm năng lực phức tạp đòi hỏi 
sự kết hợp những năng lực chung và năng lực chuyên biệt.

Các đặc điểm của năng lực tổ chức chung:
Óc thực tế - đó là khả năng vận dụng kiến thức, kinh 

nghiệm vào thực tiễn công tác quản lý, lãnh đạo.
Túủi quảng giao - là khả năng giao thiệp rộng với mọi người.
Có chiều sâu của tư duy - là khả năng suy xét, nhận 

định bản chất của vấn đề, hiện tượng, nhanh chóng xác định 
nguyên nhân, hậu quả của nó.

• Tính tích cực và đầu óc sáng tạo.
• Tính kiên trì và khả năng chịu đựng.
• Tính dũng cảm và quyết đoán.
• Khả năng quan sát chính xác.
• Tính tổ chức là khả năng tự giác trong tổ chức, tự 

buộc mình trong tổ chức.
Các đặc điểm của năng lực tổ chức đặc biệt:
• Nhạy cảm về tổ chức: Đây là khả năng hoạt động 

tiềm thức (trực giác) của con người, nó bao gồm: Sự nhạy cảm 
về tâm lý - khả năng phân tích, nhận biết nhanh, chính xác về 
tâm lý con người khi tiếp xúc; sự khéo léo tâm lý - tức là biết 
tác động, đi vào lòng người mà mình đang tiếp xúc.

• Khả năng truyền cảm: Đây là khả năng tác động, 
gây ảnh hưởng của ngưòd lãiứi đạo đối với người dưới quyền; 
biết kích thích, bắt buộc ngưòri khác; tập hợp và lôi cuôn con 
người. Năng lực tác động bằng ý chí và tình cảm của người 
lãnh đạo bao gồm: Uy tín và nghị lực của người lãnh đạo; tính
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yêu cầu cao, tự chủ, kiên quyết, mềm mỏng nhưng dứt khoát; 
có tinh thần phê và tự phê bình.

+ Năng lực ra quyết định quản lý.
Quyết định quản lý vừa là một nội dung hoạt động cơ 

bản vừa là sản phẩm chủ yếu của hoạt động quản lý, lãnh đạo. 
Nếu người lãnh đạo không ra được quyết định quản lý thì chưa 
phải là ngưòri lãnh đạo.

Năng lực ra quyết định quản lý là năng lực chuyên biệt 
của người lãnh đạo, nó là tổ hợp những đặc điểm, thuộc tírứi 
tâm lý nhằm đáp ứng cho quá trình ra quyết định của người 
lãtứi đạo được chính, kịp thời và có hiệu quả. Quá trình ra quyết 
địtứi quản lý thực chất là quá trình tư duy sáng tạo của người 
lãnh đạo.

Cũng như năng lực tổ chức, năng lực ra quyết định quản lý 
được cấu thàrứi từ những năng lực chung và năng lực chuyên biệt.

Các đặc điểm của năng lực ra quyết định quản lý chung:
• Tầm trí tuệ của người lãnh đạo và uy tín cá nhân.
• Sự nhạy bén, cơ động, sáng tạo trong tư duy
• Khả năng vận dụng tri thức, kinh nghiệm để giải 

quyết vấn đề cụ thể.
• Khả năng độc lập, tự chủ.
• Tính tích cực hoạt động.
• Khả năng quan sát nharứa, chính xác.
• Ý thức tránh iưiiệm và tâm thế khi ra quyết định

quán lý.
Thần kirứi vững vàng.
Các đặc điểm của năng lực ra quyết định quản lý

chuyên biệt:
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• Khả năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin.
• Khả năng dự báo, dự toán, biến thông tin phức tạp 

thành quyết định.
• Khả năng linh cảm, trực giác.
• Năng lực tư duy quản lý sáng tạo.
• Khả năng lựa chọn và tính quyết đoán.
Điều cần nhấn mạnh là không có trường họp nào khi ra 

quyết định người lãnh đạo lại có được đầy đủ thông tin. Chính 
vì vậy, người lãnh đạo phải dự đoán, phải biết cách khái quát 
được cái tổng thể phức tạp hình thành từ những yếu tố nhiều 
loại, nhiều dạng, kiểu khác nhau và nắm bắt nó một cách đầy 
đủ; phải tiếp thu một cách chi tiết ngay ở vị trí của vấn đề, 
trong ý nghĩa thực sự của nó. Ngưòả lãnh đạo phải nhận trách 
nhiệm cá nhân về toàn bộ kết quả của việc ra quyết định. Quyết 
định đưa ra ờ mức độ lớn, cơ bản như thế nào là do những 
phẩm chất và khả năng cùa người lãnh đạo quyết định. Ngoài 
ra, uy tín và phong cách lãnh đạo cũng ảnh hưởng đến tính kịp 
thời và hiệu quả của việc ra quyết định quản lý. Sự tin cậy về 
chíiứi trị, chuyên môn, đạo đức trọng uy tín của ngưòd lãnh đạo 
có ý nghĩa to lớn trong việc ra quyết định cũng như thông qua 
quyết định và tổ chức thực hiện quyết định đối với tập thể.

Có thể nói rằng, hai mặt Đức và Tài trong nhân cách 
của con người cán bộ lãnh đạo như đã cụ thể hoá ở trên đây tạo 
nên mô hình nhân tạo người lãnh đạo ở nước ta trong sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mô hình này không chỉ có ý 
nghĩa thực tiễn to lớn trong công tác đánỉi giá cán bộ; trong lĩiứi 
vực tự rèn luyện, tự tu dưỡng của người cán bộ lãnh đạo ở nước 
ta theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương khoá VIII. Tuy nhiên, mô hình nhân cách 
này, mà cụ thể là ba nhóm phẩm chất nhân cách này phải được
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thể hiện ở hiệu quả công tác cùa người lãnh đạo. Có thể nói, 
hiệu quả công tác của người lãnh đạo chính là thước đo nhân 
cách của họ, đúng như tinh thần Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: “ 
Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản 
lý ở các cấp, vững mạnh về chính trị, gưorng mẫu về đạo đức, 
trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt 
động thực tiễn, sáng tạo, gắn bó với nhân dân...đáiửi giá, bồi 
dưỡng, lựa chọn, sử dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu 
quả công tác thực tế  và sự  tín nhiệm của nhân dân làm thước 
đo chủyếu"^.

III. NHỮNG CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN NHÂN CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Nhân cách được hình thành và phát triển thông qua giáo 
dục, hoạt động, giao lưu và tập thể. Nhân cách người lãnh đạo 
là kiểu nhân cách xã hội đặc thù nên con đường hình thành nó 
cũng có những nét riêng biệt.

ỉ. Giáo dục và sự hình thành, phát triển nhân cách 
người lãnh đạo

Không ai sinh ra đã là người lãnh đạo. Muốn trở thành 
người lãnh đạo trước tiên phải được giáo dục, đào tạo trở thàrứi 
con người với tư cách là thàrứi viên của xã hội.

Quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con 
người thực tế là quá trình hoạt động của cá nhân để lĩnh hội 
những kinh nghiệm lịch sử - xã hội, là quá trìrứi chiếm lĩnh 
những tinh hoa của nền văn hoá xã hội một cách lửianh lứiất có 
hệ thống. Quá trình này được thực hiện nhờ hệ thống giáo dục 
và đào tạo. Giáo dục được coi là một hoạt động chuyên môn 
của cả xã hội, nhằm tác động một cách có mục đích đến cá

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB ST, H, 2001
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nhân để hình thành ở một cá nhân có hệ thống những phẩm 
chất tâm lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của xã hội đặt ra. Sự 
giáo dục có thể diễn ra trong gia đình, nhà trường, xã hội, song 
giáo dục theo cơ chẹ nhà trường có vai trò chủ đạo, quyết định 
đến sự hình thành và phát triển tâm lý và nhân cách con ngưòd 
phù hợp với mục tiêu đào tạo của xã hội đặt ra.

Đối với người lãnh đạo hiện nay cần phải được giáo 
dục, đào tạo, bồi dưỡng nắm vững hệ thống những tri thức khoa 
học, những tri thức về đạo đức, những kỹ năng, kỹ xảo về quản 
lý. Điều quan trọng là phải trang bị cho người lãnh đạo hệ 
thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh; những tri thức về tâm lý con ngưòd, về công nghệ 
quản lý, lãrdi đạo.

2. Hoạt động và sự hình thành, phát triển nhân cách 
người lãnh đạo

Môi trường xã hội, giáo dục của xã hội có vai trò quan 
trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Tuy nhiên, 
ảnh hưởng của môi trường và giáo dục chỉ diễn ra thông qua 
hoạt động của chính con người. Cuộc sống của con người là 
một dòng các hoạt động kế tiếp nhau. Neu không hoạt động, 
con người không thể tồn tại và phát triển được. Nhân cách được 
hình thành, phát triển và cũng được bộc lộ trong hoạt động. 
Hoạt động của cá nhân có vai trò quyết định trực tiếp đến sự 
hình thành và phát triển nhân cách.

Trong cuộc sổng, người cán bộ lãnh đạo có thể tham gia 
nhiều dạng hoạt động khác nhau, song hoạt động đấu tranh 
cách mạng là hoạt động có vai trò chủ đạo đối với sự hìnli 
thành và phát triển nhân cách. Thông qua hoạt động quản lý, 
lãnh đạo trong từng giai đoạn cách mạng, những mặt mạnh, mặt 
yếu của cá nhân được bộc lộ và qua đó người lãnh đạo mới biết 
được mình phải tự rèn luyện, phải tự tu dưỡng về cái gì để hoàn 
thiện bản thân.
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3. Giao lưu và sự hình thành, phát triển nhân cách
Giao lưu là một hoạt động nhàm thiết lập và vận hành 

các quan hệ giữa người với người. Neu không có giao lưu thì cá 
nhân sẽ không thể trở thành một nhân cách.

Thông qua giao lưu, con người lĩnh hội những kinh 
nghiệm của xã hội loài người và có ngôn ngữ. Mỗi cá nhân sử 
dụng ngôn ngữ để lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức, đárửi giá 
hành vi xã hội của mình, kiểm tra các tiêu chuẩn giá trị trong 
quan hệ v.v...

Các quan hệ trong giao lưu còn giúp cá nhân so sánh 
mình với những đối tượng giao tiếp và qua đó tự nhận thức 
đúng về mình, tự hoàn thiện mình. Chính quá trình "tự thân vận 
động" của mỗi người có nguồn gốc từ giao lưu.

Trong quản lý, lãnh đạo, giao lưu là hoạt động chủ yếu 
trong mối quan hệ với tổ chức với người dưới quyền. Neu 
không có hoạt động giao lưu thường xuyên thì không thể diễn 
ra hoạt động của người lỄính đạo. Nhờ có giao lưu, ngưòã lãnh 
đạo nắm được tình hình ở quần chúng; biết được tâm tư, 
nguyện vọng, sự đánh giá của mỗi quần chúng để có thể tự điều 
chỉnh mình; chỉ đạo tốt việc ra quyết định, thực hiện quyết định 
quản lý.

4. Tập thể và sự hình thành, phát triển nhân cách
Các tập thể cơ quan, đơn vị sản xuất, đoàn thể xã hội là 

môi trường quan ữọng để người lãnh đạo rèn luyện nhân cách 
của mình. Với tư cách là chủ thể quản lý, người lãnh đạo tiến 
hành hoạt động quản lý thông qua các con người trong tập thể 
và nhờ có đó mà phát triển nhân cách. Ngược lại. trong quá 
trình chỉ đạo, quản lý, chính bản thân ngưòd lãiủi đạo lại được 
tập thể nhận xét, thừa nhận hay không thừa nhận.Tự phê bình 
và phê bình và phương tiện có hiệu quả nhằm giúp người lãnh 
đạo phát triển nhân cách.
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Quá trình hình thành, phát triển nhân cách là một quá 
trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi người lãnh đạo phải thường 
xuyên rèn luyện, tu dưỡng, học tập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
căn dặn: "Cán bộ có quyết tâm thì cải tạo được mình, được Nhà 
nước, được xã hội. Cái bí quyết thành công là có quyết tâm".

5. Bản thân tự đấu tranh chống lại sự suy thoái về 
nhân cách.

"Mỗi người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Ta 
phải biết làm cho phần tốt ở trong mồi con người nảy nở như 
hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của 
ngưòri cách mạng"’.

Mỗi cá nhân hoạt động, sinh sống trong các mối quan 
hệ xã hội và chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường theo cả 
hai chiều, tích cực và tiêu cực. Để hình thành, phát triển và 
hoàn thiện nhân cách đòi hỏi mỗi chủ thể phải thường xuyên tự 
đấu tranh chống lại những cái tiêu cực, chống lại sự suy thoái 
nhân cách hướng tới một nhân cách hoàn thiện hom.

Trong công tác cũng như trong cuộc sống, nhân cách 
của ngưòd lãnh đạo, quản lý cũng liên tục có sự biến đổi, hoàn 
thiện dần nhờ mỗi cá nhân có ý thức tự rèn luyện, tích cực tham 
gia hoạt động thực tiễn là cho nhân cách của mình phát triển đạt 
đến trình độ cao hom, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc 
sống cũng như của xã hội. Tuy nhiên ừong thực tế, ờ những 
thời điểm nhất định, trong những tình huống cụ thể... con ngưòd 
thường gặp những thử thách nhất định, gặp những cám dỗ tiêu 
cực của cuộc đòi, của chủ nghĩa cá nhân, có những mâu thuẫn 
gay gắt giữa nhu cầu. lợi ích cá nhân vói tập thể và xã hội. Con 
ngưòd có những dao động, có thể có những chuyển hướng tiêu 
cực, những thuộc tính tâm lý cấu thành idiân cách có thể bị biến

’ Hồ Chí Minh, tuyển tập, T2, Nxb St, H,1980, fr491 
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đổi lệch lạc, không còn phù hợp với chuẩn mực chung của xã 
hội... dẫn đến phân ly, suy thoái nhân cách. Trong thời đại ngày 
nay, sự tác động tiêu cực của mặt trái nền kirứi tế thị trường, tác 
động tiêu cực của hội nhập, mờ cửa, cộng với sự mất sức đề 
kháng của một số nhóm xã hội, một bộ phận không nhỏ cán bộ 
dẫn tới chiều hướng suy thoái về tư tưởng chính trị, về nhân 
cách, đạo đức, lối sống ngày một gia tăng đã làm giảm lòng tin 
cùa quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đúng như 
nhận định trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần 
thứ XI. "Tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực 
và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục 
diễn biến phức tạp... làm giảm lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng và Nhà nước"*. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của tự giáo 
dục, tự tu dưỡng, rèn luyện... chống lại những tiêu cực góp 
phần chống suy thoái về nhân cách có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng trong việc hoàn thiện nhân cách người lãnh đạo, quản lý 
hiện nay.

Môi trường hoạt động của người lãnh đạo, quản lý càng 
được mờ rộng, đa dạng, phức tạp; sự cạnh tranh trong nền kinh 
tế thị trường càng quyết liệt, quan hệ quốc tế càng sâu, rộng thì 
người lãnh đạo, quản lý càng phải có bản lĩnh, sức đề kháng 
cao, họ càng phải giữ gìn nhân cách mẫu mực trong sáng, càng 
phải nâng niu, trân trọng nó. Theo văn kiện Đại hội Đảng toàn 
quốc những kỳ gần đây luôn nhắc tới cụm từ "một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên của chúng ta có chiều hướng suy 
thoái, biến chất về đạo đức, về lối sống" và trong thực tế trái 
qua mỗi kỳ đại hội, chủng ta mất không ít cán bộ các cấp chỉ vì

* Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XI,NxbST,H.20H
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không chống lại được cám dỗ cuộc đời, lạm dụng chức vụ, tùy 
tiện tiêu xài công quỹ, sống xa hoa lãng phí, tham ô tham 
nhũng, năng lực bất cập nhưng không chịu học tập, bồi dưỡng 
vưom lên. Trong những năm gần đây một số cán bộ lãnh đạo, 
quàn lý đã phải ra trước vành móng ngựa, không ít người trong 
số họ phải vào tù, hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước bị thất 
thoát... đây là những vấn đề làm đau đầu các nhà lãnh đạo, làm 
nhức nhối xã hội càng làm cho cuộc đấu tranh chống suy thoái 
nhân cách trong bản thân mồi người và cả những nhà lãnh đạo 
quản lý các cấp càng thêm gay gắt và cấp bách.

Cuộc đấu tranh chống suy thoái nhân cách luôn phải 
gắn liền với việc giáo dục nhân cách, việc xây dựng và hoàn 
thiện mô hình nhân cách người cán bộ cách mạng. Trên con 
đường hình thành và hoàn thiện nhân cách hiện nay, mỗi người 
Việt Nam trước hết là những người lãnh đạo, quản lý đều phải 
có ý thức giữ gìn và phát huy nhân cách của ngưòã cách mạng, 
theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là vừa phải có 
Đức vừa phải có Tài, song Đức là gốc.
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CHƯƠNG IV
UY TÍN NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Trong chế độ chúng ta, Nhà nước là của dân, do dân và 
vì dân. Chính vì thế, nguyện vọng của nhân dân đều muốn 
người lãnh đạo các cấp, các ngành phải có uy tín. Uy tín được 
xác định như là một yêu cầu khách quan, một tiêu chuẩn về 
nhân cách không thể thiếu được của người lãnh đạo.

Trên thế giới, nhất là ở các nước phát triển, người ta đặc 
biệt chú ý đến việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo có uy tín để bổ 
nhiệm cưomg vị cao horn. Hầu hết các giám đốc kinh doanh đều 
được tuyển chọn qua thi tuyển và qua đánh giá về mặt uy tín.

ở  nước ta, trải qua nhiều thời kỳ cách mạng lâu dài, 
gian khổ, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chù tịch Hồ Chí Minh 
đã thường xuyên chăm lo đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ 
ngày càng đông đảo và vững mạnh. Mỗi một giai đoạn cách 
mạng, Đảng ta đều có những chỉ thị, nghị quyết quy định tiêu 
chuẩn của người cán bộ trong đó uy tín luôn được xác định là 
một tiêu chuẩn chủ đạo. Bởi vì, thực tế đã cho thấy, người lãrứi 
đạo dù ở cấp nào, nếu không có uy tín hoặc không đủ uy tín sẽ 
khó có thể đứng vững trên cưorng vị được giao.

I. NHỮNG NGHIÊN cứ u  CỦA CÁC TÁC GIẢ 
TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI VỀ UY TÍN VÀ UY TÍN 
NGI ròĩ r Á N  R ộ  Ĩ.ẰNH ĐẠO

ỉ .  Những nghiên cứu của các tác giả nước ngoài
Từ xa xưa, người ta đã rất quan tâm đến vấn đề uy tín 

và làm thế nào để có được uy tín đối với một người làm quan, 
ngày nay trong thời đại hội rứiập, giao lưu quốc tế trên mọi lĩrứi
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vực từ chính trị, kinh tế đến đời sống xã hội, uy tín lại càng là 
vấn đề được quan tâm, đặc biệt hem là uy tín của .những người 
làm công tác lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành. Trong 
chưcmg này, chúng tôi bước đầu đi tìm hiểu những quan niệm 
liên quan từ xưa đến nay, trong nước và ngoài nước góp phần 
vào cái nhìn khái quát về vấn đề này.

+ Người xưa ở phưcmg Đông đã sớm có tư tường sâu sắc 
về nghề, về phẩm giá và uy tín của người làm quan.

Nghề làm quan theo Liễu Tôn Nguyên (đời Đường) là 
nghề đi làm thuê cho dân vì thế để làm tròn bổn phận của ngưòd 
làm thuê cho ngưòd chủ là dân, phải hết lòng vì dân, phải liêm 
khiết không được lấy cắp của dân. Bàn về vấn đề này Khổng 
Từ cũng đã nhiều lần đề cập. Theo ông muốn trở thàrứi người 
quan tốt bản thân phải thường xuyên tu dưỡng phẩm giá - nhân 
cách. Tu dưỡng là tu thân, là rèn luyện về Nhân, Lễ, Trí, Tín, 
Dũng và chỉ khi nào có phẩm giá mới có thể hoàn thành được 
nhiệm vụ tề gia, trị quốc, bình thiên hạ khi đó mới có uy tín đối 
với dân chúng.

Mặt khác theo Khổng Tử, người làm quan muốn giải 
quyết tốt công việc cho dân cần: Đối với dân phải cẩn thận; 
không thể coi khinh; dân là gốc nước; gốc bền nước an như vậy 
mới có được uy tín đối với dân chúng.

Khổng Tử đã từng nói: Chức vụ (Phẩm trật) của ông quan 
là khách quan đem lại. Chức vụ đó có cao sang lắm nó cũng chỉ 
tồn tại một đèri người là cùng. Còn nhân cách (Phẩm giá) ông quan, 
uy tín của ông quan nếu sáng ngời nó sẽ tồn tại hàng trăm đòi.

Như vậy theo quan điểm của người xưa ở phưcmg Đông 
nếu làm quan mà chi dựa vào quyền lực chức vụ thì chưa đủ; 
điều căn bản, có tính quyết định vẫn là phải tạo dựng uy tín cao 
trước dân chúng, có sự tín nhiệm cao của dân chúng.
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Người xưa ở phưomg Đông rất đề cao uy tín của người 
làm quan trong trị quốc. Có người hỏi Khổng Từ rằng trị quốc 
có ba điều cốt yếu:

Lo lưcmg thực đủ cho dân.
Xây dựng quân đội để giữ đất nước hoà bình cho dân.
Tạo dựng niềm tin ở dân.

Nếu bắt buộc phải bỏ đi một điều thì theo ông nên bỏ đi 
điều gì?

Khổng Tử đáp:
Nếu phải bò một điều thì nên bỏ điều thứ lứiất. Người 

đó lại hỏi tiếp. Nếu phải bỏ 2 điều thì ông  sẽ giữ lại điều gì?
Khổng Tử đáp nên giữ lại điều thứ 3 - Tạo dựng niềm tin

ở dân.
Như vậy, có thể nói người xưa ờ phưcmg Đông đã rất coi 

trọng chữ tín và việc xây dựng chừ tín trước quần chúng nhân 
dân của ông quan. Thậm chí còn được coi trọng hem cả việc 
xây dựng một quân đội hùng mạnh để giữ gìn đất nước.

+ Trong xã hội hiện đại, người ta cũng rất quan tâm đến 
vấn đề này.

Các nhà nghiên cứu đã đi tìm nguồn gốc của chữ uy tín. 
Uy tín trước hết được bắt nguồn từ thuật ngữ Autoritas (chữ La 
tinh) với hai nghĩa là quyền uy và sự ảnh hưởng, sự tín nhiệm.

Vào thế kỷ XX, các nhà Tâm lý học Xô Viết cũng đã 
bàn khá nhiều đến uy tín và uy tín ngưòd lãnh đạo, chẳng hạn:

A G.Kôvaliop quan niệm uy tín của ngưòi lãnh đạo như 
là một hệ thống các thuộc tính nhân cách gắn bó mật thiết với 
nhau và là cơ sờ cho sự thành công trong công việc của họ, ông 
viết: “Uy tín của người lãnh đạo là một hệ thống lứiững thuộc 
tính nhân cách gắn bó với nhau, đảm bảo có được những thành
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công trong quan hệ với người khác và trong việc tổ chức lao 
động của toàn bộ tập thể.”^

V.I.Mikhaev lại cho rằng, chỉ khi nào người lãnh đạo có 
được sự kính trọng, yêu mến, đề cao và được thừa nhận của 
mọi ngưòã về phẩm chất nhân cách thì lúc đó mới có được uy 
tín, ông viết “Người lãnh đạo có uy tín là ngưòã được kính 
trọng, yêu mến và đề cao. Được mọi người thừa nhận những 
giá trị nhân cách của người lãrủi đạo” '°

V.I.Lêbêđép và A.I.Kitốt lại coi uy tín chính là “sức cảm 
hoá” của người lãnh đạo đối với cấp dưới. Uy tín được ví như 
là cái bóng hình người lãnh đạo luôn đứng cạiứi cấp dưới, ảnh 
hưởng tới nhận thức, thái độ, hành vi của cấp dưới.

Lại có quan điểm coi ảnh hưởng của uy tín lứiư là ảnh 
hưởng của quyền lực. Trong giáo trinh “Tâm lý học trong quản 
lý sàn xuất” nhà nghiên cứu V.M.Sepen viết: “Uy tín là sức 
mạnh của quyền lực và ảnh hường sức mạnh đó phụ thuộc vào 
sự công lứiận một cách có ý thức những phẩm chất công tác và 
phẩm chất cá nhân người lãiứi đạo”.

E.X.Cudcrmin coi uy tín như là một loại quan hệ xã hội 
của con người, là sự ảnh hường của cá nhân hay một nhóm xã 
hội đến ý thức và hành vi của người khác và nhóm xã hội khác.

Trong những năm gần đây, ờ các trưòmg đại học KoBe 
Keio Nomura - Nhật Bản, và các trường đại học Havard, Stafor, 
Washington - Mỹ đã nghiên cứu và đưa ra khái niệm “Tài sản 
vô hình” (Invisible assets), lúc đầu khái niệm này được sử dụng 
nhiều trong hoạt động kinh doanh, rứiưng sau đó nó được sử 
dụng rộng rãi ngay cả trong lĩnh vực chính trị. Tài sản vô hình

’ Tâm lý học xã hội, NXB GD, H, 1976, tr.205 
Nguyễn Thị Thu Hiền, Tâm lý học quản trị kinh doanh, Nxb Thống 

kê. H 2000, tr 143
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là một khái niệm khá mới về mặt thuật ngữ, nhung không hề 
mới về mặt nội dung. Vì thực chất, nó là uy tín, là niềm tin, là 
sự ngưỡng mộ của mọi người đối với một người nào đó, hay 
một sản phẩm, sự nổi tiếng của một nhãn hiệu, sự tín nhiệm đối 
với một công ty, một tổ chức hay một chính đảng nào đó.

2. Những nghiên cứu của các tác giả trong nước
Các tác giả nước ngoài đã có quan niệm như vậy, còn 

các nhà nghiên cứu trong nước thì sao? Trong nước cũng có 
khá nhiều tác giả, nhóm các tác giả nghiên cứu và đưa ra các 
quan niệm, chẳng hạn:

Nguyễn Phúc Ân cho ràng uy tín gồm hai phần. Một là, 
cái uy là phần quyền lực do xã hội quy định, do Nhà nước hoặc 
cấp trên bổ nhiệm vào một chức vụ nào đó. Hai là, cái tín là'*5ự 
tín lứiiệm, là lòng tin, là ảnh hưởng đối với những người xung 
quanh, được mọi ngưòã tôn trọng, quý mến.

Những công trình nghiên cứu trong tâm lý học và xã hội 
học đều cho rằng uy tín chân chính và đích thực chỉ có được 
khi cái uy luôn đi đối với cái tín. Nếu 2 phần tưong xứng với 
nhau, tưong quan hợp lý với nhau và bổ sung cho nhau sẽ nâng 
nhau lên, làm cho uy càng thêm mạnh và tín càng thêm bền. 
Nếu có uy mà không có tín thì sớm muộn uy cũng bị sụp đổ và 
ngược lại nếu có tín mà không có uy thì tác dụng của tín sẽ bị 
hạn chế rất nhiều.

Tác giả Nguyễn Quang uẩn  cho rằng: Uy tín là sự kết 
hợp hài hoà giữa 2 yếu tố quyền uy và sự tín lửiiệm của mọi
người đồi vái bòn thân ngưòi quản lý, lãnh đạo.

Các tác giả cuốn giáo trìrứi Tâm lý học quản lý- Khoa 
Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, H, 1997, trang 169 viết: Uy tín 
cá nhân là tổng hoà các đặc điểm, phẩm chất tâm lý - xã hội của
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bản thân người lãnh đạo, được xã hội thừa nhận phù hợp với 
những yêu câu khách quan của lao động.

Các tác giả cuốn Giáo trình Tâm lý học Quân sự. Học 
viện Chính trị quân sự, Nxb Quân đội nhan dân, H, 1989 viểt: 
Uỵ tín là năng lực của một người hay một nhóm người có thể 
điêu khiên được hành vi, hoặc suy nghĩ của người khác không 
dựa trên sự băt buộc.

Bên cạnh quan niệm của các nhóm tác giả các giáo trình 
tâm lý học, thì một số cuốn từ điển cũng có những quan niệm 
vê uy tín:

Trong “Từ điển Tâm lý học” của Nguyễn Khắc Viện. Uy 
tín được hiêu là do cái Tài, cái Đức, năng lực, cách xử thế, 
thuật ăn nói tạo nên”. Cách hiểu này chủ yếu nhấn mạiứi đến cơ 
sở tạo dựng uy tín.

Trong “ Từ điển Tiếng Việt” do Văn Tân chủ biên cho 
răng: Uy tín là tín nhiệm do tài năng đạo đức tạo nên.

Cuốn “Từ điển Tiếng Việt” do Hoàng Phê chủ biên lại 
coi: Uy tín là sự tín rứiiệm nể phục của mọi người.

- Cuốn từ điển “Từ và ngữ tiếng Việt” do tác giả Nguyễn 
Lân biên soạn thì quan niệm: Uy tín chính là một thế mạnh nào 
đó được mọi người thừa nhận và mến phục, tin yêu.

Có thể khái quát lại rằng, cho đến nay có nhiều tài liệu 
trong nước và nước ngoài nghiên cứu về uy tín, nhiều giáo 
trình tâm lý học xã hội, tâm lý học quản lý đề cập đến vấn đề 
uy tín của người lãnh đạo. Xuất phát từ những góc độ khác 
nhau nên cũng đưa ra những cách hiểu có đôi chút khác nhau 
về uy tín người lãnh đạo. Tuy nhiên, ở họ cũng có quan điểm 
tương đối thống nhất ở một số điểm, như: Uy tín cần phải có 
sự thống nhất giữa 2 yếu tố quyền lực và sự tín nhiệm. Để có 
được uy tín đích thực thì người cán bộ cần phải trau dồi, tu 
dưỡng những phẩm chất tư tưởng - chính trị, tâm lý - đạo
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đức và những phẩm chất năng lực. Hay nói cách khác là phải 
có sự tin tường, tín nhiệm, yêu nếm của quàn chúng nhân 
dân đối với mình.

3. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và Đảng ta về uy tín người lãnh đạo.

Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với sự ra đời, tồn tại và phát 
triển của xã hội, xã hội chủ nghĩa là cơ sở tiền đề, điều kiện cho 
sự hình thành các quan điểm mới về con người, nhân cách con 
người và vấn đề uy tín của con người trong các mối quan hệ xã 
hội... Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã khẳng định 
nguồn gốc, tính khách quan, vai trò của uy tín trong việc duy trì 
và phát triển các mối quan hệ xã hội.

Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh 
rằng: Mọi hoạt động cùng nhau của con người đòi hỏi, một mặt 
phải có những cá nhân giữ vai trò quản lý, chỉ huy, lãnh đạo, 
mặt khác phải có những người bị lãnh đạo, bị quản lý. Trong 
quá trình đó tất yếu xuất hiện một hình thức đặc thù của quan 
hệ xã hội, đó là quan hệ giữa lãnh đạo và người phục tùng. 
Hình thức cùa mối quan hệ này có thể được duy trì và phát triển 
tốt trong điều kiện vô cùng quan trọng đó là: Người lãnh đạo 
phải có “uy tín”. Muốn vậy, người lãnh đạo phải có “quyền uy” 
thực sự buộc mọi người phải tuân thủ, phải phục tùng một cách 
tự giác, tự nguyện. Khi bàn về quyền uy, Ph.Ănghen cũng đã 
khẳng định quyền uy một sức mạnh chân thực chỉ có thể được 
xây dựng trên cơ sờ những cá nhân có đầy đủ các phẩm chất và 
năng lực phù hợp với các chuẩn mực giá trị của xã hội, được 
mọi người thừa nhận và tuân theo. Sự tuân theo của mọi người 
đối với một người (nhất là người đứng đầu), là sự phục tùng 
một cách khách quan, dường như mang tính “bắt buộc”.

Uy tín cá nhân được hình thành một cách khách quan do 
nhu cầu của cuộc sống xã hội, nó bắt nguồn từ những điều kiện
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vật chất xã hội, từ quan hệ người - người trong hoạt động của 
cộng đồng. Chính vì vậy, trong công tác tổ chức và quản lý xã 
hội luôn cần những người có đủ quyền uy - uy tín tham gia vào 
công việc lãnh đạo và quản lý xã hội. Quyền uy - uy tín của 
người lãnh đạo giữ vai trò hết sức quan trọng, đôi khi nó giữ 
vai trò quyết định cho sự tồn vong của một tổ chức, một tập 
thể. Ph.Àngghen viết: “Trên một chiếc tàu đi giữ biển cả thì lại 
càng thấy rõ horn hết là cần phải có quyền uy, horn nữa phải có 
quyền uy độc nhất. Trên tàu lúc gặp nguy biến thì sinh mệnh 
của mọi người phụ thuộc vào sự phục tùng tức khắc và không 
điều kiện của tất cả mọi người vào ý chí của một người”*' 
Àngghen còn nhấn mạnh “muốn tiêu diệt quyền uy trong đại 
công nghiệp chính là muốn trở về cái xa kéo sợi” '^

Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội đã làm thay đổi tận gốc 
những quan hệ xã hội cũ để tạo ra những quan hệ xã hội mới 
dựa trên cơ sờ của sự bình đẳng về chính trị, kinh tế, xã 
hội,...và do đó quan hệ giữa người lãnh đạo và người bị lãnh 
đạo cũng được thay đổi một cách căn bản. Trong quan hệ này 
xuất hiện những đặc trưng mới, đó là quyền uy thực sự được 
xây dựng trên cơ sờ của những phẩm chất, năng lực và các giá 
trị nhân cách người lãnh đạo để qua đó tạo dựng nên uy tín của 
mình. Chính vì thế, loại “uy tín” này có quyền lực (quyền uy) 
thực sự mạnh mẽ nó có sức hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn người 
khác, buộc người khác phải tuân theo, phục tùng một cách tự 
nguyện, tự giác.

Quyền uy của những người cộng sản - Theo quan điểm 
của những nhà kinh điển, được xây đ^mg trên cơ sờ hoàn toàn 
khác so với thứ quyền uy quan liêu dưới chế độ Tư bản và dưới

“ C.M ác- Ph.Ãnghen -  toàn tập, T18, NXB CTQG, H,1995, tr 420 
V.I.Lênin -  toàn tập, T14, NXB Tiến Bộ, M, 1979
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con mắt của các học giả tư sản. V.I.Lênin cho ràng: Quyền uy 
đó là quyền uy cùa cuộc đấu tranh muôn hình muôn vẻ trong 
hàng ngũ của chính đội quân xã hội chủ nghĩa toàn thế giới. 
Quyền uy đó mà những người vô sản, nhân dân lao động, 
những người tiến bộ và yêu chuộng hòa bình phải đổ mồ hôi, 
sức lực, trí tuệ và cả xưomg máu của mình mới giành lại được.

Tham gia vào chính quyền của Nhà nước XHCN là 
những người được bầu, chọn vào các chức vụ lãnh đạo, trước 
hết họ phải là người có những phẩm chất cần thiết về chính trị, 
đạo đức cách mạng, năng lực quản lý, có trinh độ kiến thức 
chuyên môn sâu về một ngành nghề nhất định nào đó và có sự 
am hiểu rộng ở nhiều lĩnh vực khoa học có liên quan... Theo 
CMác và Ph.Ảngghen, đó là những người “có nhiều trí tuệ hom 
một chút, nhiều sự phân minh trong tư tưởng hơn một chút... 
và kiến thức rộng”, đó là những người trung thàiứi, tiêu biểu 
cho lý tưởng và lẽ sống của giai cấp vô sản, họ cũng chi là 
những người “giành được cương vị, có tín nhiệm” không chỉ 
bàng “tài năng”, bàng “những kiến thức về lý luận” mà còn 
phải bằng “lòng trung thực và tính kiên quyết”. Chính những 
phẩm chất và năng lực ấy sẽ tạo ra “quyền” và “uy lực” chính 
trị, tinh thần vững chắc cho nhà lãnh đạo là điều kiện thuận lợi 
cho họ có khả năng thu hút, lôi kéo, buộc mọi ngưòà phải phục 
tùng mình một cách tự giác, về điều này V.I. Lênin cũng đã 
từng dạy: “ ...vai trò lãnh đạo của toàn bộ phong trào, đương 
nhiên không phải là giữ vững bằng quyền uy mà bàng uy tín, 
bàng nghị lực, bằng kinh nghiệm phong phú hơn, bằng kiến 
thức về lứiiều mặt hơn và bằng tài năng nhiều hơn”.

Tóm lại: Chủ nghĩa Mác - Lênin với cách quan niệm mới 
về con người, về bản chất nhân cách của con người, cho nên 
vấn đề uy tín cũng có những nội dung mới khác hẳn về chất so 
với cách quan niệm về uy tín của chủ nghĩa Tư bản và các học

123



giả Tư sản. Mặc dù, các ông không nói nhiều đến uy tín, nhưng 
lại bàn nhiều về quyền uy. Song, quyền uy theo quan điểm của 
hai Ông là: “ ...Quyền uy lấy sự phục tùng làm tiền đề”. Với 
chính quyền của Nhà nước vô sản nói chung và những người 
cộng sản nói riêng muốn khẳng định được “quyền uy” thực sự 
của mình đòi hỏi ở họ phải có uy tín cao với xã hội. Uy tín đó 
là kết quả của quá trình rèn luyện, phấn đấu không mệt mỏi về 
mọi mặt khiến những người xung quanh phải nể phục, tin 
tưởng, tuân theo một cách tự giác, tự nguyện.

V.I.Lênin quan tâm và đề cập rất nhiều đến vấn đề uy tín, 
vai trò của uy tín cá nhân, đặc biệt là uy tín người quản lý, lãnh 
đạo trong quá trình đấu tranh trấn áp kẻ thù và xây dựng chế độ 
mới. Người lãnh đạo muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình thì 
phải là người thực sự có uy tín cao trong tập thể, với xã hội. Uy 
tín đó là kết quả của sự tác động biện chứng giữ uy tín chính trị, 
uy tín đạo đức và uy tín chuyên môn nghề nghiệp.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh người học trò xuất sắc của c. 
Mác và V.I. Lênin, và cũng là người sáng tạo nhất chủ nghĩa 
Mác vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người đặc biệt coi 
trọng, quan tâm đến vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, Người 
luôn luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan 
trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng, coi “cán bộ 
là dây truyền của bộ máy. Neu dây truyền không tốt, không 
chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt” '  ̂
Cán bộ là cái gốc của mọi việc, “là tiền vốn của đoàn thể, có 
vốn mới làm ra lãi, cán bộ là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với 
dân, đem chính sách của Chính phủ, đoàn thể thi hành trong 
dân. Từ vị trí, chức năng, vai trò của người cán bộ như vậy cho 
nên, nhất thiết đòi hỏi ở người cán bộ phải có đức, có tài; vừa 
hồng vừa chuyên gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân,

13 Hồ Chí Minh -  toàn tập, T2, NXB CTỌG, H, 1995. 
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được quần chúng nhân dân tin yêu, tín nhiệm. Bác cũng đã tùng 
dạy, người cán bộ có uy tín sẽ được dân tin, dân mến, dân quý, 
dân yêu thì dân sẽ giúp đỡ, như vậy việc gì cũng thành công.

Uy tín, đó chính là lòng tin của con người đối với con 
người. Uy tín của người cán bộ là lòng tin của quần chúng với 
những phẩm chất, năng lực và các giá trị xã hội của người cán 
bộ đó. Người cán bộ có uy tín là người “nói cái gì phải cho dân 
tin - nói và làm nhất trí - làm thế nào để cho dân tin - cho bộ 
đội tin ở mình” '''. Bác còn nhấn mạnh: “Tín là phải làm cho 
người ta tin ở mình. Thí dụ đã hứa thưởng thì phải thưởng - tín 
cũng có nghĩa là tự tin vào sức minh nữa, nhưng không phải là 
tự mãn, tự cao”. Như vậy, tín không chì là việc tranh thủ sự tin 
- lòng tin của mọi người, làm cho người ta tin ở mình, mà điều 
quan trọng hon là phải nói cái gì? Và làm như thế nào? để giữ 
được niềm tin đó. Bời lời nói, việc làm vừa là hình thức biểu 
hiện vừa là kết quả, thước đo phản ánh một cách cô đọng nhất 
toàn bộ những phẩm chất nhân cách của người cán bộ. Chính 
thông qua hành động thực tiễn mới có khả năng thu hút, lôi 
cuốn mọi người và do đó mới có được lòng tin ở quần chúng, 
uy tín với quần chúng. Đe có được uy tín trước quần chúng, đòi 
hỏi người cán bộ phải luôn luôn có đủ những phẩm chất - năng 
lực đáp ứng được những đòi hỏi, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể 
đặt ra. Chính vì vậy, ờ mỗi giai đoạn lịch sừ cụ thể cùa cuộc 
cách mạng giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Bác đều đề ra những tiêu chí cụ thể 
để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ.

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
vấn đê đẩu tiên đặt ra cho đội ngũ cán bộ là phải xây dimg “tư 
cách” người cán bộ cách mạng. Đe lãnh đạo được quần chúng

14 HỒ Chí Minh - toàn tập, T5, NXB CTQG, H, 1995.
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thì người cán bộ nhất thiết phải có đủ tư cách, tư cách người 
cán bộ cách mạng được đánh giá thông qua việc xem xét họ 
trong các mối quan hệ với bản thân mình (phải tự tu dưõTĩg, rèn 
luyện), với người khác (với từng người thì khoan thứ. Với đoàn 
thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho mọi người. Trực mà không 
táo bạo. Hay xem xét ngưòd) và với công việc (phải có tính chủ 
động, sáng tạo, quyết đoán, tính kỷ luật và lòng quả cảm). Đây 
là những đòi hỏi nghiêm khắc với người cán bộ làm cho họ có 
được sức hấp dẫn, thu hút và lôi cuốn được quần chúng. Ngay 
từ khi chuẩn bị cho lớp cán bộ đầu tiên của Đảng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã chỉ rõ: “Tự mình phải: cần, kiệm. Hoà mà không 
tư. Quả quyết sửa lỗi mình, cẩn  thận mà không nhút nhát. Hay 
hỏi. Nhẫn nại. Chịu khó. Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công 
vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. 
Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. ít lòng ham muốn về vật 
chất. Bí mật” '^.

Những năm kháng chiến kiến quốc (1945 -  1975), trong 
điều kiện mới, người cán bộ cách mạng từ hoạt động bí mật, bị 
khủng bố, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, trở thành công chức, 
có chức vụ, có quyền lực, công tác trong các cơ quan Đảng và 
Nhà nước của ta. Trong điều kiện đó họ rất dễ bị thay đổi, bị 
biến chất, họ có thể đứng trên dân, xa dân, ức hiếp, hống hách 
với nhân dân, thu vén cho lợi ích cá nhân, nếu như họ không tự 
tu dưỡng, rèn luyện, không thường xuyên được giáo dục và 
kiểm tra, giám sát của tổ chức. Chính vì lẽ đó, Đảng và Bác đã 
đặc biệt chú ý đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ với tư cách là 
người lãnh đạo và là công bộc của nhân dân. Ngay từ ngày đầu 
mới giành dược chính quyền Chù tịch Hồ Chí Minh da yêu cầu 
người cán bộ cách mạng phải làm việc theo nguyên tắc: “Việc 
gì có lợi cho dân, khó mấy cũng phải hết sức làm; việc gì có hại

’’ Hồ Chí Minh - toàn tập, T6, NXB CTQG, H, 1995. 

126



cho dân ta phải hết sức tránh... phải yêu dân, kính dân thì dân 
mới yêu ta, kính ta” Bác còn dạy: “Các cơ quan của Chính phù 
từ toàn quổc đến các làng, đều là công bộc của dân”. Bởi, chính 
quyền, đoàn thể có vững mạnh hay không mấu chốt là có xáy 
dựng được đội ngũ cán bộ mẫn cán làm cầu nối giữa Đảng, 
chính quyền với nhân dân hay không. Cán bộ được tuyển chọn, 
được đào tạo và phân công đảm nhận những nhiệm vụ khác 
nhau, ở các lĩnh vực và địa phương khác nhau, nên muốn đánh 
giá đúng cán bộ phải lấy uy tín và hiệu quả công việc làm tiêu 
chí cơ bản, thước đo chủ yếu. Do vậy, một yêu cầu bắt buộc 
người cán bộ lãnh đạo phong trào, lãnh đạo quần chúng nhân 
dân là phải biết xây dựng và củng cố uy tín công tác của mình; 
được quần chúng tin cậy, thừa nhận; là người biết tập hợp quần 
chúng, tổ chức các hoạt động và các phong trào quần chúng.

Thời kỳ đất nước hoàn toàn giải phóng (1975 -  1986) cả 
nước bắt tay vào xây dựng CNXH theo mô hìrứi kế hoạch hoá 
tập trung, bao cấp với định hướng nhanh chóng hoàn thành 
công cuộc xây dựng CNXH, tuy nhiên đây là việc làm hêt sức 
khó khăn. Hơn nữa, trong lúc này, đất nước vừa phải khắc phục 
hậu quả tàn khốc của 30 năm chiến tranh, lại vừa phải đổi phó 
với 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc 
làm cho tình hình kinh tế - xã hội đã khó khăn lại càng khó 
khăn. Lúc này Đảng và Nhà nước đã bắt đầu chú ý lựa chọn và 
sử dụng những người có trình độ học vấn, hiểu biết về KH-KT, 
có chuyên môn, nghiệp vụ. Nhưng lại mẳc phải sai lẩm là quá 
đề cao, nhấn mạiứi đơn thuần tới bằng cấp, tới học vị mà không 
chú ý đầy đủ đến thực chất trình độ cũng như năng lực lãnh 
dạo, quán lý và quả trinh rèn luyện thừ thách qua thực té công 
tác; đề cập một chiều chế độ quyền lực cá rửiân mà không có 
quy chế trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

Thời kỳ những năm 1986 đến nay, dưới ánh sáng tư 
tường, đạo đức cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta đã không
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ngừng phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 
với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, 
văn minh. Thành quả mà chúng ta đạt được ngày hôm nay có 
phần không nhỏ cùa đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đặc biệt 
ià việc xây dựng uy tín cho người cán bộ theo tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh.

- Đại hội VI của Đảng đã mở ra thòd kỳ mới cho sự phát 
triển đất nước - thời kỳ đổi mới toàn diện, chuyển sang nền 
kinh tế thị trường, mờ rộng giao lưu quốc tế, thực hiện dân chủ 
hoá xã hội... Tình hình này đòi hỏi ngưòri cán bộ lãnh đạo quản 
lý phải tự đổi mới, tự rèn luyện sao cho có đủ phẩm chất, năng 
lực, uy tín nhằm đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của tình 
hình mới đặt ra, lấy lại niềm tin của quần chủng.

Yêu cầu của công cuộc đổi mới đã đề ra những tiêu chí 
cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ: “Đó là những cán bộ có 
đạo đức cách mạng và phong cách lãnh đạo tốt, trước hết là 
có ý thức tập thể, dân chù đi đôi với tính quyết đoán, có ý 
thức trách nhiệm, có tác phong sâu sát thực tế, gần gũi quần 
chúng, quan tâm đến con người, gưomg mẫu trong lối sổng, 
đoàn kết và động viên được sự nhiệt tình lao động của cán bộ 
và nhân dân” '^

Đại hội VII với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi 
mới đã chi rõ: “Đe lãnh đạo thắng lợi công cuộc đổi mới cũng 
như toàn bộ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, 
Đảng ta phải tự đổi mới và chỉnh đốn để có kiến thức, năng lực 
và sức chiến đấu mới, khắc phục có hiệu quả các hiện tượng

Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứvCNXBST, H, 1987.

Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứVII,NXBST, H, 1991
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tiêv. cực và các mật yêu kém, khôi phục và nâng cao uy tín của 
Đảng trong nhân dân” ' ’. Muốn vậy trước hết phải xây dựng đội 
ngũ cán bộ “Có phẩm chất cách mạng và bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có kiến thức và năng lực thực hiện đổi mới, biết tổ 
chức và điều hành công việc, trung thực, thẳng thắn, có lối sống 
lành manh, có khả năng đoàn kết, có phong cách dân chủ, có ý thức 
tổ chức kỷ luật, nói đi đôi với làm được quần chúng tín rứũệm”.

- Đại hội VIII đã đề ra tiêu chí cho việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại 
hoá đất nước là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước vừa có trình độ chuyên môn và kỳ năng nghề nghiệp cao 
vừa giác ngộ về chính trị, có tinh thần trách nhiệm, tận tuy, 
công tâm, vừa có đạo đức liêm khiết khi thi hành công vụ” '*. 
Tới nghị quyết TW3 khoá VIII Đảng ta lại nhấn mạnh: “Cán bộ 
lãnh đạo phải gưong mẫu về đạo đức, lối sống, có tác phong 
dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp được quần chúng, đoàn 
kết cán bộ”.

- Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: “ Xây dựng đội ngũ cán 
bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững 
marứi về chíiửi trị, gưcmg mẫu về đạo đức, trong sạch về lối 
sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, sáng 
tạo, gắn bó với nhân dân... đánh giá, bồi dưỡng, lựa chọn, sử 
dụng cán bộ trên cơ sờ tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế 
và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu” '^.

- Tổng kết 20 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đến Đại 
hội Đảng lần thứ X một lần nữa Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần

'* Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứV lĩl,N X B ST, H, 1996

Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IxTn XB ST, H, 2001
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thiêt phải xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có uy tín. 
“Cán bộ phải là người có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối 
trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích 
của nhân dân...; có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng, 
có ý thức tổ chức kỷ luật cao” °̂.

- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định 
cân phải "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về 
bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ 
đạo, điêu hành, quản lý nhà nước. Có chính sách đãi ngộ, động 
viên, khuyên khích cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ và 
có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành 
nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân"^'

Tóm lại: Thời đại nào, chế độ nào cũng phải xây dựng 
cho được người cán bộ tương xứng sự nghiệp của mình. Mỗi 
giai đoạn cách mạng, ứng với mỗi nhiệm vụ chính trị khác nhau 
đều có những đòi hỏi cụ thể về những phẩm chất nhân cách, 
trình độ, năng lực... tương xứng ờ người cán bộ. Trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay tiêu chuẩn chung của người cán bộ 
quản lý, lãnh đạo là: “Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên 
định mục tiêu, con đường XHCN, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
mọi chủ trương của Đảng; có kĩến thức và năng lực tham gia 
các quyết định của tập thể và khả năng tổ chức thực tiễn, làm 
việc có hiệu quả; có đạo đức cách mạng trong sáng, thẳng thắn, 
trung thực, đấu tranh bảo vệ các quan điểm đường lối của 
Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, cần kiệm, liêm chính, chí công 
vô tư, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, gắn bó với quần chúng, 
được quần chúng tín nhiệm”.

“  Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X,Nxb ST, H, 2006

Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XkNxb ST, H 2011, tr252
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II. MỘT SỐ VÂN ĐÈ C ơ BẢN VỀ UY TÍN CỦA 
NGƯỜI LÃNH ĐẠO

1. Định nghĩa
Trong tâm lý quản lý, uy tín là một trong những hiện 

tượng xã hội đang thu hút sự tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng 
của nhiều nhà khoa học cả ở góc độ lý luận và thực tiễn.

Theo các nhà tâm lý học thì: Uy tín của người lãnh đạo 
là sự kết hợp hài hoà giữa hai yếu tố quyển lực và sự tín nhiệm 
của mọi người đổi với bản thân người lãnh đạo

Uy tín trước tiên (ở góc độ chung nhất) được hiểu là 
một hiện tượng tâm lý xã hội, là một tất yếu khách quan trong 
cuộc sống của con người; nó là sự thừa nhận chung, có ý nghĩa 
xã hội về quyền uy và ảnh hường của một cá nhân, một nhóm 
xã hội hay một thiết chế xã hội nào đó trong những lĩnh vực 
khác nhau của đời sống xã hội. Trong các chế độ xã hội khác 
nhau với những quy định về chuẩn mực đạo đức, thế giới quan, 
định hướng, giá trị, lý tưởng, V.V.... khác lứiau, nên bản thân 
quan niệm về uy tín cũng là sự khác biệt nhất định về nội dung 
và hình thức.

Uy tín được hình thành và phát triển trong các mối quan 
hệ xã hội (người - ngưòd) và các lĩnh vực khác nhau. Người ta 
thường nói đến uy tín đạo đức, uy tín chính trị, uy tín nghề 
nghiệp, uy tín khoa học, v.v... của một cá nhân hay một nhóm 
xã hội. Với ý nghĩa đó, một người có thể có uy tín vè nhiều mặt 
hoăc uy tín từng mặt. Đôi khi ngay trong một cá nhân cũng tồn 
tại mâu thuẫn ve uy tín giũa các mặt đó. Ví dll, một ngưòri nào 
đó CÓ uy tín khoa học song rất có thể lại thiếu uy tín về đạo đức 
vv... Khi đánh giá uy tín ở mỗi người cần phải xuất phát từ 
chính lĩnh vực mà người đó đang đảm nhiệm - lĩnh vực hoạt 
động đặc thù.
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2. Các thành tố tạo thành uy tín người cán bộ lãnh đạo
Trong các tài liệu tâm lý học xã hội, người ta hiểu uy tín 

bao gồm quyền uy và sự tín nhiệm. Nó là sự kết hợp hài hoà 
giữa hai thành tố này, nếu thiếu một trong hai thành tố đó 
không thể có uy tín. Với cách hiểu như vậy, uy tín của người 
lãnh đạo bao gồm các thành tốt cụ thể như sau:

Thứ nhất, muốn có uy tín trước tiên người lãnh đạo phải 
có quyền lực của chức vụ được giao có tính chất pháp quy (do 
được bổ nhiệm hay bầu cừ).

Yểu tổ quyền lực hay được gọi là uy tín chức vụ quy 
địrứi vị trí của cá nhân ừong tổ chức. Bất cứ ai khi được đặt vào 
vị trí đó đều có quyền lực của vị trí đó vì việc phục tùng tổ 
chức, phục tùng quyền lực của Nhà nước, của Đảng hay các tổ 
chức khác.

Thông thường, vị trí càng cao, chức vụ càng cao thì 
càng có rứiiều quyền lực và có điều kiện thuận lợi để yêu cầu 
mọi ngưòd phải phục tùng quyết địiứi của mình. Thực tế đã cho 
thấy, có nhiều trường hợp, những người dưới quyền phục tùng 
quyền lực của Nhà nước, của tổ chức chứ chưa chắc đã là phục 
tùng bản thân người lãnh đạo.

Với ý nghĩa đó, muốn có quyền lực thực sự, bản thân 
người cán bộ lãnh đạo dù ở cấp nào cũng phải có đủ những 
phẩm chất và năng lực tưorng xứng với chức vụ được giao. 
Khổng Tử đã nói "Danh có chính thì ngôn mới thuận"; song cái 
danh đó đòi hỏi phải có phẩm chất và năng lực tưorng xứng. 
Neu không tương xứng, cái danh đó có cao bao lứiiêu thì cũng 
sẽ rơi vào tình trạng "hữu danh vô thực", không có sự tín 
lửiiệm, khâm phục của mọi ngưòd.

Thứ hai, muốn có uy tín thực sự phải có sự tín nhiệm, 
phục tùng tự giác của mọi người cấp dưới. Người lãrửi đạo có 
uy tín không chi có sự tín nhiệm của những ngưcri dưới quyền
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mà còn được cả những người đồng cấp, cấp trên tín nhiệm. Sự 
tín nhiệm này được gọi là uy tín cá nhân của người lãnh đạo.

Uy tín cả nhân (mặt chủ quan) khác với uy tín chức vụ 
(mặt khách quan) của người lãnh đạo. Cơ sở căn bản để có uy 
tín cá nhân chính là những phẩm chất nhân cách của người đó 
mà được mọi người thừa nhận là phù hợp, đáp ứng chức vụ 
được giao. Nếu hiểu theo cách nói đó thì uy tín là do mặt Đức 
và Tài của người đó hợp thành; nó được thể hiện qua cách ứng 
xừ, hình vi của cá nhân đó với công việc, với người khác và đối 
với bản thân mình.

Trong thực tiễn, uy tín cá nhân của người lãnh đạo được 
biểu hiện ở sự tôn trọng, tin tưởng hầu như tuyệt đổi của mọi 
người đối với ngưòd lãnh đạo. cấp  dưới nghe và làm theo người 
lãnh đạo vì sức cảm hoá của ngưòd đó hay sự kính phục người 
đó vì họ là người có Đức, có Tài chứ không phải vì sợ họ là 
người có chức, có quyền. Công cuộc đổi mới hiện nay cho thấy, 
mong muốn, nguyện vọng của người dân đối với người lãnh 
đạo là phải có uy tín cá nhân.

Từ việc phân tích hai thành tố trên chúng ta thấy, người 
lãnh đạo có uy tín thực sự sẽ ảnh hường tới người khác, được 
người khác tín lứiiệm, kính phục và làm theo. Cũng qua đó 
chúng ta thấy được sự thống nhất giữa hai mặt khách quan và 
mặt chù quan về uy tín của người lãnh đạo.

Thứ ba, trong uy tín có chứa đựng sức mạnh ám thị với 
mọi người, nó được coi như là một chuẩn mực để mọi người 
noi theo. Chính vì thế, những người lao động, dưới quyền cũng 
mang sắc thái riêng của người lãnh đạo đó. Mọi người luôn tự 
hào về người lãnh đạo của mình.

Ngoài ra, chúng ta còn có thể xem xét uy tín của ngưòd 
lãnh đạo qua mặt số lượng và chất lượng. Mặt số lượng được 
xác định trên cơ sở xem xét sự tác động của uy tín đến người
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khác mạnh hay yếu ở mức độ nào; mặt chất lượng được xem 
xét trên cơ sở hiện thực mức độ tài năng, đạo đức của người 
lãnh đạo trong mối tương quan với chức vụ, quyền lực được 
giao? Trong quá trình tạo dựng uy tín, người lãnh đạo cần chủ ý 
đến việc mở rộng cả hai mặt số lượng và chất lượng vì chúng 
có mối quan hệ gắn bó với nhau.

Từ những phân tích trên chúng ta có thể nhìn nhận uy 
tín của người lãnh đạo ở nước ta hiện nay qua ba mặt: Sự tin 
cậy về mặt chính trị, sự tin cậy về mặt chuyên môn và sự tin 
cậy về mặt đạo đức.

III. PHÂN LOẠI UY TÍN
Thông thường, người ta chia uy tín và làm hai loại: uy 

tín đích thực và uy tín giả danh. Trong thực tiễn quản lỷ, lãnh 
đạo, dư luận, cách nhận xét của quần chúng cũng thẹo chiều 
hướng phân loại như vậy.

1. Uy tín đích thục
Uy tín đích thực là sự kết hợp một cách đặc biệt khách 

quan giữa những phẩm chất tư tưởng - chính trị, tâm lý - đạo 
đức và năng lực của người lãnh đạo. Uy tín đích thực được hình 
thành và phát triển thông qua hoạt động và giao lưu của chù thể 
và khách thể trong quản lý, lãnh đạo nhằm tích cực hoá quá 
trình đó.

Uy tín đích thực được biểu hiện qua các cơ sở sau đây:
- Người lãnh đạo luôn đứng vững trên cương vị của 

mình. Trong hoạt động, trong cuộc sống được cấp trên tín 
nhiệm, cấp dưới kính phục, tin tưởng, phục tùng tự nguyện; 
đồng nghiệp ngưỡng mộ, ca ngợi.

- Những quyết định quản lý đưa ra được cấp dưới thực 
hiện tự giác, nghiêm túc dù là đưa ra dưới hình thức nào, dù 
người lãnh đạo có mặt hay vắng mặt ở cơ quan.
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- Dư luận của quần chủng luôn đánh giá tôt vê người 
lãnh đạo, họ yên tâm, tự hào, tin yêu ngưòd lãnh đạo trong bật 
cứ tình huống nào, ngay cả trong lứiững điêu kiện gian kho, 
khó khăn, thiếu thốn.

- Người lãnh đạo luôn có tâm trạng thoải mái, nhiệt tình 
trong công việc, có hiệu quả hoạt động rõ rệt.^ Hiệu qua nay 
không chi ở mặt kinh doanh - xã hội mà còn thê hiện trong sự 
đi lên, phát triển của tổ chức, của mỗi thành viên trong đom vị.

- Khi người lãnh đạo chuyển sang công tác mới hay 
nghi hưu được mọi người luyến tiếc, ngưỡng mộ, ca ngợi. Hình 
ảnh người lãnh đạo còn lưu lại trong mỗi thành viên vv...

2. Uy tín giả danh
Thực tiễn quản lý, lãnh đạo ở các cấp, các ngành hiện 

nay ở nước ta cho thấy, bên cạnh những cán bộ có uy tín đích 
thực còn có cán bộ cổ tình tạo ra cho mình loại uy tín giả danh 
(giả hiệu).

- Uy tín giả danh dựa trên sự trấn áp bằng quyền lực. ơ  
đây là người lãnh đạo tạo dựng uy tín cá nhân bằng cách sử 
dụng triệt để sức mạnh do chức vụ tạo ra để trấn áp (áp đảo) 
quần chúng. Theo quan niệm của những ngưòri lãnh đạo này thì 
úy  tín là kết quả của sự sợ hãi, càng nhiều người sợ mình thì uy 
tín càng cao. Chính vì thế, bất cứ ờ đâu, lúc nào người lãnh đạo 
cũng chứng tỏ cho mọi ngưòd thấy rõ uy thế và quyền uy của 
mình, tạo ra tâm trạng lo sợ, căng thẳng ở mồi người.

Loại uy tín này rất tai hại vì nó không chì làm giảm hiệu 
quả lao động (nhất là lao động trí óc) mà còn làm cho bầu 
không khí tâm lý trong cơ quan căng thẳng, đố kỵ, thiếu tin 
tưởng lẫn nhau, mặt khác nó cũng làm mất đi tứủi độc lập, sáng tạo 
của mọi người; tạo điều kiện cho một số kẻ xu nịnh xuât hiện.
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- Uy tín giả danh dựa trên sự khoảng cách: Loại uy tín 
này biểu hiện ở chỗ người lãnh đạo luôn tạo ra một sự cách biệt 
rõ ràng trong quan hệ với mọi người; muốn có sự khác biệt 
giữa mình và mọi người; đứng từ xa để chỉ đạo, tránh tiếp xúc 
trực với nhân viên; muốn tỏ ra cao đạo và có chút gì đó bí ẩn. 
Họ sợ gân mọi người sẽ lộ tẩỵ những nhược điểm, non kém của 
bản thân. Ngưòd lanh đạo kiêu này được ví như là người máu 
lạnh không có tâm hồn; họ tự tách minh ra khỏi tập thể; không 
sâu sát thực tế nên dễ có quyết định sai lầm.

- Uy tín kiểu gia trưởng - trịch thượng: Là kiểu người 
lãnh đạo luôn có thái độ trịch thượng, nhiều khi dẫn đến coi 
thưòmg mọi ngưcả, họ cho mình là giỏi giang thông minh nhất. 
Bằng yẻ mặt, tư thế, cách làm ra vẻ quan trọng để đề cao mình 
hạ thấp cấp dưới. Kiểu người lãnh đạo này thường dẫn đến 
phong cách lanh đạo độc đoán; họ luôn tìm cách đẩy những 
người mà họ không ưa, kể cả những người có tài ra khỏi cơ 
quan. Họ muốn cấp dưới phải phục tùng họ một cách tuyệt đối 
như ngưòri phục tùng người cha. Đây là kiểu người lãnh đạo rất 
khó tiêp nhận sự phê bình.

- Uy tín kiểu dân chủ giả hiệu: Đây là kiểu người lãnh 
đạo bên ngoài tỏ vẻ dân chủ song thực chất, chỉ là mị dân. Họ 
gây uy tín băng cách tỏ vẻ hoà nhập với mọi người; mọi việc họ 
đều đưa ra bàn bạc, xin ý kiến song thực chất vẫn quyết tlieo y 
mình. Kiểu tạo dụng uy tín này sẽ mất đi ý nghĩa cua nguyên 
tắc dân chủ; mất đi tính sáng tạo của quần chung. Đây la kiểu 
uy tín ngược lại với loại uy tín dựa trên sự khoảng cách.

- Uy tín giả danh kiểu công thần: Trong thực tế có 
những người lanli đạo luôn luôn lấy thành tích cũ của minh ra 
để thông báo, để tự ca ngợi mình. Họ muốn mọi người coi họ là 
mâu mực, lý tường. Đó là những người hoài cổ, thiếu học hỏi 
và đổi mới. Rất có thể trước đây họ là người có uy tín; song 
hiện nay đã sang thời kỳ mới, cương vị mới đòi hỏi họ phải tự
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hoàn thiện mình, song họ không làm như vậy mà lại muốn tạo 
ra uy tín bằng cách duy nhất là công thần để củng cố địa vị.

- Uy tín giả danh kiểu dạy khôn: Loại uy tín này 
thường có người lãnh đạo luôn muốn tỏ vẻ mình là một 
người thầy, người am hiểu nhất. Trong quan hệ với mọi 
người đủ điều bằng những lý thuyết và sự biện luận dài dòng, 
vô nghĩa. Đây là kiểu uy tín giả danh theo kiểu thông thái 
"rờm", tự tô vẽ, đề cao mình.

- Uy tín giả danh do mượn ô dù của cấp trên: Loại uy 
tín này có ở những người luôn luôn mượn lời cấp trên để trấn 
áp hoặc tạo ra cho mọi người tưởng mình là người gần gũi, 
được cấp trên tin tưỏng. Trong bất cứ công việc gì họ cũng 
khoe đã được gặp gỡ, trao đổi với cấp trên hay được cấp trên 
tiết lộ cho biết một bí mật quan trọng nào đó. Thông thường họ 
là những người hay muốn theo sát cấp trên, xu nịnh hay cố tình 
ca ngợi cấp trên để được cấp trên bổ nhiệm; lấy uy thế cùa cấp 
trên và quan hệ của cấp trên đối với mình để xây dựng uy tín.

Tất cả những loại uy tín giả danh trên đều tồn tại ít 
nhiều trong thực tiễn quản lý, lãnh đạo ở nước ta. Sớm hay 
muộn chúng đều bị bộc lộ nếu ta lấy hiệu quả lãnh đạo là thước 
đo đánh giá uy tín của mỗi cán bộ. Công cuộc đổi mới cần 
những cán bộ có uy tín đích thực. Chính vì vậy, việc loại bỏ các 
uy tín giả danh là nhiệm vụ cần thiết trước mắt trong công tác 
xây dựng đảng, công tác cán bộ ở nước ta hiện nay. V.I. Lênin 
đã từng chỉ rõ: Kết quả hoạt động quản lý đổi với quần chủng 
được quy định không phải bằng sức mạnh của quyền lực mà 
hăng sức mợnh cùn uy tín, sức mạnh cùn nâng ỉịrc, cùa sự dày 
dạn kinh nghiệm, của sự đa dạng, phong phú về hình thức và 
tài năng thực tể.

Trong công tác đào tạo và bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành cần phải thực sự dân chủ.
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chính xác trong tuyển chọn, đề bạt cán bộ. cần  thường xuyên 
tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ lãnh đạo được đào tạo, bồi 
dưỡng theo chức danh đảm nhiệm. Mặt khác, cần có chê độ 
thích đáng để cán bộ có cuộc sống ổn định về kinh tế; Có thời 
gian và điều kiện tham gia các sinh hoạt văn hoá, xã hội khác 
với tư cách như là một công dân.

VI. CON ĐƯỜNG TẠO DựNG VÀ NÂNG CAO UY 
TÍN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO.

Tạo dựng và nâng cao uy tín là yêu cầu thường xuyên 
đối với người lãnh đạo, quản lý. Để làm được điều đó người 
lãnh đạo, quản lý cần phải nắm vững bản chất của uy tín, các 
yếu tố tạo nên uy tín, những yêu cầu của uy tín đích thực và 
những biểu hiện của uy tín không đích thực, giả danh. Muốn 
vậy, người lãnh đạo cần phải chú ý một số vấn đề sau đây.

1. Luôn nuôi dưỡng khát vọng vưon tới nắm vững 
những loại quyền lực cần thiết đối với người lãnh đạo để thực 
hiện lý tường giải phóng con ngưòã và dân chủ, công bằng xã 
hội. Không được lấy uy tín làm mục đích mà chi nên coi nó là 
phương tiện, là điều kiện để thực hiện mục đích lãnh đạo, quản 
lý. Như thế, uy tín sẽ được bảo vệ từ mọi phía nhất là từ phía 
quần chúng nhân dân lao động và cấp dưới.

2. Rèn luyện, củng cổ và nâng cao uy tín là con 
đường đầy gian nan, khó khăn và thử thách. Đó là con đường 
tự đào tạo, tự bồi dưỡng, tự tích lũy những phẩm chất, năng 
lực và kinh nghiệm cần thiết để đảm nhiệm được nhiệm vụ 
của người lãnh đạo, quản lý, để được trao nhiệm vụ lãnh đạo, 
quản lý và để trở thành người lãnh đạo quản lý chân chính, 
có uy tín. Đó là sự nghiêm khắc với bản thân, độ lượng với 
người khác, phấn đấu tự rèn luyện suốt đời, là con đường 
"hữu xạ tự nhiên hương".
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Để tạo dựng uy tín cho bản thân, người lãnh đạo phải 
thường xuyên tu dưỡng, tạo độ tin cậy của cấp dưới đối với mình 
về mặt: v ề  chính trị, về đạo đức và về chuyên môn, năng lực.

3. Nâng cao uy tín tập thể cũng là con đường tạo dựng 
uy tín cá nhân. Quan hệ giữa uy tín cá nhân người lãnh đạo với 
uy tín tổ chức, sự chăm lo gây dựng và củng cố uy tín tổ chức, 
uy tín tập thể do mình lãnh đạo có ý nghĩa đáng kể đối với việc 
củng cố và nâng cao uy tín cá nhân. Trong việc gây dựng uy tín 
tổ chức, việc tiến hành có kết quả sự đổi mới bộ máy tổ chức và 
đội ngũ cán bộ có ý nghĩa then chốt. Việc này sẽ làm cho tập 
thể, tổ chức đạt được hiệu quả cao trong hoạt động, vừa góp 
phần thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích cơ bản của cán bộ, nhân 
viên, vừa góp phần phục vụ sự phát triển xã hội.

4. Phải tiếp tục đổi mới cơ chế đánh giá, bổ nhiệm cán 
bộ quản lý và đổi mới về chính sách cán bộ.

Đổi mới công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ nhằm mục 
đích lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo có đức, có tài tương 
xứng với chức vụ được giao nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho người đó tạo dựng uy tín cao.

Đổi mới chính sách cán bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
trong làm việc, chế độ tiền lương và các chế độ khác đảm bảo 
cho cán bộ yên tâm công tác, tránh được các hiện tượng tiêu 
cực trong công tác.

Trên con đường tạo dựng uy tín, người lãrứi đạo cần 
phải đề cao tính tự chủ, tự kiềm chế, tự kiểm tra tự điều chỉnh
và tự phê bình. Khi có biếu hiện giảm sút hoặc mât uy tín thì 
biện pháp nhanh rứiất và hiệu quả rửiất để khôi phục và củng cố 
uy tín là nghiêm túc tự phê bình, tìm ra nguyên nhân của tình 
trạng đó, đề ra những biện pháp sửa chữa cụ thể được mọi 
người thừa rứiận.
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Một số nguyên nhân làm mất uy tín.

Lạm dụng quyền lực để VIỈ lợi cho mình, cho ngirời thân 
và trà đạp lên người khác.

Năng lực, phẩm chất không tưcmg xứng với quvển lực 
chức vụ được giao nhưng không chịu học tập vưcm lên đê lĩnh 
trạng hất cập kéo dài, không chịu chuyển giao quyền lực cho 
thế hệ kế tiếp khi đang còn uy tín.

Đê cho người thân và nhữìĩg ngiỉờì cùng êkíp làm mất 
uy tín, để cho họ vi phạm pháp luật, chế độ chính sách mà 
không xữ lý nghiêm minh.

Ngirời lãnh đạo cỏ hiểu hiện vì phạm vể đạo đức, phẩm  
chất, sinh hoạt, loi sống. Đây là nguyên nhân rất nhạy cảm đế 
làm giám sút và mat uy tín.

5. Thực hiện dân chủ công khai trong đề bạt, kỷ luật, có 
ý kiến độc lập trong quyết định cá nhân, tránh chịu ảnh hưởng 
bời ý chí của người khác và dám chịu trách nhiệm, không né 
tránh hoặc đổ trách nhiệm cho người khác khi phạm sai lầm 
hoặc thất bại. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân 
chủ, cố gắng rèn luyện, điều chỉnh những phẩm chất tâm lý cá 
nhân để trở thành một thủ lĩnh chính thức của tổ chức là yêu 
cầu cần thiết đối với mỗi người lãnh đạo, quản lý.

6. Ra sức học tập và làm theo tấm gưofng đạo đức Hồ 
Chí Minh. Việc thực hiện được những yêu cầu của phong cách 
làm việc Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn trong việc tạo dựng uy 
tín cho người lãnh đạo. Neu những phẩm chất và năng lực cũng 
rứiư phong cách làm việc cùa một ngưòd lãnh đạo phù hợp với 
chuẩn mực do Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra thì chắc chắn 
người lãnh đạo đó sẽ tạo dựng được uy tín cho bản thân, có như 
thế người lãnh đạo mới xứng đáng là người lãnh đạo xuất sắc 
của Đảng, Nhà nước và dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
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