
CHƯƠNG V
KIỂU NGƯỜI LẢNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Như chúng ta đã biết, tâm lý của mỗi cá nhân bao giờ 
cũng có những nét chung (mang màu sắc thời đại, dân tộc, lứa 
tuổi, giai cấp, nghề nghiệp v.v.) và những nét cá biệt của riêng 
cá nhân đó. Trong lĩiứi vực quản lý, lãnh đạo cũng vậy, mỗi 
người lãnh đạo đều có nét độc đáo riêng với tư cách là cá nhân, 
đồng thời lại có rứiững nét điển hình. Trong lý luận và thực 
tiễn, người ta thường phân loại kiểu người lãnh đạo sau khi đã 
gạt bỏ những nét riêng biệt ở từng cá nhân và chi giữ lại những 
nét đặc trưng chung của từng rửióm các nhà lãnh đạo.

Có một điều đặc biệt là, thông thường mỗi một kiểu 
người lãnh đạo lại có một phong cách lãnh đạo tưoTig ứng. 
Chính vì thế, khi tìm hiểu về phong cách lãnh đạo không thể 
không nghiên cứu bản chất của các kiểu người lãnh đạo.

I. CÁC KIỂU NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Trong các sách, báo và tài liệu nghiên cứu đã xuất hiện 
nhiều cách phân loại kiểu người lãnh đạo theo các cách tiếp cận 
khác nhau. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu các cách phân loại 
cơ bản:

1. Phân loại kiểu ngưòi lãnh đạo theo truyền thống
Cách phân loại truyền thống chia ra ba kiểu ngưòd lãnh 

đạo; kiếu người lãnh đạo độc tài, kiểu người lãnh đạo dân chủ 
và kiều người lãnh đạo tự do. Đây là cách phân loại được nhiều 
người rứiất trí.
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- Người lãnh đạo thuộc kiểu độc tài hay "chuyên chế” 
là người luôn đòi hỏi cấp dưới phải phục tùng tuyệt đối mọi 
mệnh lệnh của mình. Bản thân người lãnh đạo tự tìm hiểu, tự 
suy nghĩ và quyết định tất cả các vấn đề, và cho rằng, chỉ có 
mình mới là người có quyền duy nhất được lựa chọn.

- Người lãnh đạo thuộc kiểu dãn chủ là người luôn 
trưng cầu ý kiến của cấp dưới. Trước khi quyết định làm việc gì 
người lãiứi đạo dân chủ thường tổ chức hội họp để lấy ý kiến và 
sự trao đổi của mọi người. Trong mọi trường họp, người lãnh 
đạo dân chủ đều là chủ toạ và khuyến khích sự tham gia ý kiến 
của mọi nhân viên.

- Người lãnh đạo thuộc kiểu tự do là người chỉ làm công 
việc cung cấp thông tin cho nhân viên. Người lãnh đạo tự do 
hầu như không tham gia vào hoạt động của tập thể mà để cho 
mọi người phát huy hết khả năng độc lập, tự điều khiển tư duy 
và hành động của mình, ít có sự điều hành của người lãnh đạo.

Nếu xét về lịch sử hình thành thì kiểu lỄừửi đạo độc tài 
ra đời sớm nhất, nó có từ thời thượng cổ. Chính bản thân mỗi 
người trong quá trình phát triển, sự lãnh đạo đầu tiên phải chịu 
và trải qua là “sự lãnh đạo độc tài” của cha, mẹ và người lớn.

Khái niệm dân chủ xuất hiện từ xã hội Hy Lạp cổ. Do 
đó, hình thành nên nguyên tắc dân chủ trong tổ chức và sự lãnh 
đạo dân chủ. Còn kiểu lãnh đạo tự do ra đòd muộn hom cả. Các 
nhà lãnh đạo trong quá khứ chắc có dùng, song việc sử dụng nó 
còn mang tính cá nhân và chưa có tính phổ biến như ngày nay.

Thực tế đã có nhiều ý kiến cho ràng, kiểu người lãnh 
đạo dân chủ là tốt nhất, và phê phán kịch liệt kiểu người lãnh 
đạo độc tài. Họ cho rằng, kiểu lãnh đạo độc tài xét vồ quan 
niệm đạo đức là không tốt, không “đắc nhân tâm” như kiểu nhà 
lãnh đạo dân chủ. Theo suy nghĩ của chúng tôi, sự đánh giá, 
nhận định dứt khoát như vậy chưa hẳn đã chính xác và khách 
quan bởi lẽ:
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- Hiệu quả của hoạt động quản lý, lãnh đạo không chỉ 
phụ thuộc vào nhà lãnh đạo và phong cách lãnh đạo mà còn phụ 
thuộc vào thực trạng của tổ chức đom vị, vào các khách thể 
quản lý, lãnh đạo.

- Bản thân sự lãnh đạo dân chủ cũng không có nghĩa là 
mọi quyêt định đều dựa trên sự biểu quyết của tập thể. Sự lãnh 
đạo độc tài cũng không chỉ có nghĩa là sự thống trị bởi một 
người và chỉ đem lại hậu quả xấu cho tập thể. Ngay kiểu lãnh 
đạo tự do cũng không là hoàn toàn không có sự lãnh đạo.

Đe hiểu thêm về ba kiểu người lãnh đạo như đã nêu ra ở 
trên, chúng ta hãy xem xét những đặc điểm tâm lý đặc trưng 
cho ba kiêu người lãnh đạo này.

a) Đặc điểm tâm lý ở kiểu người lãnh đạo độc tài hay 
“chuyên chê ”

Thông thường ở kiểu người lãnh đạo độc tài, những đặc 
điểm tâm lý nổi trội thường liên quan đến những đặc điểm về 
khí chất và ý chí. Có thể dẫn ra một số rứiững đặc điểm cụ thể sau:

+ Phần nhiều những người lãnh đạo độc tài - có khí chất 
nóng nảy hoặc thiên về nóng nảy. Trong rất nhiều tình huống ờ 
họ không tự chủ, kìm chế được bản thân, hay nổi cáu, thiên về 
dam mê cá nhân và đánh giá theo chủ quan.

+ Người lãnh đạo độc đoán thường hách dịch, có tính 
tự ái và nhanh nhạy về thể diện bản thân. Họ là những người rất 
kiên trì theo quyết định chủ quan của mình, ít thay đổi.

+ Trong những tình huống công việc hay giao tiếp khi 
không chịu nổi những tác động, phản bác, ý kiến nhận xét có 
liên quan đến thể diện thường bộc lộ sư gay gắt. quyết đoán cao.

+ Người lãnh đạo độc tài có khả năng tự tin, kiên định 
và có nghị lưc, ý chí và đôi khi có cả tính tự kiêu, tự đại.

Tuy nhiên, không phải bất cứ người nào có khí chất 
nóng đều dẫn đến độc tài. Thực tế cho thấy nhiều người có khí
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chất bình thản nhưng do háo danh, ích kỷ, muốn coi mình là 
trên hết hay do kém cỏi năng lực và phẩm chât còn non yếu 
cũng dễ sinh bệnh độc tài. vấn  đề làm sáng tỏ nguồn gốc của 
sự độc tài là điều cốt yếu rứiất. Để làm được điều đó, phải 
nghiên cứu, quan sát, phân tích biểu hiện về hành vi lứiiều lần, 
trong nhiều tìrứa huống để làm sáng tỏ nguồn gốc, động cơ của 
kiểu người lãnh đạo này.

b) Đặc điểm tăm lý ở kiểu người lãnh đạo dân chủ
Tâm lý ở kiểu người lãnh đạo dân chủ thể hiện rất rõ

trong công việc và trong giao tiếp. Có thể chỉ ra một số đặc 
điểm sau:

+ Thường thường họ là những người có thái độ nhân 
ái, yêu thích công việc, quý trọng đúng mức những người cấp 
dưới hay cùng cấp.

+ Họ thường là người có khí chất sôi nổi, hoạt bát 
hoặc có ưu thế nổi trội về kiểu khí chất này.

+ Là những ngưòri có trách lứiiệm, đồng cảm với mọi 
người và biết sử dụng, đòi hỏi hợp lý ở cấp dưới.

+ Tâm lý vui vẻ, muốn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn vód 
nhân viên trong cuộc sống và công việc; tranh thủ trí tuệ của 
mọi ngưòd; linh hoạt trong tư duy và hành động là những nét 
nổi trội của kiểu người lãnh đạo dân chủ.

Thực tiễn cho thấy, có kiểu người lãnh đạo dân chủ “giả 
hiệu” hay nửa vời. Họ ra vẻ ta là người lãnh đạo dân chủ, tôn 
trọng ý kiến cấp dưới song thực chất họ là ngưòả lãnh đạo độc 
đoán. Đôi khi ta cũng gặp những người lãnh đạo dân chù có khí 
chất bình thản, cân bàng và nhân hậu.

c) Đặc điếm tầm lý của kiểu người lãnh đạo tự do

Kiểu người lãnh đạo tự do ít thiên lệch về loại khí chất 
nào, song họ có một số biểu hiện cụ thể sau:
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- Họ luôn tin tưởng ở khá năng tự ý thức, tự <iiải quyết 
trong tư duy và trong hành động. Chính vì thế, họ nhận thấy 
bản thân chỉ có nhiệm vụ xác đinh, định hướng nhiệm vụ cho tổ 
chức và cá nhân. Còn việc thực hiện như thế nào là do các bộ 
phận, cá nhân từng người đảm nhiệm.

- Là người muốn phát huy hết khả năng, kinh nghiệm và 
sự sáng tạo của người khác có ý thức trách nhiệm với tô chức.

Tuy nhiên, đối lập với những nét tâm lý tích cực trên, 
trong số những người lãnh đạo kiểu tự do có rửiững người do 
thiếu ý thức trách nhiệm cá nhân, làm việc còn dựa dẫm vào 
cấp dưới; muốn đổ lỗi cho mọi người; lười biếng, thiếu năng 
lực; muốn yên thân hoặc do thiếu quyết đoán, nhu nhược cũng 
trờ thành kiểu người lãnh đạo này.

2. Cách phân loại của Carl Jung
c. Jung là người đầu tiên nghiên cứu các loại cá tính ở 

con người vào đầu thế kỷ XX. Theo ông, mọi người hướng bản 
thân mình vào thế giới theo một trong hai cách sau:

Những người hướng nội (Introveris) lấy làm thoả mãn 
và sung sướng khi bản thân họ làm những việc của họ. Họ ít 
theo đuổi các hoạt động xã hội và thường cảm thấy không thoải 
mái với chúng.

Những người hưởng ngoại (Extroveris) lại lấy sự giao 
tiếp qua lại với mọi người làm ý nghĩa cuộc sống và cảm thấy 
hình như có sự mất mát gì đó khi phải tự làm lấy công việc của 
mình. Nhân loại rất đa dạng, phức tạp nên cách phân chia trên
cũng chỉ là tưomg đôi.

Cũng theo c. Jung, con người nhận và xử lý số liệu nhờ 
bốn hoạt động chức năng; suy nghĩ (thinking), trực giác 
(Intuiting), cảm giác (Feeling), và ý thức (sensing). Mỗi cá 
nhân có một hoạt động chức năng vượt trội so với lửiững hoạt
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động khác, một hoặc hai hoạt động thuộc vào nửa phát triển, 
một thuộc loại những phát triển đầy đủ.

Người trội về suy nghĩ sẽ là người manh về suy nghĩ 
logic và rõ ràng, đó là người có phưcmg pháp và có khả năng 
phân tích các vấn đề.

Người trực giác sẽ giỏi về các ý tường, suy nghĩ sáng 
tạo hoặc suy nghĩ một chiều - phưong pháp tiếp cận mang tính 
chất tưởng tượng.

Người cảm giác sẽ nhìn nhận mọi sự theo giá trị cá nhân 
chứ không xuất phát từ sự cân nhắc vô tư về sự tán thành hay 
phản đối. Người cảm giác thường sôi nổi, nhiệt tình, ưa xã giao 
và phát triển nhanh nhờ giao tiếp xã hội.

Người ỷ  thức lại thường có đầu óc cụ thể, có nghị lực 
và ý thức thực tiễn. Họ thích hành động hon lời nói hay các ý 
tưởng, thích làm cho mọi việc được hiện thực hoá.

Từ cách phân loại bốn kiểu người trên, mỗi người lãnh 
đạo có thể tự nhận xét mình thuộc kiểu ngưòd nào và đó cũng là 
cơ sở để người lãnh đạo đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của cấp 
dưới, của mỗi con người nhàm xây dựng một tập thể vững mạnh.

Một số đặc điểm và khả năng làm việc cùa bốn kiểu 
ngưòả theo cách phân loại của C.Jung:

NGƯỜI SUY NGHĨ NGƯỜI TRựC GIÁC
- Thích giải quyết vấn đề một - Thích vận dụng các ý tưởng
cách logic. và lý thuyết.
- Mạnh về phân tích, nhưng - Giỏi xem xét chung nhưng 
yếu về áp dụng các giải pháp. thiếu chi tiết.
- Làm việc có phương pháp - Sáng tạo, có óc tưởng tượng
luận. mạnh.
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- Hoài nghi các dự án trừ khi 
có các lý lẽ mạnh mẽ và hợp 
lý ủng hộ.

Trong công việc:
Thích hợp với các sự kiện và 

con số, giỏi nghiên cứu, phân 
tích hệ thống, kế toán, khía 
cạnh tài chính của doanh 
nghiệp.

NGƯỜI Ý THỨC
- Thường thiếu kiên nhẫn 
trong giai đoạn lập kế hoạch 
nhưng có khả năng hiện thực 
hoá mọi vấn đề.
- Cảm giác thoải mái trong 
công việc quen thuộc.
- Có nhiều ý thức cộng đồng 
và thực tế.
- Làm việc nỗ lực, có tinh thần 
tổ chức.
- Có nghị lực và khuynh 
hướng chân thực.

Trong công việc:
Giỏi mờ đầu các dự 

án, tạo d\mg nền tảng giao 
dịch, thương lượng, dàn xếp 
rắc rối, biến ý tưởng thành 
hành động.

- Thường có linh cảm về 
những việc sẽ diễn ra.

Trong công việc:
Giỏi lập kế hoạch dài hạn, 

viết một cách sáng tạo, suy 
nghĩ một chiều, hay góp ý

NGƯỜI CẢM GIÁC
- Thích giao thiệp, quan hệ.
- Đánh giá theo giá trị cá nhân 
chứ không theo thành tích 
nghiệp vụ kỹ thuật.
- Nhiệt tình và thân ái.
- Nhận thức được tính tình, 
cảm giác và phản ứng của mọi 
người.
- Có thể bỏ qua những sự việc 
hiển nhiên để thiên về cảm 
giác nội tâm.

Trong công việc:
Giỏi gắn bó những

mỗi quan hệ đồng đội, thuyét
phục, trọng tài, quan hệ xã 
hội, dễ nói chuyện với nhân 
viên cũng như với giám đốc 
doanh nghiệp.
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3. Cách phân loại của một số nhà tâm lý học Xôvỉết.
Các tác giả V.G.Aphanaxep, Đ.M.Gvixiani, 

V.N.Lixixua, G.Kh.Pôpốp trong cuốn Lao động của người lãnh 
đạo đã phân chia thành các kiểu người lãnh đạo sau:

-  Kiểu ngưòả lãnh đạo độc đoán
-  Kiểu người lãnh đạo dân chủ
-  Kiểu lãnh đạo hành chính
Theo quan niệm của những người lãah đạo kiểu này thì 

phần lớn mọi ngưòd đều muốn được chỉ dẫn rõ ràng, không 
thích làm việc độc lập. Vì vậy, trong lãnh đạo, họ chủ trưomg 
dựa chủ yếu vào những trách nhiệm chính thức của cấp dưới, 
vào tổ chức kỷ luật và giám sát, quan tâm trước hết đến việc 
thực hiện các chức năng quản lý.

-  Kiểu ngưòri lãnh đạo xã hội - tâm lý
Đây là kiểu lãnh đạo mà người lãnh đạo trước hết tính 

đến những phẩm chất cá nhân của cán bộ cấp dưới và áp dụng 
rộng rãi cách đối xử riêng biệt đối với từng người.

-  Kiểu người lãnh đạo “cách biệt” . Người lãnh đạo 
không thích gần gũi cấp dưới, cho rằng làm như vậy sẽ giảm uy 
tín chức vụ của mình.

-  Kiểu người lãnh đạo “gần gũi”.
-  Kiểu người lãnh đạo nêu mục tiêu.
-  Kiểu người lãnh đạo uỷ quyền.
4. Cách phân loại kiểu ngưòi lãnh đạo của 

V.I.Mikheép
Trong tác phẩm Những vẩn đề xã hội - tâm lý trong 

quản lý - lề lối và phương pháp làm việc của người lãnh đạo, 
ông đã phân chia thành 4 kiểu:

- Kiểu người lãnh đạo độc đoán.
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-  Kiểu người lãnh đạo dân chủ
-  Kiểu người lãnh đạo khái quát
-  Kiểu người lãnh đạo chi tiết.
Theo ông, việc lựa chọn kiểu lãnh đạo nào trước tiên 

phải chú ý đến thực trạng của tổ chức, của đối tượng quản lý. 
Chẳng hạn, ở đâu cấp dưới chưa đủ ý thức tự giác, còn ăn cắp 
giờ công và của cải vật chất thì kiểu lãrứi đạo độc đoán là con 
đường duy nhất có thể vận dụng để tiến lên các mối quan hệ 
qua lại dân chù trong công tác.

Từ những cách phân loại trên có thể đi đến một số nhận 
xét sau đây:

+ Việc phân chia các kiểu người lãnh đạo chỉ có tírứi 
chất tưong đối. Mỗi kiểu người lãnh đạo (dù theo cách phân 
chia nào) đều có mặt ưu điểm và mặt hạn chế. Vì vậy cũng khó 
có thể khẳng định kiểu người lãnh đạo nào tốt hon kiểu nào.

+ Việc tự đánh giá bản thân theo cách phân loại trên chủ 
yếu giúp người lãnh đạo nhận rõ cái mạnh, cái yếu của mình.

+ Bản thân việc xem xét các kiểu người lãnh đạo đòi hỏi 
phải gắn liền với việc xem xét các phong cách lãnh đạo tưong 
ứng (các kiểu hoạt động lãnh đạo). Chính vì thế sau đây chúng 
ta sẽ đi sâu nghiên cứu các loại phong cách lãnh đạo cơ bản và 
vấn đề đổi mới, xây dựng phong cách lãnh đạo.

II. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ NHỮNG CON 
ĐƯỜNG XÂY DỤNG PHONG CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO 
TRONG CÔNG cư ộ c  ĐỒI MỚI

1. Định nghĩa về phong cách người lãnh đạo
Trong các tài liệu lý luận và trong thực tiễn làm việc, 

phong cách người lãnh đạo thường được hiểu theo các góc 
độ như sau:
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- Được coi là một nhân tố quan trọng trong quản lý, 
lãnh đạo; nó gắn liền với kiểu người lãnh đạo và nghệ thuật 
lãnh đạo, quản lý con người.

- Phong cách lãnh đạo không chỉ thể hiện về mặt khoa 
học và tổ chức lãnh đạo, quản lý mà còn thể hiện tài năng, chí 
hướng, nghệ thuật điều khiển, tác động của người lãnh đạo.

- Phong cách lãnh đạo là phưong pháp lãnh đạo; là cách 
thức làm việc của rứià lãnh đạo (V.I.Mikhéep 1979, 
V.G.Aphanaxép 1980, A.L.Dzuravlev 1985 ...v ...v )

- Phong cách là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của 
hoạt động ờ một con người cụ thể, được quy định bỏã các đặc 
điểm nhân cách cá nhân của chính cá nhân đó (E.A.Llimốp 1969).

- Dominique Chalvin dựa trên hai tiêu chuẩn đặc thù 
của quản lý là sự cam kết và hợp tác để đánh giá rằng: Phong 
cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa cá rủiân và sự 
kiện và được biểu hiện thàiứi công thức :

Phong cách lãnh đạo = cá tính X môi trường
- Khi xem xét mối quan hệ giữa tình huống quản lý và 

sự thích úmg của ngưòri lãnh đạo, R.Tannenbaum và H.Schmidt 
đã cho rằng, có ba yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo 
là: Cá tính của ngưòd lãnh đạo, những phẩm chất tâm lý của cấp 
dưới và những yếu tố thuộc về tình huống, môi trường.

Nhìn chung, rửiững định nghĩa trên đã đê cập và phản 
ánh khá rõ nhiều mặt, nhiều đặc trưng khác nhau của phong 
cách lãnh đạo. Tuy nhiên, theo chúng tôi, phần lớn chỉ nhấn 
mạnli đén mặt chù quan, mặt cá tính, tâm lý cùa chù thể lãnh 
đạo chứ chưa đề cập, xem xét phong cách như là một kiểu hoạt 
động. Kiểu hoạt động đó được diễn ra như thế nào còn phụ 
thuộc vào yếu tố môi trường xã hội trong đó có sự ảnh hưởng, 
chi phối của hệ tư tưởng, của nền văn hoá v.v...
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Hoạt động quản lý, lãnh đạo là hoạt động quan trọng 
của xã hội. Mỗi người lãnh đạo trong quá trình tác động đến đối 
tượng của mình một cách có ý thức đều có hướng “ưu tiên” 
nhất định khi xác định mục tiêu, cách thức hay biện pháp, lề lối 
ứng xử trong quá trình thu thập thông tin, ra quyết định hay xừ 
lý một tình huống rủiất định. Sự định hướng về mục tiêu, lể loi 
ứng xử, cách thức ra quyết định được lặp đi lặp lại nhiều lần 
trở nên ổn định sẽ tạo nên một kiểu hoạt động lãnh đạo hay 
phong cách hoạt động. Khi nói đến phong cách hoạt động của 
người lãnh đạo hay phong cách lãnh đạo một tập thể tức là nói 
về hệ thống hành vi cá nhân cùa người lãnh đạo trong việc sử 
dụng những quyền hạn, quyền lực, tri thức và trách nhiệm được 
giao. Trong quá trình lãnh đạo các tập thể dưới chế độ xã hội 
chù nghĩa, việc tôn trọng những nguyên tắc của Đảng là điều 
bắt buộc với hoạt động của người lãrứì đạo; song điều đó không 
có ý nghĩa loại bỏ thái độ độc lập, sáng tạo đối với việc đề ra 
những lề lối, cách thức, biện pháp quản lý và thể hiện sáng kiến 
cá nhân, ở  đây, hệ thống hành vi của người lãnh đạo có ý nghĩa 
quan trọng đối với hoạt động thành công của tập thể.

Rõ ràng là, phong cách lãnh đạo hay phong cách hoạt 
động của người lãnh đạo là phong cách cá lứiân của ngưòd đó, 
song nó luôn gắn liền với tính lịch sử, tính giai cấp, chính trị - 
xã hội, hệ tư tưởng - đạo đức, tâm lý xã hội và truyền thống dân tộc.

Phong cách lãnh đạo là kiểu hoạt động lãnh đạo đặc 
thù của người lãnh đạo được hĩnh thành trên cơ sở kết hợp chặt 
chẽ và tác động qua lại biện chứng giữa yếu tổ tám lý chủ quan 
của người lãnh đạo và yếu tố môi trường xã hội trong hệ thống 
quàn lý.

Trong hai yếu tố đó thì yếu tố tâm lý chủ quan của 
người lãnh đạo - tức lứiững phẩm chất tâm lý cá nhân (bao gồm
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cả cá tính) là yếu tổ tương đối ổn định, chín muồi, song điều đó 
không có nghĩa là không sửa đổi được. Ví dụ: có bản lĩnh, tự 
tin hay dễ dao động, năng lực quản lý cao hay còn non nớt; 
dám chịu trách nhiệm, khiêm tốn, không háo danh hay kiêu 
căng, tự phụ, hám quyền; tôn trọng khả năng của người khác 
hay coi thường người khác, do dự không dám sử dụng người 
khác; tin tường vào ý kiến, hành động của tập thể hay chỉ tin 
vào bản thân v.v...

Yeu tố môi trường (đặc biệt là môi trường xã hội) là yếu 
tố luôn biến động và có tính chất tiidi huống.

Môi trưòmg trước hết là khung cảiứi hiện tại của đơn vị, 
là tập hợp những thói quen, truyền thống những đặc trưng riêng 
về tâm lý xã hội của đơn vị để phân biệt với đơn vị khác.

Môi trưòmg là đặc điểm tâm sinh lý của các cấp dưới, 
đồng sự, người ngang chức và cấp trên. Môi trường còn là 
những tình thế ổn định hay nhất thời; những khó khăn và thuận 
lợi, những nhiệm vụ đặt ra cấp bách hay không cấp bách, sự 
phản ứng của mọi người, thực trạng thái độ của mọi người, điều 
kiện kinh tế - xã hội cụ thể v.v... Với cách hiểu môi trường theo 
nghĩa rộng như vậy mới có thể giúp chúng ta thấy rõ có những 
phong cách lãnh đạo bị chi phối do ý muốn chủ quan, ham 
thích của cấp trên; có phong cách bị chi phối bời sự phản ứng 
của một số phần tử cực đoan “Chí phèo”; có phong cách bị chi 
phối bời tình huống, đặc tính nhiệm vụ, điều kiện kinh tế - xã 
hội cụ thể v.v... Trong các yếu tố môi trường thì hệ thống các 
giá trị đạo đức. hệ tư tường mà từng cá nhân thấy cần phải đồng 
nhất khi gia nhập tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng. Từ việc 
dẫn giải các yếu tố môi trường như trên cho chúng ta thấy: yếu 
tố môi trường trong phong cách là một mặt vô cùng quan trọng 
dẫn dến sự thành công hay thất bại trong quản lý, lãnh đạo.
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Người lãnh đạo có tài là người biết khai thác, biết đặt khả năng 
cùa mình trong bối cảnh nào đó của môi trường, tổ chức để tìm 
ra cách thức lãnh đạo hiệu quả nhất. Không phải ngẫu rứiiên 
người ta thường nói: sự thích nghi nhanh chóng của rứià lãnh đạo 
với một tình huống nhất định là chìa khoá cùa sự thành công.

2. Phân biệt các khái niệm phong cách và tác phong, 
phưoìig pháp, cách thức, tư cách

a. Phong cách và tác phong
Tác phong là lối làm việc, sinh hoạt hàng ngày của mỗi 

người, là thế giới quan và lời nói, biểu hiện thái độ thường 
xuyên trong các hành vi học tập, công tác và sinh hoạt. Mỗi 
người đều có tác phong riêng, đó là một hiện tượng hoàn toàn 
cụ thể, không thể gặp lại ở một người nào khác một cách đầy 
đủ với mọi chi tiết; là sự thể hiện cụ thể của phong cách trong 
công tác, trong hoạt động, trong sinh hoạt của người đó.

Sự khác biệt giữa phong cách và tác phong thể hiện ở 
chỗ: tác phong là sự thể hiện của phong cách trong hoạt động 
hàng ngày của mỗi con người, là một bộ phận của phong cách. 
Phong cách có tính xã hội rộng hcm trong khi đó tác phong 
mang tính cá nhân nhiều hon.

Phong cách thể hiện bản chất con người, là trang phục 
của tư duy, còn tác phong là những lối làm việc, sinh hoạt hàng 
ngày cùa mỗi người, nó ít thay đổi theo tình huống hon phong 
cách của chính người đó.

Tuy nhiên, ở một chừng mực nhất định, giữa tác phong 
và phong cách có những nét chung, đôi khi chúng đổng nhất. 
Chúng đều thể hiện hành vi là các phưong pháp, lề lối làm 
việc... Sự ổn định của phong cách phần lớn là do cấu tạo cơ thể 
và hoạt động của các giác quan, hệ thần kinh, chân tay, đầu 
cổ... tạo nên (con người nhanh nhẹn hay rụt rè, mạnh mẽ hay
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mềm yếu đều có những điểm chung cho cả hai loại tác phong 
và phong cách). Neu hiểu tác phong là phong cách làm việc thì 
tác phong là một bộ phận của phong cách. Đặc biệt, khi nói 
phong cách lãnh đạo cá nhân và tác phong lãnh đạo cá nhân sẽ 
có nhiều điểm tương đồng.

b. Phong cách và phương pháp
Phương pháp là hệ thống các cách thức được chủ thể sừ 

dụng để tiến hành một hành động nào đó. Phương pháp, một 
mặt mang tính chủ quan, vì do con người tìm kiếm, lựa chọn, 
sử dụng; nhưng mặt khác lại mang tính khách quan vì nó gắn 
với đối tượng, khách thể mà con người muốn tác động bằng 
hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của mình; gắn với 
việc thực hiện thông qua hoạt động cụ thể của những con ngưòã 
cụ thể với những trình độ, khí chất và phong cách khác. Sự phù 
hợp của hai mặt chủ quan và khách quan là điều kiện quyết 
định để có được phương pháp đủng đắn, khoa học.

Phong cách lãnh đạo có mối quan hệ nhất định và có sự 
tác động qua lại với phương pháp lãnh đạo, quản lý. Do vậy 
cũng không ít người không phân biệt được sự khác nhau giữa 
phong cách và phương pháp. Phương pháp lãnh đạo, quản lý là 
các biện pháp tác động có mục đích của chủ thể đối với người 
dưới quyền và tập thể nhằm phối hợp các hoạt động của họ 
trong quá trình thực hiện chức năng quản lý.

Như vậy, phương pháp là khái niệm bao gồm những yếu 
tố từ bên ngoài, được thực hiện từ bên ngoài và không phụ 
thuộc vào người lãnh đạo. Còn phong cách lãnh đạo, mặc dù 
cũng có những yếu tố từ bên ngoài, nhưng yếu tố quan trọng để 
tạo nên phong cách lãnh đạo lại là những yếu tố chủ quan của 
người lãiứi đạo - nhân cách của chủ thể. Qua đó ta thấy ừong 
phong cách có cả phương pháp, hay nói cách khác, phương
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pháp là một phần không thể thiếu được của phong cách làm 
việc của một con người. Phưomg pháp là nơi hiện hình của 
phong cách, là nơi phong cách được biểu hiện.

Phong cách làm việc của một người còn bao gồm động 
cơ, mục đích cụ thể hướng vào một công việc nhất định, nó 
được thể hiện thông qua các phương pháp, phương thức nhất 
định. Phong cách có chứa đựng những nội dung tâm lý, có quan 
hệ mật thiết với phương pháp, bởi lẽ cuối cùng tất cả đều quy tụ 
ở nhận thức hành động của mỗi con người cụ thể.

c. Phong cách và cách thức
Cách thức là hình thức diễn ra một hành động. Như vậy, 

cách thức là các biểu hiện ra bên ngoài của một hành động. 
Phong cách có rdiững nội dung bên trong và được thể hiện bằng 
các cách thức biểu hiện ra bên ngoài.

d. Phong cách và tư cách
Tư cách là cách ăn ở, cư xử, biểu hiện phẩm chất đạo 

đức của một người, là toàn bộ những điều mà xã hội yêu cầu 
đối với một cá nhân cụ thể để cá nhân đó có thể được công 
nhận ờ một vị trí, thực hiện một chức năng xã hội nào đó.

Tư cách gắn liền với tính cách, nhân cách của cá nhân. 
Phải có tư cách tốt mới có phong cách tốt, và ngược lại. Giữa tư 
cách và phong cách có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện 
bản chất con người.

3. Phân loại phong cách lãnh đạo

Gho đên nay đã có nhiên ý kiến khác nhau về phân loại
phong cách lãrứi đạo, quản lý. Dưới đây là một số cách phân 
loại được nhiều người sử dụng và một cách phân loại mới của 
Dominique Chalvin (người Pháp) mà nhiều người cho rằng có 
giá trị thực tiễn cao.

155



a) Cách phân loại thông thường

Như trong phần trình bày về kiểu người lãnh đạo, chúng 
ta đã xác định: thông thường việc phân chia kiểu người lãnh 
đạo gắn bó chặt chẽ với việc x ác  định phong cách lãnh đạo 
tưcmg ứng. Với cách phân loại như vậy chúng ta có ba kiểu 
ngưòd lãnh đạo và tưomg ứng với nó là ba phong cách lãnh đạo 
(sự lãnh đạo), có thể tóm tắt theo sơ đồ sau:

KIÊU NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHONG CÁCH LĐ TUONG ỦNG
1. Người lãnh đạo độc tài 
(chuyên chế)

1. Phong cách lãnh đạo độc tài

2. Người lãnh đạo dân chủ 2. Phong cách lãnh đạo dân chủ
3. Người lãrứi đạo tự do hành 
động

3. Phong cách lãnh đạo tự do

ở  mục I đã trình bày đặc điểm tâm lý cùa ba kiểu người 
lãnh đạo này. ở  đây chúng tôi muốn so sánh ba phong cách 
lãnh đạo (sự lãnh đạo) trên theo một số tiêu chí sau:

+ Xét về mặt lịch sử xuất hiện thì sự lãnh đạo độc tài ra 
đòi sớm nhất và sự lãnh đạo tự do ra đời muộn nhất - nó là sự 
biến dạng của sự lãnh đạo dân chủ.

+ Xét về mặt quan hệ: Cả ba phong cách tuy là thể hiện 
các cấp độ khác nhau của một vấn đề song chúng có nét chung 
là đều được dùng để phát huy sự nỗ lực, tích cực của cấp dưới.

+ Xét về mặt yếu tố trung tâm của sự lãnh đạo, mỗi 
phong cách đều có một yếu tố trung tâm (yếu tố nguồn) song 
không giống nhau. Trong phong cách lãnh đạo độc tài thì nhà 
lãnh đạo là yếu tố nguồn. Trong phong cách lãnh đạo dân chủ, 
yếu tố nguồn là tập thể. Còn trong phong cách lãnh đạo tự do
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thì lại bao gồm nhiều trung tâm cua sự lãnh đạo. Có thể mỗi 
thành viên, mỗi nhóm đều là một trung tâm - nguồn.

+ Xét về mặt hoạt động của nhà lãiửi đạo: Nhìn chung 
cả ba nhà lãnh đạo theo ba phong cách đều bận rộn, hao tâm tốn 
sức; song phong cách lãnh đạo độc tài đòi hỏi nhà lãnh đạo phải 
chủ động và bận rộn hom.

+ Xét về mặt trách nhiệm: Cả ba phong cách đòi hỏi ba 
kiểu nhà lãnh đạo đều có trách nhiệm như nhau về tất cả các 
vấn đề, lĩnh vực hoạt động của một tổ chức.

+ Xét về mặt quan niệm đạo đức: Thông thường phong 
cách lãnh đạo độc tài, chuyên chế thường bị chê là không tốt, ít 
“đắc nhân tâm” hom.

+ Xét về mặt tính hiệu quả: Phong cách lãnh đạo độc tài 
tuy có bị lên án nhiều hom, song thực tế cho thấy ở mỗi loại 
phong cách đều có mặt tốt, mặt hạn chế; có mặt hay, mặt dở. 
Điều quan trọng là nhà lãnh đạo phải tự biết mình đang đứng 
trước một điều kiện, tình huống, tổ chức cụ thể nào để chọn 
một phong cách lãnh đạo phù hợp, có hiệu quả. Thông thường 
phong cách lẼính đạo độc tài muốn thái độ của nhân viên phải 
phục tùng. Phong cách lãnh đạo dân chủ đòi hỏi nhân viên có 
thái độ hợp tác. Phong cách lãnh đạo tự do đòi hỏi nhân viên có 
thái độ tự chủ, phát huy sáng kiến.

Vì vậy, chúng ta không thể khẳng định được phong 
cách lãnh đạo nào là hay nhất, là tốt lứiất. Điều đó còn tuỳ
thuộc vào những tình huông, điổu kiện cụ thê của một đcm vị,
tổ chức nhất định. Để chọn một phong cách lãrứi đạo phù hợp 
cho một tình huống, một tổ chức, nhà lãnh đạo cần lưu ý đến 
đặc điểm tâm lý của từng loại ngưòri trong tập thể; đến mặt chủ 
quan của bản thân; thái độ của mọi người trong tổ chức; đặc
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điểm của tình huống cụ thể v.v... Song quan trọng nhất vẫn là 
chọn một phong cách phù hợp với cá tính của từng loại người. 
Nói cách khác là phải trả lòd các câu hỏi cần phải độc tài, dân 
chủ, thoải mái với những loại người nào. Theo lời khuyên của 
giáo sư Auren Uris thì:

- Cần phải độc tài với những người hay có thái độ 
chống đối, thiếu khả năng tự chủ.

- Cần phải dân chủ với những người có tinh thần hợp 
tác, tập thể; thích lối sống, làm việc tập thể.

- Cần phải tự do với những người có đầu óc tự chủ, 
không thích giao tiếp rộng.

b) Cách phân loại phong cách theo Dominique Chalvin
Trên cơ sở định hướng dựa vào hai chỉ tiêu cơ bản là sự 

cam kết và hợp tác, có thể chia thàiứi 5 cặp phong cách lãnh 
đạo có hiệu quả và không hiệu quả.

+ Phong cách của người tổ chức (G) - Phong cách người 
quan liêu (G’)

+ Phong cách người tham gia (P) - Phong cách người có 
đầu óc gia trường và mỵ dân (P’).

+ Phong cách người mạnh dạn (T) - Phong cách người 
chuyên chế, sính kỹ thuật (T’)

+ Phong cách người cực đại chủ nghĩa (M) - Phong 
cách người không tường, sính hiện đại (M’).

+ Phong cách người thực tế (R) - Phong cách người cơ 
hội (R’).

Có thể biểu diễn 5 cặp phong cách tên theo sơ đồ sau:
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p'ỌS>I5±

T’: Chuyên chế

T: Mạnh dạn

M’; Không tưởng

M;Cực đại chủ nghĩa

R’ Cơ hội

R: Thực tế

G’; Quan liêu

G; Nhà tổ chức

P’; Mỵ dân

P: Tham gia

Huớng vào sự hợp tác

Các phong cách lãnh đạo T, M, R, G, p là có hiệu quả, 
còn các phong cách T’, M’, R’, G ’, P’ là không hiệu quả.

4. Vấn đề xây dựng phong cách lãnh đạo mói
Vấn đề đổi mới phong cách làm việc được Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm từ trước tới nay. Trong các 
nghị quyết của Đảng, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 
đến nay, yêu cầu đổi mới phưorng pháp làm việc ở các cấp. các 
ngành luôn được đặt ở vị trí quan trọng. Tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta đã chỉ rõ: “Phong cách làm việc 
nặng nề hình thức, giấy tờ, hội họp quá nhiều, mà quyết định 
thì chậm, thiếu cơ sở khoa học, nhiều khi không dứt khoát, việc
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tổ chức thực hiện lại yếu” phải đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức 
cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc, cho đó 
là một yêu cầu quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

a) Loại bỏ phong cách lãnh đạo quan liêu
Phong cách lãnh đạo quan liêu là con đẻ của cơ chế 

quan liêu bao cấp, là nguyên nhân trực tiếp của các bệnh gia 
trưởng, độc đoán, thiếu dân chủ, không đi sâu, đi sát thực tế, 
cục bộ địa phương, vô kỷ luật.v.v... và dẫn đến hiệu quả quản 
lý, lãnh đạo kém. Trong tác phẩm “iSửa đổi lối làm việc", Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã mô tả rất rõ, chính xác những đặc điểm 
của phong cách quan liêu: Không đi sâu đi sát phong trào, 
không nắm được tình hình cụ thể cùa ngành hoặc địa phương 
mình, không gần gũi quần chúng và học hỏi kinh nghiệm quần 
chúng. Thích ngồi bàn giấy hơn là xuống cơ sở để hiểu thực tế, 
kiểm tra việc thi hành chính sách, lắng nghe ý kiến của rứiân 
dân. Thích dùng mệnh lệnh hành chính hơn là kiên nhẫn giáo 
dục quần chúng một cách có lý, có tình; khi phụ trách một vùng 
nào đó thì rứiư ông vua con ở đấy, tha hồ hách dịch, hoạch họe. 
Đối với cấp trên thì cậy quyền lấn át, đối với quần chúng ra vẻ 
quan cách làm cho quần chúng sợ hãi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi chủ nghĩa quan liêu là “một 
thứ giặc trong lòng chúng ta” vì nó làm cho người lãnh đạo bảo 
thủ, trì trệ, ỷ lại, vô trách nhiệm, thiếu năng động và đổi mới, 
bóp nghẹt sáng kiến cùa mọi người, mất dân chủ, mất đoàn kết v.v...

Các nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã chỉ rõ 
nguyên nhân kinh tê xã hội của chủ nghĩa quan liêu. V.I.Lênin 
viết: “ ... ấy là tình trạng riêng rẽ, phân tán của những người sản 
xuất nhỏ, hoàn cảnh khốn cùng và dốt nát của họ, tình trạng 
không có sự trao đổi giữa nông nghiệp và công nghiệp, thiểu sự 
liên hệ và tác động qua lại giữa công nghiệp và nông nghiệp”
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* Phong cách lãnh đạo quan liêu thường được biểu hiện 
ở một số đặc điểm sau:

- Khuynh hướng cứng nhắc, cơ cấu tổ chức quản lý 
cồng kềnh, nhiều cấp. Giải quyết công việc thường lâu, hay 
ngâm việc, không đề ra tiến độ thực hiện, thụ động, trông chờ 
vào sự chỉ đạo của cấp trên.

- Có thiên hướng đầu óc thủ cựu, quan liêu, sính giấy tờ, 
hay gây phiền phức.

- Có thái độ thờ ơ với các yêu cầu thực tế của 
mọi người.

- Nhỏ nhặt trong quan hệ với những người dưới quyền. 
Hay can thiệp vô căn cứ vào công việc hàng ngày của họ.

Những người có phong cách làm việc quan liêu thường 
đưa ra chỉ thị theo kiểu “cố gắng sẽ cải tiến về cơ bản”, “phải 
thông qua các biện pháp hành động”, phải thường xuyên 
“nghiên cứu và trình” v.v...

* Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quan liêu (tổ chức, cơ 
chế quản lý, kinh tế, xã hội, giáo dục ...). Nếu xét ở góc độ tâm 
lý cùa từng người thì bao gồm các yếu tố cơ sở sau:

- Do động cơ, nhu cầu thăng tiến không đúng đắn. Mục 
đích công tác nặng nề về quyền lợi cá nhân.

- Do trình độ lý luận, chuyên môn quản lý yếu. Năng 
lực và phương pháp hạn chế, không đáp ứng với chức danh 
lãnh đạo.

- Do lập trường tư tường, lập trường quản lý còn lệch lạc.
- Do không được đào tạo, bồi dưỡng để làm lãnh đạo, 

quản lý v.v...
b) Xây dựng cho mỗi người phong cách làm việc mới
Để xây dựng phong cách lãnh đạo mới có hiệu qủa, cần 

phải chú ý những điểm sau đây:
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- Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, 
chuyên môn, quản lý nhằm đổi mới tir duy, cách thức lãnh đạo.

- Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; lời nói đi đôi với 
việc làm; suy nghĩ kỹ trước khi nói, trước khi làm.

- Làm việc luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; 
làm việc tập thể, dám quyết, dám chịu trách nhiệm.

- Thường xuyên nắm vững tình hình thực tiễn; sát dân, 
dựa vào dân; phát huy tính sáng tạo của dân; hiểu và gần gũi 
dân; vì dân.

- Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình; làm 
việc cởi mở, trárứi “yêu nên tốt, ghét nên xấu”; chống chủ nghĩa 
cá nhân.

- Giữ gìn và nâng cao những phẩm chất cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư như Bác Hồ đã dạy.

- Mem dẻo, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới trong công tác 
và trong giao tiếp, trong xử lý công việc. Khi xem xét, suy nghĩ 
phải có lý trí, song khi hành động phải có tình cảm.

Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, phát 
triển kiiứi tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với 
việc phát triển kiidi tế - xã hội, chúng ta tiến hành cải cách nền 
hành chính quốc gia. Đe thực hiện những nhiệm vụ trọng đại 
trên, đòi hỏi mỗi người cán bộ lãnh đạo dựa trên yêu cầu và 
nguyên tắc của Đảng và những quy định cùa hệ thống quản lý 
xã hội chủ nghĩa. Việc nghiên cứu về phong cách lãnh đạo và 
kiểu người lãnh đạo có ý nghĩa thực tiễn to lớn, nó giúp cho 
người lãnh đạo các cấp, các ngành ở nước ta hiện nay có cơ sở 
để rèn luyện, hìiứi thành phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa 
học và có hiệu quả.

162



CHƯƠNG VI
NHỮNG HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ 

TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Những hiện tượng tâm lý con người xuất hiện từ rất 

sớm, cùng với sự xuất hiện của con người trên trái đất và ngay 
từ lúc đó con người cũng đã biết sừ dụng những tri thức về con 
người trong đó có tri thức về tâm lý con người để tiến hành 
công việc của mình. Xã hội loài người càng phát triển, sự hiểu 
biết về con người, tâm lý con người càng trở nên cần thiết đối 
với mỗi chúng ta và đặc biệt là đối với những người làm công 
tác lãnh đạo, quản lý. Vậy hiện tượng tâm lý là gì? chúng ta có 
thể hiểu một cách khái quát như sau: tượng tâm lý là
những nhận thức, xúc cảm, tình cảm, ý  chí, tâm trạng, thói 
quen, truyền thống, các quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm 
lý v.v... của mỗi cá nhãn và các nhóm xã hội được biểu hiện 
trong công việc và đời sổng hàng ngày"

Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, con người vừa được 
xem xét với tư cách là chù thể quản lý; vừa được xem xét với tư 
cách là khách thể quản lý, điều này đòi hỏi chủng được tiếp cận 
ở 3 cấp độ. Cấp độ cá nhân; cấp độ nhóm xã hội và cấp độ đời 
sống cộng đổng xã hội có liên quan đen hoạt động lãnh đạo, 
quản lý. Đây chính là những tri thức, những cơ sở hết sức quan 
trọng cho những quyết định, những biện pháp phù hợp, có hiệu 
quả trong hoạt động của người lãnh đạo, quản lý. Dưới đây 
chúng ta sẽ đi tìm hiểu những vấn đề cơ bản của chúng.
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I. ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CÁ NHÂN VỚI T ư  CÁCH 
LÀ ĐỐI TƯỢNG CỬA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ.

Những hiện tượng tâm lý cấu thành đời sống tâm lý cá 
nhân con người với tư cách là đối tượng của lãnh đạo, quản lý 
là vô cùng phong phú. Tuy nhiên trong chưorng này chúng tôi 
xin chỉ đề cập tới một số hiện tượng cơ bản, như: Xu hướng; 
tính cách, năng lực, khí chất.

1. Những hiện tượng tâm lý nói lên xu hướng của cá nhân
Xu hướng là một thuộc tính tâm lý điển hình của cá 

nhân, bao gồm trong nó một hệ thống những động lực quy định 
tính tích cực hoạt động của cá lửiân và quy định sự lựa chọn các 
thái độ của nó. Xu hướng là khái niệm nói lên chiều hướng của 
hành vi, hoạt động và ngay cả nhân cách của con người. Con 
người chúng ta đi theo hướng nào phụ thuộc rất nhiều vào hệ 
thông động lực bên trong. Cái hệ thông động lực ây được biểu 
hiện ở một số mặt chủ yếu như: Nhu cầu; hứng thú; lý tưởng; 
thế giới quan; niềm tin v.v...

+ Nhu cầu cá nhân: là những đòi hỏi mà người ấy thấy 
cân được thoả mãn đê tôn tại và phát triên một cách bình 
thường. Nhu cầu có vai trò cực kỳ quan trọng đối với mỗi một 
cá nhân, nó là động cơ thúc đẩy mọi hàiứi vi hoạt động và là 
yếu tố quy định chiều hướng mọi hành vi. Vì vậy, nó có những 
ảnh hưởng nhất định đến sự hoàn thiện nhân cách.

Nhu cầu của con ngưòã rất đa dạng, nhưng người ta có 
thể phân ra thành 2 loại nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần

(Chúng tôi sẽ trờ lại vấn đề này trong nội dung nói về 
nhu cẩu xã hội).

+ Hứng thú: là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với một 
đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa với cuộc sống, vừa có khả 
năng mang lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trìiứi hoạt 
động. Hứng thú biểu hiện ờ sự tập trung chủ ý cao độ, ở sự say

164



mê, hấp dẫn bởi nội dung của hoạt động. Hứng thú làm nảy 
sinh khát vọng hành động, làm tăng hiệu quả của hoạt động 
nhận thức, tăng sức làm việc. Vì thế, cùng với nhu cầu, hứng thú là 
một trong nhân tố tạo nên hệ thống động lực của ỉihân cách.

+ Lý tưởng: Là mục tiêu cao đẹp, một hìiứi ảnh mẫu 
mực, tương đối hoàn chỉnh, nó có sức lôi cuốn con người vươn 
tới. Lý tường vừa có tính hiện thực, vừa có tính lãng mạn, vừa 
mang bản chất xã hội lịch sử. Lý tường là biểu hiện tập trung 
nhất của xu hướng nhân cách, nó có chức năng xác định mục 
tiêu, chiều hướng phát triển của cá nhân, là động lực thúc đẩy, 
điều khiển toàn bộ hoạt động của con người, trực tiếp chi phổi 
sự hình thàiứi và phát triển nhân cách.

+ Thế giới quan: Là hệ thống các quan điểm về tự 
nhiên, xã hội và con người. Thế giới quan giúp chúng ta xác 
định được phương châm hành động. Thế giới quan khoa học là 
hệ thống những quan điểm duy vật biện chứng mang tính khoa 
học và tính nhất quán cao.

+ Niềm tin: Là một phẩm chất của thế giới quan, là kết 
tinh các quan điểm, tri thức, rung cảm, ý chí được con người 
thể nghiệm, trở thành chân lý vững bền trong mỗi cá nhân. 
Niềm tin tạo cho con người nghị lực, ý chí để hàrứi động phù 
hợp với quan điểm đã chấp nhận.

2. Các hiện tượng tâm lý nói lên tính cách của cá nhân.

Tính cách là một thuộc tính tám lý phức hợp của cá 
nhân, nó bao gồm một hệ thống thái độ của nó đối với hiện 
thực và được thể hiện trong hệ thống hành vi, cừ chi, cách nói 
năng tương ứng.

Tính cách mang tính ổn định và bền vững, tíiứi thống 
nhất và đồng thời cũng thể hiện tính độc đáo, riêng biệt điển 
hình cho mỗi cá nhân, trở thành cái đặc trưng cho mỗi cá nhân. 
Tính cách cá nhân chịu sự chế ước của xã hội.
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Tính cách có cấu trúc phức tạp, nó bao gồm: Hệ thống 
thái độ và hệ thống hành vi.

+ Hệ thống thái độ của cá nhân bao gồm những mặt như: 
Thái độ đối với tự nhiên

- Thái độ đối với xã hội 
Thái độ đối với lao động 
Thái độ đối với người khác 
Thái độ đối với bản thân.

+ Hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng của cá nhân.
Đây là sự thể hiện cụ thể ra bên ngoài của hệ thống thái 

độ, ngược lại hệ thống hành vi cũng chịu sự chi phối của hệ 
thống thái độ. Chẳng hạn, người có tính cách tốt, nhất quán thì 
hệ thống thái độ sẽ tưomg ứng với hành vi, trong đó thái độ là 
mặt nội dung, mặt chủ đạo, còn hành vi là biểu hiện của thái độ.

Cả hai hệ thống này đều có quan hệ chặt chẽ với các 
thuộc tính khác của nhân cách, như: Xu hướng, khí chất, ý chí, 
tình cảm v.v...

3. Các hiện tưọng tâm lý nói lên năng lực cá nhân.
Năng lực là tổ hợp những thuộc tính độc đáo của cá 

nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, 
đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả.

- Ngưòả ta thường chia năng lực thành 3 mức độ:
+ Năng lực là một mức độ nhất định cùa khả năng con 

ngưòd, biểu thị khả năng hoàn thành có kết quả một hoạt động 
nào đó.

+ Tài năng là mức độ năng lực cao hcm, biêu thị sự hoàn 
thành một cách sáng tạo một hoạt động nào đó.

+ Thiên tài là mức độ cao nhất của năng lực, biểu thị ở 
mức độ kiệt xuất, hoàn chinh nhất của những vĩ nhân trong lịch 
sử nhân loại.
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- Năng lực của cá nhân có thể chia ra thành 2 loại: Năng 
lực chung và năng lực riêng.

+ Năng lực chung là loại năng lực cần thiết cho mọi lĩnh 
vực hoạt động, chẳng hạn như: Năng lực nhận thức; năng lực trí 
tuệ; tư duy; trí nhớ...

+ Năng lực riêng (chuyên biệt; chuyên môn) là những 
phẩm chất riêng biệt có tính chuyên môn đáp ứng yêu câu của 
một lĩnh vực hoạt động chuyên biệt với kết quả cao. Chẳng hạn, 
năng lực toán học, hội hoạ, âm nhạc...

4. Các hiện tượng tâm lý nói lên khí chất của cá nhân.
Khí chất là thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, 

biểu hiện cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý 
thể hiện sắc thái hành vi, cừ chỉ cách nói năng của cá nhân.

- Ngay từ thời cổ đại, danh y nổi tiếng Hy Lạp Hypocrat 
(460 -  356 TCN) đã cho ràng trong cơ thể con người có 4 loại 
chất nước với những đặc tính khác nhau:

+ “Chất máu” ở tim có đặc tính nóng - Hăng hái 
(Sanguin)

+ “Chất nhờn” ở bộ não có đặc tính lạnh lẽo - Bình thản 
(ílêmatique)

+ “Chất mật vàng” ở trong gan có tính khô ráo - Nóng 
nảy (Cholerique)

+ “Chất mật đen” trong dạ dày có tính ẩm ướt - ư u  tư 
(Melancolique)

Tuỳ theo chất nước nào chiếm ưu thế mà cá nhân đó có 
loại khí chất tương ứng.

- Đến khi I.p. Pavlov khám phá ra 2 quá trình thân kinh 
cơ bàn là hưng phán và ức ché vứi 3 thuộc tínli cư bản là cưòrng 
độ, tính cân bang và tính linh hoạt. Sự kết hợp theo các cách 
khác nhau giữa 3 thuộc tính tạo nên 4 kiểu thần kinh chung cho 
cả con người và động vật, nó là cơ sờ cho 4 loại khí chất điên 
hìrủi ở con ngưèd.
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+ Kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt - Người
Hăng hái (Sanguin).

Một sô đặc điểm điển hình: Là người rất nhanh chóng 
thích ứng với những thay đổi; hăng hái làm việc với hiệu suất 
lao động cao; sống cời mở; thích giao tiếp rọng. Tuy nhiên 
thường có những biêu hiện hay hấp tấp, vội vàng, thiếu kiên trì’ 
Vê mặt tình cảm thường thiếu sâu sắc, thiếu bền vững, dễ thay 
đôi v.v...

+ Kiểu thần kinh mạnh, cân bàng, không linh hoạt - 
Người Bình thản (ílêmatique)

Một số đặc điểm điển hình. Là ngưòả luôn binh tĩnh 
kiên trì trong công việc và trong cuộc sống; có khả năng tự 
kiêm chê cao; sống và làm việc có nguyên tắc, có kế hoạch' bền 
bi, chu đao trong mọi hoàn canh; kín đáo, đúng mực trong giao 
tiêp. Tuy nhiên người này thưòmg có tính ỳ cao; kém linh hoạt, 
chậm đôi mới; khó thích ứng với điêu kiện và hoàn cảnh mới' 
dê nguyên tắc máy móc v.v...

+ Kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng (Hưng phấn 
mạnh hơn ức chế) - Người Nóng nảy (Cholerique)

Một số đặc điểm điển hình. Là người hăng hái, nhiệt 
tình, sôi nổi, sẵn sàng vượt mọi khó khăn để đạt tới mục đích - 
Nhưng thường bât cân, thiêu chắc chắn. Luôn xung phong đi 
đầu trong công việc, có ý chí mạnh mẽ, kiên quyết; co ichà nang 
hoạt động đến mức căng thẳng - Nhưng thường thiếu kiên trì 
dê bi quan, thât vọng khi gặp khó khăn, thất bại.

+ Kiểu yếu - Người ư u  tư  (Melancolique).
Một số đặc điểm điển hình. Là người nhìn bề ngoài có 

vẻ yêu đuôi, uỷ mị; hoạt động tâm lý dường như ở trạng thái 
yêu; phản ứng rất chậm trước tác động của ngoại cảnh; trong 
môi trường mới thường e dè, sợ sệt, lo lắng thiếu tự tin. Trong
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cuộc sống thì trầm lặng, kín đáo, ít giao tiếp - Nhưng người này 
thường làm việc thận trọng, chắc chắn; có suy nghĩ chín chắn. 
Khi nhận thức được nhiệm vụ thường rất kiên trì, khắc phục 
khó khăn đê hoàn thành tôt nhiệm vụ. Tê rứiị, sâu săc, bền vững 
trong quan hệ, khó thay đổi.

Mỗi kiểu khí chất trên đều có mặt mạrứi, mặt hạn chế. 
Trên thực tế ở con người có những kiểu khí chất trung gian bao 
gồm nhiều đặc tính của cả 4 kiểu khí chất trên.

II. NHỮNG HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ TRONG NHÓM 
VÀ TẬP THÊ.

Trong phần này chúng tôi tập trung nghiên cứu một số 
hiện tượng tâm lý trong tập thể với tư cách là đối tượng của sự 
lãnh đạo

1. Khái niệm, các giai đoạn phát triển của tâp thể vói 
tư cách là đối tượng của sự lãnh đạo

a. Khi bàn về khái niệm tập thể, chúng tôi nhận thấy có 
nhiêu định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên theo chúng tôi, để phù 
hợp với nội dung của chưorng này, chúng ta có thể tham khảo 
định nghĩa sau đây: “7ạ/? thể là một nhóm chính thức, là một bộ 
phận cùa xã hội, các thành viên liên kết với nhau bởi mục đích 
chung trong hoạt động cùng nhau, mục đích này phục tùng mục 
đích của xã hội".

Tập thể là một nhóm chính thức, được thành lập một 
cách chính thức, được các tổ chức có tư cách pháp nhân đại 
diện cho nhà nước công nhận; có văn bản pháp quy quy địiứi; 
Bộ máy tổ chức; vấn đề lứiân sự; chức năng, nhiệm vụ v.v...

Tập thể là một bộ phận cùa xa hội, như một té bào sổng 
trong một cơ thể cho nên nó phải là một tế bào khoẻ mạnh, 
cùng với các tế bào khác thực hiện tốt chức năng của mình, nếu 
tế bào ốm, ỵếu, không phù họrp với cơ thể xã hội thì lập tức tế 
bào - tập thể ấy sẽ bị thải loại.
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Các ứiành viên trong tập thể được liên kết với nhau bởi 
mục đích chung trong hoạt động cùng nhau - hoạt động cùng chí 
hướng; mặt khác mục đích này chính là mục đích của xã hội.

Với nghĩa như vậy, tập thể thường thực hiện các 
chức năng đối với cá nhân như sau: Đưa cá nhân vào hoạt 
động có ích cho xã hội với hiệu quà cao; thu hút các cá 
nhân vào cuộc sống chính trị - xã hội và lôi cuốn họ tham 
gia vào hoạt động quản lý xã hội; Thực hiện việc giáo dục 
và giáo dục lại nhân cách.

b. Các giai đoạn phát triển của tập thể.
- Tập thể được coi như một cơ thể sống nó cũng được ra 

đời, phát triển và mất đi. Nhà giáo dục học nổi tiếng Xô viết 
Makarenco là người đầu tiên nghiên cứu về tính biến động 
trong sự phát triển của tập thể. Theo ông, sự phát triển của tập 
thể được diễn ra theo 3 giai đoạn.

+ Giai đoạn thứ nhất - Tập thể phát triển thấp. Tập thể 
mới được hình thành, mọi thành viên trong tập thể ấy chưa biết 
nhiều về nhau, thậm chí là chưa biết nhau. Trong giai đoạn này 
sẽ xuất hiện nhiều tình huống khác nhau, mỗi thành viên đều có 
những đặc điểm khác nhau, từ cách ăn nói, nếp sinh hoạt đến 
các đặc điểm tâm lý. Mỗi thành viên đều muốn khẳng định vai 
trò của mình trong quan hệ với các thành viên khác. Trong tập 
thể lúc này có thể xuất hiện một vài nhóm nhỏ có thể ảnh 
hưởng tiêu cực đến sự phát triển của tập thể.

Vai trò của nhà lãnh đạo đối với một tập thể ở giai đoạn 
này như thế nào? Các nhà tâm lý học xã hội có nhiều quan 
diẻm khác nliau, tuy ulĩiên có một quan điểm được nliiều người 
thừa nhận là, ngưòd lãnh đạo cần có phong cách cứng rắn của 
một nhà độc tài để thiết lập một trật tự, đề cao tính kỷ luật 
nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa mọi người vào “khuôn 
khổ” của tập thể.
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+ Giai đoạn thứ 2 - Phân cực. Đây là giai đoạn tập thể 
xuất hiện các nhóm hạt nhân tích cực. bên cạnh đó vẫn có thể 
tồn lại những nhóm nhỏ không tích cực. Trong tập thể có thể có 
những mối quan hệ thân mật, gần gũi, cũng có thể có mối quan 
hệ không thân mật, xa lánh...

Trong giai đoạn này người lãnh đạo cần phải nhanh 
chóng phát hiện ra và nắm bắt lấy những hạt nhân tích cực, 
nhân rộng, dựa vào họ và tham khảo ý kiến của họ trong quá 
trình thực hiện hoạt động lãnh đạo của mình. Đồng thời cũng 
cần có những quyết định cứng rấn đối với những phần từ không 
thực hiện kỷ luật tập thể.

Trong giai đoạn này người lãnh đạo cần kết hợp một 
cách họp lý hai kiểu phong cách lãnh đạo là dân chủ và độc đoán.

+ Giai đoạn thứ 3 - Tập thể phát triển ở trình độ cao.
Giai đoạn này mọi thành viên trong tập thể đều đã có ý 

thức tổ chức, kỷ luật và tính tự giác cao. Họ đã nhận thức tốt và 
còn biết đòi hỏi mình phải hoàn thành công việc được giao một 
cách tốt hon. Không những như vậy, họ còn biết đòi hỏi ngưòri 
khác phải biết tôn trọng kỷ luật lao động, tôn trọng tổ chức và 
thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ với kết quả tốt hon. Lúc này, 
sức mạnli cùa tập thể chính là sức mạnh tổng lực của mọi thành viên.

Trong giai đoạn này người lãnh đạo cần sử dụng tốt 
phong cách lãnh đạo dân chủ, với vai trò như một nhạc trường 
trong dàn nhạc, đứng lừ xa điều khiển, tuy nhiên cũng vẫn phải biết 
nhận trách nhiệm về mình trong trường hợp nảy sinh vấn đề

- Có quan điểm cho rằng tập thể phát triển theo 4 giai đoạn
+ Giai đoạn tống hợp sơ cấp
+ Giai đoạn phân hóa
+ Giai đoạn tổng hợp hay trưởng thành cùa tập thể
+ Giai đoạn phát triển hoàn chùih của tập thể (tập thể tự quản)
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2. Một số hiện tưọng tâm lý tập thể quan trọng và 
thường gặp trong công tác lãnh đạo, quản lý

Như một cơ thể xã hội, trong quá trinh tồn tại và phát 
triển của minh, trong tập thể diễn ra nhiều hiện tượng tâm lý 
khác nhau. Những hiện tượng tâm lý này có ảiứi hưởng không 
nhỏ đến quá trình phát triển của tập thể, cũng như đến đời sống 
tâm lý cùa các thành viên của mình. Dưới đây là một trong số 
những hiện tượng như vậy.

a) N hu cầu xã  hội.

Nhu cầu xã hội là gì? Nó có gì khác với nhu cầu cá nhân?

- Theo nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, nhu cầu xã hội 
là những đòi hỏi tất yểu cùa một tập thể, một nhóm xã hội, một 
quốc gia, một dân tộc v.v... thấy cần được thoả mãn để tồn tại 
và phát triển.

Cũng giống như mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội cũng có 
những đòi hỏi nhất định, nhu cầu nhất định, nếu những nhu cầu 
đó được thoả mãn, đáp ứng thì cá nhân đó, nhóm xã hội đó có 
điều kiện để trước hết là tồn tại và sau đó là phát triển. Tuy 
nhiên ờ nhu cầu xã hội và nhu cầu cá nhân có một sự khác nhau 
cơ bản mà nhiều khi người ta không nhận ra. Đó là, khi đã nói 
tới nhu cầu xã hội thì đó là những đòi hỏi tất yếu, tức là những 
đòi hỏi được nhiều người cùng thừa nhận, cộng đồng thừa nhận 
là chính đáng cho nên mọi người và cộng đồng sẽ tìm mọi cách 
để bảo vệ nó và đáp ứng nó. Còn khi nói tới nhu cầu cá nhân thì 
có nhu cầu được coi là tất yếu, nếu nó phù hợp với nhu cầu xã 
hội còn ngược lại nếu nhu cầu ấy không phù hợp hoặc đi ngược 
lại với nhu cầu xã hội thì nó không thể là tất yếu.

- Nhu cầu xã hội cũng như nhu cầu cá nhân đều có một 
số đặc điểm sau:
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+ Tính đối tượng. Nhu cầu bao giờ cũng có đối tượng, 
khi nào nhu cầu gặp đối tượng có khả năng đáp ứng thì lúc đó 
nhu cầu trở thành động lực thúc dẩy con người hoạt động. 
Trong cuộc sống hàng ngày, con người càng xác định được rõ 
đối tượng nhu cầu bao nhiêu thì càng có cơ sở để thảo mãn nó 
bấy nhiêu.

+ Tính chu kỳ. Tính chu kỳ của nhu cầu không phụ 
thuộc vào mặt thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng thỏa 
mãn nhu cầu. Tức là khi một nhu cầu nào đó được thoả mãn, 
nhu cầu đó không mất đi mà nó còn trở thàiứi cơ sờ để làm nảy 
sinh một nhu cầu mới cùng loại ở mức độ cao hơn

+ Tính tích cực của nhu cầu. Neu như tính đối tưọmg, 
tính chu kỳ cùa nhu cầu ở cá nhân và của xã hội là tương đối 
thống nhất thì tính tích cực của hai loại nhu cầu này đã có sự 
khác nhau. Đã nói đến nhu cầu xã hội, tức là chúng ta đã nói tới 
một động lực thúc đẩy con người và toàn xã hội hoạt động. 
Nhưng nhu cầu cá nhân thì lại không hoàn toàn như vậy. Có 
thể là tích cực, nhưng nó cũng có thể không tích cực.

+ Điều kiện và phương thức thỏa mãn nhu cầu quy định 
nội dung nhu cầu.

+ Mối quan hệ giữa nhu cầu, điều kiện thoả mãn và lao 
động sản xuất.

b) Bầu không k h í tâm lý trong tập thể.
Bầu không khí tâm lý trong tập thể là một hiện tượng 

tâm lý biểu hiện mức độ hoạt động, hoà hợp về các phẩm chất 
tâm lý cá nhân của các thành viên trong tập thể, nó được hình 
thành từ thái độ cùa niọi người trong tập thé đối với công việc, 
bạn bè, đồng nghiệp và cả người lãnh đạo.

Bầu không khí tăm lý trong tập thể là một trạng thái 
tâm lý nào đỏ phản ảnh mối quan hệ giữa các thành viên (kề cả
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người lãnh đạo) trong lập thể và có sự ánh hưởng không nhò 
đến hiệu quả và năng suất lao động của tập thể đó.

Bầu không khí tâm lý mà ta đang nghiên cứu là bầu 
không khí mà trong đó có sự tồn tại của từng cá rứiân một. Bầu 
không khí này có ảnh hưởng đến đời sống và họat động của 
từng cá nhân, cho nên trong tập thể cần phải tạo được bầu 
không khí “trong sạch”, lành mạnh, vui vẻ, yêu đòã và chứa 
đựng tính chiến đấu cao, mọi cá nhân trước và sau khi làm việc 
luôn cảm thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái, phấn khởi.

Cũng giống như bầu không khí tự nhiên, bầu không khí 
tâm lý trong tập thể được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau, 
nên khi ta nắm được nó thì ta có thể điều khiển được bầu không 
khí. Điều này đã được nhiều nhà khoa học để tâm nghiên cứu, 
song cho đến nay vẫn còn có những yếu tố chưa được nghiên 
cứu đầy đủ. Dưới đây chúng tôi thử phân tích một số yếu tố tạo 
nên bầu không khí tâm lý trong tập thể.

- Trước hết chúng ta bàn về chỗ làm việc và môi trưòng 
tự nhiên được tạo nên ở nơi làm việc. Mỗi người chúng ta đều 
có những phản ứng khác nhau về màu sắc, âm thanh, không 
gian... nơi làm việc. Một không gian thoáng mát, màu sắc êm 
dịu, cây xanh bóng mát, kiến trúc hài hoà, khoa học... sẽ làm 
cho con người thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn khi làm việc

- Yeu tố thứ hai là sự hoà hợp về mặt tâm lý giữa các 
thành viên trong tập thể. Chúng ta có nhiều cách để tạo ra sự 
hoà hợp tâm lý này.

- Tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau, sự gần gũi nhau lâu dài 
giữa mọi thành viên trong tập thể. Tạo điều kiện cho mọi ngưòd 
có được mối quan hệ tốt, sổng với nhau nhiều hơn ngoài giờ 
làm việc, giao du, gặp gỡ nhau một phần để vui chơi với nhau, 
nhưng điều quan trọng hơn là để hiểu nhau hơn. Tạo mối quan
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hệ tốt trong cuộc sống cũng như trong công việc một phần làm 
giảm bớt căng thẳng, giảm bớt đối địch, một phần tăng cường 
tình bạn. Neu mọi người có thể hiểu nhau, có thiện chí và sống 
tốt với nhau thì họ sẽ ít ganh tỵ nhau về một điều nhỏ nhặt. Nhà 
lãnh đạo cần phải làm việc hết sức mình vì sự gắn bó lâu dài 
giữa các thành viên trong tập thể. Khi các thành viên hiểu được 
điều đó thì tình trạng bất ổn, mất đoàn kết sẽ giảm đi rất nhiều. 
Xét về mặt tâm lý, sự gắn bó giữa các thành viên với nhau và 
với tập thể sẽ không còn khô khan, lạnh lùng và tính toán nữa 
mà đã mang đầy tính nhân văn.

- Xây dựng ý thức tập thể và cao hom là ý thức cộng đồng.

Một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng làm 
việc của người lãnh đạo là khả năng làm việc tốt với mọi người. 
Thành tựu cá nhân không thể tách rời khả năng làm việc có 
hiệu quả với tập thể. Cái mà người lãnh đạo nhất thiết phải có 
là việc hết lòng vì tập thể vì cơ quan, điều này có sẽ là tấm 
gương để mọi thành viên chung sức, chung lòng với người lãnh 
đạo cùng xây dựng tập thể tốt đẹp.

- Bầu không khí tâm lý trong tập thể còn được xác định 
bời sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như 
trong cuộc sổng, để ai cũng thấy được mình luôn được mọi 
người quan tâm, giúp đỡ khi khó khăn, hoạn nạn.

- Bầu không khí tâm lý còn được tạo nên bởi chế độ 
lương, thưởng, đánh giá lao động và đảm bảo chỗ ở cho nhân 
viên. Hoàn cảnh kinh tế tương đối đầy đủ sẽ là cơ sở cho 
hạnh phúc gia đình, cho sự hăng say làm việc. Vì thế người 
lãnh đạo cần chăm lo đến quyền lợi và việc làm cho mọi 
người, đó chính là biện pháp hữu hiệu để xây dựng bầu 
không khí tâm lý trong tập thể.
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Xây dựng bầu không khí tâm lý trong sạch, lành mạnh 
trong tập thể là một trong nhiệm vụ trọng tâm của công tác lãnh 
đạo. Người lãiửi đạo làm sao để cho mọi ngưòd không cảm thấy 
mình bị bỏ quên, rằng mình là người cần thiết cho một vị trí 
công việc nhất định. Tiền lưcmg, tiền thường, lợi ích của họ là 
công bằng. Thấy được tính chất đúng đắn của các quyết định 
quản lý. Neu trong tập thể, mọi ngưòã đều thấy mãn nguyện về 
công việc của mình, về cơ quan mình, về thủ trưởng và đồng 
nghiệp thì đó là kết quả và biểu hiện của một bầu không khí 
hoà thụân, trong sạch, lành mạnh.

Chúng ta có thể xem xét bầu không khí tâm lý của một 
tập thể qua các dấu hiệu (thông số) quan trọng sau:

+ Sự hài lòng hay không hài lòng của các thành viên 
trong tập thể đối với các khía cạnh khác nhau trong công việc 
và trong cuộc sống.

+ Tâm trạng của tập thể.
+ Sự hiểu biết lẫn nhau giữa mọi ngưòri và uy tín của 

người lãnh đạo
+ Mức độ tham gia của các thành viên vào công tác 

quản lý và tự quản
+ Tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên của tập thể
+ Tính kỷ luật tự giác
+ Năng suất lao động hoặc hiệu suất công tác

c. D ư luận xã  hội.

Dư luận xã hội là sự đánh giá của một số đông những 
người trong tập thể đối với một hành vi, một thái độ của một ai 
đó hoặc về một vấn đề nào đó của tập thể (vẩn đề này chúng tôi 
sẽ trình bày kỹ ở nội dung sau).
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d. Định hướng giá trị.
- Khái niệm định hướng giá trị. Là thái độ, là sự lựa 

chọn các giá trị vật chất hoặc tinh thần, là một hệ thống tâm 
thế, niềm tin, sở thích của con người đối với một giá trị nào đó.

- Định hướng giá trị được hình thành trong quá trình cá 
nhân, nhóm người gia nhập vào các quan hệ xã hội với tư cách 
là chủ thể của hoạt động nào đó, hướng vào các giá trị cần, có 
ích, có ý nghĩa cơ bản đối vóả cá nhân hay nhóm.

- Những thay đổi định hướng giá trị ở con ngưòd Việt Nam
+ Trước 1975 giá trị cao nhất là tất cả cho chiến thắng, 

cả nước là chiến sỹ
+ Sau 1975 giá trị hoà bình thay thế cho những giá trị 

thời chiến tranh. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế v.v...
+ Từ 1986 đến nay, với sự chuyển đổi của nền kinh tế 

từ quan liêu sang kinh tế thị trường; từ nền văn minh nông 
nghiệp sang văn minh công nghiệp, định hướng giá trị của con 
người Việt Nam có những thay đổi.

Từ chỗ:
. Coi trọng những giá trị chính tri- xã hội sang giá trị vật 

chất, kinh tế
. Đe cao con ngưòd tập thể sang con người cá nhân
. Thường lên án người kinh doanh, làm giàu sang quá ư- 

u ái đôi với người kinh doanh, làm giàu.
. Sống vì lý tường cao cả sang sống thực dụng hơn.
- Trong hoạt động thực tiễn ngưòri lãnh đạo cần năm  

được những diễn biến trong tâm lý của nhân viên, nhất là sự 
biến đổi định hướng giá trị của họ để có cách ứng xử họrp 
lý, tránh tình trạng quá năng về giá trị vật chất, tiền bạc, 
sống thực dụng.
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Muốn vậy người lãnh đạo cần:
. Quan tâm đến việc giáo dục những giá trị truyền thống 

tốt đẹp cho toàn bộ đội ngũ rứiân viên.
. Quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của họ.
. Tạo môi trường thuận lọd để họ có thể thi thố tài năng 

và phát huy tiềm năng sáng tạo.
4- Dư luận xã hội.
Dư luận xã hội có sức mạnh vô cùng lớn trong việc điều 

khiển, điều chỉnh hành vi chung của tập thể, cũng như của từng 
thành viên trong tập thể đó. Nó lên án và có thể uốn nắn những 
hành động sai trái, mập mờ có thể gây tổn hại cho tập thể. Nó 
cũng có thể động viên những hành động tốt đẹp có thể trở thành 
tấm gương trong tập thể. Nó là công cụ tác động tâm lý hữu 
hiệu trong hầu hết các tình huống trong tập thể. Một lứiu cầu 
muôn thủa của con người là mong muốn được xã hội đánh giá 
thừa nhận vai trò, vị trí của mìrứi. Để đạt được điều đó họ phải 
cố gắng sống và hàiứi động sao cho phù hợp với tập quán và 
truyền thống của tập thể. Ngay như đối với chúng ta cũng vậy, 
có những điều ta làm không phải vì ta muốn mà là vì chúng ta 
không muốn trờ thành nạn nhân của sự giễu cợt.

Dư luận xã hội tác động mạiửi mẽ lên mọi cá nhân, lên 
nhân cách cùa mỗi người trong tập thể. Trong thực tế, chúng ta 
thường gặp những trường hợp có người không tán thành quan 
điểm của tập thể nhưng không dám nói, vì sợ suy nghĩ của 
mình trái với quan điêm của số đông. Trong tâm lý học gọi là 
hiện tượng thích nghi.

Dư luận có thể diễn ra theo hai tình thế. Dư luận sai, có 
thể do con người trong tập thể thu nhận thông tin thiếu chính 
xác, không đầy đủ, thất thiệt một cách vô tình hay chủ quan.
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Trong những tình huống kiếu này, người lãnh đạo phải ngăn 
chặn bằng cách công khai làm rõ những vấn đề đã được đưa ra 
với quan điểm đúng đắn, khách quan không nên né tráiửi, giấu 
giếm. Dư luận có thể đúng đắn và nhờ đó mà thúc đẩy tiến trình 
phát triển của tập thể, với các loại dư luận kiểu này người lãnh 
đạo cần khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho nó lan tỏa 
nhanh chóng trong tập thể.

Người lãnh đạo cần phải biết cách tạo ra dư luận tốt để 
giáo dục tập thể. Một dư luận có thể được tạo ra một cách 
nhanh chóng nếu nó có ý nghĩa, đảm bảo được quyền lợi của 
mọi người, chỉ có như vậy nó mới tạo nên đuợc sức maiứi to 
lớn và nhanh chóng huy động được số đông quần chúng hành 
động. Sô lượng và chât lượng thông tin cũng ảnh hưởng rứiiều 
đến sự hình thành dư luận xã hội. Nếu thông tin không đầy đủ, 
không rõ ràng thì dư luận xã hội sẽ coi đó là tin đồn. Nếu thông 
tin đầy đủ và điều chủ yếu là khi người ta biết rõ uy tín của 
nguồn phát tin thi người lãnh đạo sẽ có ưu thế để xây dựng dư 
luận xã hội. Nên chủ ý khi xây dựng dư luận xã hội cần phải 
tuân theo các nguyên tăc về tíidi chân thực, khách quan, chủ 
nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa yêu nước.

- Dư luận xã hội là sự phán xét của một cộng đồng đông 
đảo người đôi với một hành vi, một thái độ hoặc một vấn đề 
nào đó. Sự phán xét này biểu thị thái độ đồng tình, ủng hộ hay 
phản đối của họ đối với hành vi hoặc thái độ nào đó.

- Dư luận xã hội có khả năng điều chỉnh hành vi của con 
người, có khả năng tác động đến nhân cách của mỗi cá nhân 
trong tập thể.

- Dư luận xâ hội có thẻ diễn ra theo hai dạng:
+ Dư luận sai, có ảnh hưởng không tốt đến tập thể
+ Dư luận đúng sẽ thúc đẩy sự phát triển tập thể
- Trong hoạt động người lãnh đạo cần:
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loạt vấn đề đặt ra: có sự thay đổi trong thang giá trị các nghề 
của thanh niên, xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong sự định hướng 
giá trị của thanh niên, nhiều vấn đề chưa được giải quyết trong 
sự định hướng giá trị nghề nghiệp, việc làm từ phía nhà nước, 
xã hội cho thanh niên.

b. Một số đặc trưng tâm lý của thanh niên trong 
công cuộc đối mói

Có thể nói rằng, tâm lý của thanh niên hiện nay khác về 
chất so với các thế hệ trẻ đã từng sinh ra, lớn lên và trưởng 
thành trước đây.

Neu mỗi thế hệ có thể tính là 30 năm, thì hiện nay có sự 
chung sống ít nhất 3 - 4 thế hệ trong một gia đình (kể từ năm 
1945 đến nay). Sự xung đột giữa các thế hệ trước hết là do sự 
khác nhau về các giá trị của từng thế hệ. Nó không nhất thiết 
dẫn đến mâu thuẫn thế hệ có tính chất giai cấp - xã hội như 
quan niệm của một số nhà lý luận phương Tây.

Sự khác nhau về tâm lý giữa các thế hệ trước hết do sự 
khác nhau về lối sống trong xã hội - mà sự khác nhau về lối 
sống này lại do sự thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi 
thỏri kỳ phát triển.

Sự đánh giá về thế hệ trẻ hiện nay phải khách quan, 
không thể căn cứ vào tiêu chuẩn của thế hệ già hay thanh niên ở 
các thời kỳ khác nhau. Ví dụ, tâm lý thế hệ người lính trẻ tham 
gia chống Pháp khác với chống Mỹ...

Sở dĩ chúng tôi đề cập nhiều đến cách tiếp cận đối với 
thanh niên vì hiện nay ít nhất có ba cách đánh giá khác nhau; 
cách nhìn khách quan, cách phê phán lên án và cách đánh giá 
ba phải.

Thế hệ trẻ Việt nam hiện nay ngày càng có những nét 
tâm lý có tính chất thời đại quốc tế, tức thế hệ trẻ ở các nước và
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các thể chế khác nhau đều có nét tương đồng đó là tâm lý thực 
dụng, chú trọng hiệu quả, thẳng thắn, trung thực và có ước mơ 
về một đời sống tiện nghi và sung túc, hạnh phúc của cá nhân, 
về tình bạn, tình yêu đẹp đẽ...

Riêng ở nước ta, ngoài yêu nước, theo Đảng, năng 
động, sáng tạo, thế hệ trẻ ngày nay còn có nét tâm lý nổi bật là: 
khát vọng làm giàu cho cá nhân, và sự hướng tới đời sống tiện 
nghi vật chất. Sự chuyển đổi một số giá trị trong hệ giá trị của 
xã hội Việt Nam từ tinh thần - đạo đức sang giá trị vật chất mà 
biểu tượng nổi rõ là đồng tiền (được đô la hoá ít nhiều) là có 
tính khách quan và là sự thay đổi đáng kể so với hệ giá trị thời 
bao cấp cho đến nay vẫn còn để lại dấu ấn tâm lý trông chờ ít 
nhiều ở các thế hệ, kể cả thế hệ trẻ. Đó là tâm lý ỷ lại, ăn theo, 
lười suy nghĩ, mặc dù tâm lý "làm quan" bằng con đường học 
vấn, phấn đấu, đã chuyển hoá dần sang tâm lý làm giàu bằng 
con đưòmg sản xuất, buôn bán, dịch vụ (phi thương bất phú), 
tâm lý tự khẳng định bản thân.

Tâm lý ngại, lười lao động chân tay, mơ mộng giàu lớn, 
giàu mạnh, giàu nổi, tâm lý tiêu xài, phô trương, xa hoa, sĩ diện 
vẫn còn ở một số tharửi niên mới lớn, đặc biệt ở những thanh 
niên trong các gia đình giàu có, trung lưu, có chức, có quyền...

Cuối cùng điều đáng nhấn mạnh là công cuộc đổi mới 
hơn 20 nầm qua phần nào đã xoá dần được tâm lý an phận. Tuy 
nhiên chưa xoá bỏ mặc cảm tự ti trong xã hội và cả trong tầng 
lớp thanh niên hiện nay.

IV. TÂM LÝ TRUYỀN THỐNG (DÂN TỘC) VÀ 
NHỮNG BIEN-'DOI VÊ TÂM LÝ XÃ HỘI ở  CON NGƯỜI 
VIỆT NAM HÔM NAY

Mỗi dân tộc có đặc điểm tâm lý riêng, những đặc điểm 
này hình thành, biến đổi và phát triển gắn liền với điều kiện
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lãnh thổ - tự nhiên, các điều kiện kinh tế xã hội và các đặc điểm 
về lịch sử dân tộc. Những đặc điểm tâm lý quan trọng có tính 
chất truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được thừa nhận 
rộng rãi rứiư lòng yêu nước nồng nàn, cần cù trong lao động, 
dũng cảm trong chiến đấu, tính cộng đồng, tinh thần lạc quan, 
yêu đời ... Đặc điểm tâm lý truyền thống của dân tộc trong điều 
kiện mới cũng có những biểu hiện mới phù hợp với yêu cầu của 
thời đại. Nếu biết phát huy và khai thác một cách hợp lý, những 
đặc điểm ấy sẽ trở thành những động lực mạnh mẽ góp phần 
thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ mới. 
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số nghiên cứu

1. Những đặc điểm tâm lý truyền thống cơ bản của 
con người Việt Nam

Vấn đề tính cách dân tộc, tâm lý dân tộc là khách quan 
và có thực. Trong tác phẩm Tinh hình nước Anh, Các Mác và 
P.Ảngghen đã nói về sự khác nhau giữa tính cách dân tộc Anh 
với tính cách dân tộc Đức và Pháp. Theo P.Ảngghen là có tính 
cách tâm lý dân tộc, song không nên tuyệt đối hoá, đổi lập các 
mặt hay một đặc điểm ở dân tộc này với dân tộc khác.

Những đặc điểm riêng của tâm lý dân tộc bị chế ước bởi 
các điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội và lịch sử. Tuy nhiên, 
ngoài những đặc trưng. Tâm lý riêng biệt ra còn có cái chung 
đối với các dân tộc khác. Người Nhật, người Trung Quốc, 
người Việt Nam, người Triều Tiên v.v... có những nét chung về 
tâm lý cộng đồng của các xã hội châu Á. Song, ai cũng phải 
thừa nhận rằng, ở tầng sâu của tâm lý dân tộc. người Nhật, 
người Trung Quốc, người Việt Nam v.v... khác nhau rất nhiều.

Tâm lý dân tộc, những đặc trưng tâm lý dân tộc là cái 
cốt lõi mà dân tộc đó phát triển và lớn lên. Đó là những cái 
riêng đáng tự hào của mỗi dân tộc.
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Tâm lý dân tộc thường biểu hiện ở ba mặt; Lối sống 
(cách ăn, ở, mặc, lao động sản xuất v.v...); nếp nghĩ (cách tư 
duy, loại tư duy) và cách ứng xử (quan hệ người - người trong 
cộng đồng), trong các đặc trưng tâm lý dân tộc có mặt tích cực 
và mặt tiêu cực. Có những yếu tố biến đổi theo sự biến đổi của 
hình thái kinh tế - xã hội, song có những yếu tố ít cơ động hơn 
và trở thành hằng số. Thực tiễn đời sổng xã hội ờ nước ta cũng 
cho thấy: tâm hồn dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm 
lịch sừ vẫn còn đó và ít biến đổi, dù cho những lợi ích kinh tế 
nhất thời có thể làm phân hoá giai cấp, thậm chí có thể chĩa rẽ 
từ bên trong một dân tộc.

Truyền thống và hiện đại là hai yếu tố thường có những 
mặt đối lập nhau. Việc tìm hiểu những đặc trưng tâm lý của con 
người Việt Nam truyền thống và đương đại giúp chúng ta thấy 
được những nét độc đáo, tích cực cần được phát huy và những 
hạn chế cần được khắc phục trong công cuộc đổi mới đất nước.

ở  nước ta, những công trình nghiên cứu về tâm lý dân 
tộc còn ít và tản mạn. Trên cơ sở khái quát những kết quả 
nghiên cứu của các nhà sử học, dân tộc học, tâm lý học, chúng 
tôi xin trình bày một số đặc trưng tâm lý cơ bản của con người 
Việt Nam truyền thống.

a. Một số điểm cần lưu ý khi nghiên cứu, tìm hiểu 
tâm lý con người Việt Nam truyền thống và đưoTig đại

- Nghiên cứu tâm lý con người Việt Nam là một công 
việc khó khăn. Việc nghiên cứu đặc trưng tâm lý ờ một số tộc 
người lại càng khó khăn. Cho đcn nay, vấn đề tâm lý dôn tộc 
vẫn là mảnh đất còn ít được khai phá. Con người Việt Nam 
truyền thống và đương đại là ai? Câu hỏi này trước đây ít người 
dám trả lời. Công cuộc đổi mới đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu, 
phải tự ý thức, tự nhận thức về mình. Đây cũng là một vấn đề
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khó vì thông thường con người nhận thức thế giới khách quan 
thì dễ mà nhận thức về chính mình thì khó hon.

- Mặc dù 4000 năm lịch sử đã tạo ra những đặc trưng 
tâm lý của con người Việt Nam truyền thống, song hiện nay 
chúng ta đang ở thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, đang 
thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa nên cần lưu ý là con người Việt Nam mới cũng đang hình 
thành ờ thời kỳ này; đang định hình, những cái cũ, cái mới 
đang đan xen vào nhau, khó bóc tách. Có người cho răng phải 
đến năm 2020 con người Việt Nam đương đại mới định hình về 
mặt tâm lý.

- Nghiên cứu đặc trưng tâm lý của con người Việt Nam 
truyền thống và đương đại cần xuât phát từ cơ sở hạ tâng là nên 
kinh tế phát triển thấp, sản xuất nhỏ, tiểu nông là chủ yêu. 
Trước cách mạng tháng Tám, Việt Nam với hơn 90% dân sô là 
nông dân, là người tiểu nông với những đặc điêm như:

+ Là một người độc lập về mọi phương diện (một gia 
đình riêng, một mái nhà riêng, một mảnh ruộng, cái cày, cái 
bừa, con trâu riêng...)

+ Sản xuất theo kiểu kinh tế tự cung, tự cấp, tự túc và tự 
nhiên. Làm để phục vụ cho nhu cầu của gia đình là chính, 
không có hàng hoá dư thừa. Nếu có thừa thì chi mang ra chợ 
trao đổi - sản xuất hàng hoá giản đơn.

+ ít thay đổi về cách thức sản xuất; ít thay đổi loại cây 
trồng. Sản xuất, chủ yếu theo kinh nghiệm, phụ thuộc vào 
thiên nhiên.

Xuất phát từ một số lưu ý trên chúng tôi có thể đi đến 
khái quát ban đầu một số đặc trưng tâm lý cơ bản của con 
ngưòd Việt Nam truyền thống.
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b. Một so đặc điêm tâm lý CO’ bản của con người Viêt 
Nam truyền thống

Tâm lý con người Việt Nam là sản phẩm của lịch sử 
Việt Nam. Lịch sử của một dân tộc có trên 4000 năm dựng 
nước và giữ nước, luôn luôn phải chống đỡ với thiên nhiên 
khăc nghiệt và giặc ngoại xâm hùng mạnh. Lịch sử Việt Nam 
cũng là hch sử của một nước truyên thống làng xã khá vững 
bền với nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nươc là chủ yếu. 
Chính những đặc diêm cơ bản của lịch sử nước ta như vậy đã 
hình thành nên những nét tâm lý dân tộc điển hình và trở thành 
một hằng số về tâm lý dân tộc: lòng yêu nước, đức tính kiên 
cường, bât khuât, ý thức độc lập, tự chủ cao và cần cù, chịu khó 
trong lao động.

- Lòng yêu nước là nét tâm lý dân tộc nổi bất, là sợi chi 
đỏ xuyên suôt mọi tâm hồn con người Việt Nam.

Chính nhờ bản sắc tâm lý dân tộc này mà trước đây ông 
cha chúng ta không những đã giữ được nước, phá tan mọi thế 
lực phong kiến hùng mạnh ở phương Bắc mà còn đưa dân tộc 
ta phát triển đi lên. Lòng yêu nước này đã được chứng minh 
bằng những chiến công trong lịch sử dân tộc như thắng Tống 
bình Nguyên, đuổi Minh, diệt Thanh... oanh liệt. Khi Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời đã hun đúc, giáo dục nâng cao lòng 
yêu nước cùng với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa trở thành chu 
nghĩa anh hùng cách mạng, thành ý thức “không có gì quý hơn 
độc lập tự do” mà chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu biểu cho 
khí phách dân tộc đó.

- Cần cù, chịu khó, bền bi trong lao động; hồn nhiên 
phác thực trong đời sổng là nét bản sẳc tâm lý dân tộc nổi bật 
thứ hai ở người Việt Nam. Nét tâm lý này được nảy sinh, phát 
triển trong quá trình đấu tranh chống thiên tai, chống bão lụt
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trong quá trình lao động vất vã “một nắng, hai sưong” để làm ra 
hạt lúa, củ khoai. Mặt khác, chính nền văn hoá độc đáo của dân 
tộc ta đã được xây dựng nên bởi lao động cần cù, sáng tạo trong 
sự tiếp thu cái mới ở bên ngoài song vẫn không làm mất đi bản 
sắc dân tộc.

- Lịch sử Việt Nam cũng là lịch sử của người dân ngàn 
đời song trong sự ràng buộc của nhiều mối quan hệ làng, xã, 
với nhiều tập tục. Đặc biệt nền kinh tế sản xuất nhỏ; tự cung tự 
cấp của chế độ phong kiến kéo dài hàng ngàn năm với đồng 
ruộng bị chia nhỏ, manh mún, công cụ sản xuất thô sơ, không 
biến đổi “con trâu là đầu cơ nghiệp”, cái cày chìa vôi, cái cuốc, 
liềm, hái, đòn càn... đã tạo nên tâm lý cộng đồng và tâm lý tiểu 
nông rồ nét.

Tâm lý cộng đồng là một đặc điểm trong tâm thức của 
con người Việt Nam; nó thể hiện ở các tầng bậc từ vĩ mô đến vi 
mô; từ lịch đại đến đưomg đại. Có cộng đồng gia tộc, cộng đồng 
huyết thống và tồn tại cả cộng đồng làng xã, cộng đồng dân tộc. 
Tâm lý cộng đồng tồn tại lâu dài và biểu hiện trong tất cả các 
lĩnh vực hoạt động sống của người dân Việt Nam; nó in dấu ấn 
đậm nét trong tâm lý cá nhân, tâm lý xã hội. Ngưòi dân Việt 
Nam trước hết là người dân của làng sau mới là người dân của 
nước. Làng Việt Nam là một thực thể kinh tế, chính trị, văn 
hoá, xã hội, tín ngưỡng. Do đó nó đóng vai trò như một nhóm 
lớn có quan hệ trực tiếp rứiất, thường xuyên nhất đối với mỗi 
người dân Việt Nam. Tinh thần cộng đồng được hình thành 
ngay từ buổi đầu khi làng được thành lập.

+ Tâm lý cộng đồng làng xã mà cái cốt lõi của nó là tâm 
lý tiểu nông đã ăn sâu vào máu của người Việt Nam qua nhiều 
thế hệ. Ngoài mặt tích cực của nó, tâm lý tiểu nông có những
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mặt hạn chế mà ngày nay những người làm công tác quản lý, 
giáo dục cần thấy rõ.

+ Tâm lỷ cộng đồng làng xã cũng sinh ra mặt tiêu cực 
của nó là tâm lý phủ định cá nhân, cào bằng cá tính dẫn đến chủ 
nghĩa bình quân, không có trách nhiệm cá nhân: dựa dẫm, ỷ lại; 
hẹp hòi, tròn chĩnh; bè phái, địa phưomg; cấm chợ ngăn sông.

+ Nặng nề tình cảm dẫn đến duy lý trí, không khách 
quan “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, dễ linh động dẫn đến tuỳ tiện.

- Gần đây khi đi nghiên cứu các tài liệu nước ngoài, 
chúng tôi nhận thấy có khá nhiều tác giả nước ngoài quan tâm 
nghiên cứu cái tâm lý của con người Việt Nam truyền thống. 
Dưới đây chúng tôi tạm dẫn ra một số nghiên cứu để bạn đọc 
tham khảo.

+ Người Nhật, cho rằng người Việt Nam có sức chịu 
đựng dẻo dai rứiư cây tre, cây trúc.

+ Nghiên cứu của Viện nghiên cứu xã hội Mỹ cho rằng 
người Việt Nam có một số đặc trưng lứiư:

. Cần cù lao động, song dễ thảo mãn nên tâm lý hưởng 
thụ còn nặng

. Thông minh, sáng tạo song chỉ có tính đối phó, thiếu 
tầm tư duy dài hạn.

. Khéo léo, song không duy trì đến cùng vì ít quan tâm 
đến hoàn thiện sản phẩm

. Vừa thực tế, vừa thơ mộng nhưng chưa có ý thức nâng 
lên thành lý luận

. Ham học hỏi, thích ứng nhanh rứiưng ít khi học cho 
đến thấu đáo vì thế kiến thức thường thiếu hệ thống, thiếu cơ 
bản. Thường học vì gia đình, vì sĩ diện, vì kiếm việc làm chứ ít 
vì mục tiêu tự thân.
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. Sởi lởi chiều khách, song không bền

. Tiết kiệm nhưng cũng nhiều khi hoang phí vì sĩ diện, 
thích hon người

. Có tinh thần đoàn kết, tưong thân, tương ái trong hoàn 
cảnh chiến tranh, thiếu thốn nhưng khi cuộc sống khá hơn thì ít đi.

. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn

. Thích tụ tập nhưng lại thiết tính liên kết để tạo thành 
sức mạnh. Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm 
thì kém, bảy người làm thì hỏng v.v...

2. Những diễn biến tâm lý xã hội của con người việt 
nam hiện nay

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tường 
Hồ Chí Minh, Đàng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành công 
cuộc đổi mới đất nước - công cuộc đổi mới toàn diện trên khắp 
các lĩnh vực của đòri sống xã hội bẳt đầu từ năm 1986 đến nay 
nhất là về mặt kinh tế - xã hội đã tác động mạnh mẽ đến đòd 
sống tâm lý con ngưòd Việt Nam, tạo ra những diễn biến và 
biến đổi về tâm lý xã hội khi bước vào nền kinh tế thị trường. 
Điều quan trọng và cần thiết đối với người làm công tác nghiên 
cứu, quản lý, lãnh đạo, giáo dục và đào tạo hiện nay không chỉ 
là ở chỗ cần nắm bắt, hiểu rõ những diễn biến, biến đổi về mặt 
tâm lý xã hội của con người Việt Nam hiện nay mà còn cần 
thiết phải biết giữ gìn, phát huy những đặc điểm tâm lý truyền 
thống tốt đẹp; hạn chế những mặt tiêu cực trong tâm lý tiểu 
nông của con người Việt Nam đương đại với mục tiêu đảm bảo 
cho sự nghiệp đổi mới đúng hướng thẳng lợi.

a. Phát huy những đặc trưng tâm lý tốt đẹp
Trong nền kinh tế thị trưòmg xã hội chủ nghĩa việc giữ 

gìn và phát huy những nét tâm lý truyền thống, tốt đẹp của con
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người Việt Nam có vai trò rất then chốt. Để đảm bảo thực hiện 
được mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bàng, văn 
minh, chúng ta không thể không giữ gìn những nét tâm lý dân 
tộc tốt đẹp như yêu nước, cần cù, chịu khó trong lao động; độc 
lập, tự chủ, yêu thưong con người. Tinh thần yêu nước không 
chỉ đòi hỏi trong lao động và xây dựng đất nước trên con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội.

+ Kinh tê thị trường đòi hỏi con ngưòd phải sòng phẳng, 
phải coi trọng "cái lý". Song không vì thế mà không chú ý đầy 
đủ đến yếu tố tình nghĩa, yêu thưomg, đùm bọc nhau. Nếu 
không có lòng yêu thưomg đồng loại sẽ dẫn đến vì đồng tiền mà 
đánh mất lương tâm, chà đạp lên ngưòd khác, làm mất đi truyền 
thống tốt đẹp cùa dân tộc. Mặt khác, chỉ có đoàn kết, yêu 
thương con người mới có khả năng liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn 
rứiau cùng phát triển. Thực tiễn phát triển tư bản chủ nghĩa cho 
thấy con người trong xã hội tư bản sống ngày càng biệt lập, 
quan hệ tốt đẹp giữa con ngưòd với con người ngày càng giảm 
đi, nhiều người già, trẻ em không nơi nương tựa. Đồng tiền và 
phương tiện thông tin hiện đại đã làm cho con người xa lánh 
tứrau, sống ích kỷ và cuối cùng đã tạo ra một tình trạng đáng lo 
ngại trong quan hệ giữa người với người trong xã hội tư bản 
hiện đại.

+ Cần cù, chịu khó trong lao động, chịu đựng gian khổ, 
khó khăn là truyền thống tâm lý tốt đẹp của dân tộc. Trong nền 
kiiứi tế thị trưòmg xã hội chủ nghĩa, rất cần những đức tính đó. 
Tuy nhiên, do nền sản xuất của ta chưa phát triển, kinh tế thị 
trường mới đi vào quỹ đạo, vi vậy đòi hỏi mõi con nguừi phải 
biết sáng tạo trong lao động. Qui luật trong nền kinh tế thị 
trưòmg chi dành chỗ đứng cho lứiững ai cần cù chịu khó, năng 
động, sáng tạo, trong học tập và lao động. Đó là thế maiứi cần 
phát huy của con người Việt Nam.
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+ Đổi mới phát triển kinh tế thị trưòmg theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa lại càng cần thiết phải giữ gìn những thuần 
phong, mỹ tục tốt đẹp, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá 
dân tộc trong lối sống, quan hệ cư xử. Chú ý đến hiệu quả lao 
động, đến giá trị vật chất không có nghĩa là bỏ đi truyền thống 
nhân ái, coi trọng giá trị tinh thần, giá trị làm người của dân 
tộc. Trong công tác giáo dục con người, các nhà lãnh đạo, quản 
lý cần phải quan tâm đặc biệt tới vấn đề này, nhất là đối với thế 
hệ trẻ.

b. Một số diễn biến cơ bản trong tâm lý xã hội của 
con người Việt Nam hiện nay

- Những diễn biến về định hướng giá trị.
Theo ý kiến của lứìiều nhà nghiên cứu, những diễn biến 

về địiứi hướng giá trị là một diễn biến cơ bản về tâm lý xã hội 
của con người Việt Nam hiện nay.

Trong tâm lý học, định hướng giá trị là một hiện tượng 
của chủ thể (cá nhân hay tập thể), phân biệt các giả trị trong ỷ  
thức và tâm lý con người, là sự xác định giá trị cá nhân hay giả 
trị xã hội, trên cơ sở đó, hình thành loi sống, phong cách giao 
tiếp và toàn bộ hành vi con người.

Định hướng giá trị có thể là sự hướng tới cái có thực 
hay chưa thành hiện thực, song nó là cái mà con người ta quý 
trọng, muốn có và muốn giữ nó. Định hướng giá trị có đặc 
điểm sau:

+ Được hình thành thông qua quá trình cá nhân gia nhập 
các quan hệ xã hội.

+ Trong định hướng giá trị bao hàm cả yếu tố nhận 
thức, cảm xúc và hành động.

+ Địiửi hướng giá trị là cơ sờ bên trong của hành vi 
quyết định lối sống cá nhân.
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Trong các tài liệu khoa học, người ta nghiên cứu định 
hướng giá trị theo nhiều cách tiếp cận khác nhau (Triết học, Mỹ 
học, Đạo đức học, Kinh tế học v.v). Dưới góc độ Xã hội học, 
Tâm lý học, định hướng giá trị được hiểu là thái độ, là sự mong 
muốn, sự lựa chọn các giá trị vật chất hay tinh thần mà chủ thể 
muốn có và muốn giữ nó.

Thực ra, trong lịch sử phát triển cùa nhân loại nói 
chung và của từng dãn tộc nói riêng từ xưa đến nay, luôn xảy 
ra sự biến đổi về các thang giá trị và định hướng giá trị với 
những tính chất, qui mô và tốc độ khác nhau. Quá trình phát 
triển của dân tộc Việt Nam diễn ra qua nhiều thời kỳ và ở mỗi 
một thời kỳ đều hình thành nên những hệ giá trị nhất định. Khi 
chuyển từ giai đoạn lịch sử này sang giai đoạn lịch sử khác, đã 
từng có những biến đổi về các giá trị. Có những giá trị được 
bảo toàn và phát triển (ví dụ như lòng yêu nước, chung thuỷ...), 
song cũng có những giá trị bị lỗi thời, không còn phù hợp phải 
nhường chỗ cho các giá trị mới.

Lịch sử phát triển hàng ngàn năm của dân tộc ta đã hình 
thành nên hệ giá trị truyền thống với những giá trị cơ bản và cốt 
lõi sau:

+ Yêu làng, yêu nước.
+ Cần cù chịu khó trong lao động, dũng cảm ữong chiến đấu.
+ Coi trọng cộng đồng.
+ Hoà bình, hạnh phúc.
+ Quan hệ thân quen, coi trọng tình nghĩa.
+ Coi trọng giá trị tinh thần có khi hơn cùa cái vật chất.
+ Coi trọng cộng đồng, chưa chú ý đúng mức đến cá nhân.
+ Coi nhẹ thương nghiệp, kém tư duy kinh tế.
+ Thích danh tiếng
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+ Coi trọng việc học nhưng chưa coi trọng kỳ thuật.
+ Đe cao kinh nghiệm, tư duy lý luận kém phát triển.
+ Hồn nhiên, phác thức, yêu thưong con người.
Những giá trị cơ bản và cốt lõi trên trải qua nhiều giai 

đoạn phát triển của lịch sử, đặc biệt là từ khi Đảng cộng sản 
Việt Nam ra đời dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
được giữ gìn, bồi đắp và phát triển.

Bên cạnh những giá trị tốt đẹp đã và đang trở thành 
động lực thúc đẩy mạnh mẽ cách mạng dân tộc dân chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của dân tộc ta, hệ giá trị truyền thống 
còn có những giá trị mà trước đây con người Việt Nam chú ý, 
coi trọng nhưng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay 
nó không còn phù hợp và có ý nghĩa tích cực nữa như: ca ngợi 
cái nghèo trong sạch, thích danh tiếng, coi nhẹ thương nghiệp, 
kinh nghiệm chủ nghĩa, coi trọng lệ làng hơn phép nước v.v...

Trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, vì 
độc lập, tự do cùa Tổ quốc; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tâm lý con người Việt Nam đã có những 
biến đổi sâu sắc cả trong tư duy lẫn trong hành động. Giá trị 
yêu làng, nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với những 
người lao động trên toàn thế giới. Giá trị hoà bình, hạnh phúc 
không chỉ trong nhà mình, làng mình, đất nước mìrứi mà gắn 
liền với nhân loại tiến bộ trên toàn cầu. Những giá trị cơ bản 
mà con người Việt Nam hướng tới trong giai đoạn này như: 
độc lập, tự do, hoà bình của dân tộc; hy sinh vì Tổ quốc, bảo 
vệ Đảng, Lãnh tụ, bảo vệ chế độ, đoàn kết, tương thân, tương 
ái, đã có sự nhận thức và giác ngộ sâu sắc về giai cấp, về 
Đảng Cộng sản về chủ nghĩa xã hội.
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Giai đoạn xây dựng Chủ nghĩa xã hội (ở miền Bắc từ 
năm 1954 và cả nước từ năm 1975 cho đến năm 1986) cũng đã 
hình thành nên nhiều giá trị mới hết sức cơ bản. Người dân Việt 
Nam từ địa vị của những người bị áp bức, nô lệ, nhờ có Đàng, 
Bác Hồ, nhờ có cách mạng đã giành lại độc lập cho đất nước, 
trở thành những chủ nhân của đất nước. Lòng tin vào Đảng, 
vào Bác Hồ, tin ở tiền đồ phát triển của đất nước; lòng tin vào 
bản thân được củng cố và phát triển. Những giá trị như: Chủ 
nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ tập thể, mình vì mọi người, mọi 
người vì mình; đặt lợi ích chung, lợi ích của dân tộc lên trên
V.V.. đã trờ thành những giá trị hấp dẫn, lôi cuốn và được con 
nịgưòi Việt Nam coi trọng.

Nen kinh tế thị trưòmg định hướng xã hội chủ nghĩa ờ 
nước ta tuy mới bắt đầu song cũng đã và đang hình thành 
những giá trị mới. Nhiều giá trị cốt lõi, cơ bản của hệ giá trị 
truyền thống, của thòd kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trước đây vẫn được con ngưòã Việt Nam 
coi trọng, gìn giữ. Song, bên cạnh đó, cũng hình thành những 
giá trị mới như: Sòng phẳng, giữ chữ tín, biết tính toán trong 
làm ăn, giàu sang, tiền bạc, tiện nghi, đổi mới, sáng tạo, liên 
kết, ứng xử theo pháp luật, giá trị mốt, đẹp, nhất thời trong tiêu 
dùng v.v... Đặc biệt đã nhận thức được quan hệ kinh tế là quan 
hệ cơ bản.

Nhiều giá trị trong các hệ giá trị trên hiện nay đang có 
sự đan xen nhau và thường xuyên tác động vào con ngưòd Việt 
Nam hôm nay. Bên cạnh những mặt tích cực, sự đan xen này 
cũng đang là cơ sờ tạo nên những bất đồng, mâu thuẫn về quan 
niệm trong đạo đức, tài năng, lối sống; đang chi phối hành vi, 
thái độ của mỗi ngưòả, mỗi nhà, mỗi cơ quan. Đây chính là vấn 
đề khá phức tạp, khó xác định được chính xác, nên đòi hỏi 
những người làm công tác quản lý, lãnh đạo, giáo dục cần phải 
thường xuyên chú ý nghiên cứu tìm hiểu và xác định.
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cần  phải kế thừa hệ giá trị nào; những giá trị nào đang 
tác động mạnh vào tầng lớp nào? Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn 
đối lập nhất?

Một số nhà nghiên cứu cho ràng, mâu thuẫn đối lập nhất 
là mâu thuần giữa hệ giá trị giàu sang, tiền bạc với hệ giá trị 
tiểu nông ca tụng cái nghèo mà trong sạch. Cũng từ đây tạo ra 
sự mâu thuẫn giữa thế hệ già và trẻ trong quan niệm sống. Xu 
hướng ham làm giàu ở thế hệ trẻ là xu hướng tốt, song không 
phải ai cũng làm giàu một cách chính đáng. Có rất nhiều người 
nôn nóng làm giàu bằng mọi giá, bất chính, lừa đảo, tham 
nhũng. Quan niệm đề cao giá trị vật chất, giá trị đồng tiền và 
coi nhẹ truyền thống đạo đức, giá trị hệ tư tưởng văn hoá, tinh 
thần cũng đã xuất hiện trong thế hệ trẻ. số ngưòd này cho rằng: 
"đồng tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của 
tuổi già..."

- Từ diễn biến, mâu thuẫn của những hệ thong giá trị 
(như trên) kẻo theo sự diễn biển quan niệm về lối song, về đạo 
đức, về nghề nghiệp, về tư duy V. V..

+ Truyền thống dân tộc trong lối sống đề cao tình nghĩa, 
trung thực. Hệ giá trị trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi duy 
lý, sòng phang phải gạt bỏ quan hệ thân quen trong kinh doanh. 
Đây cũng là một vấn đề phức tạp đang diễn ra; đang có sự va 
chạm trong cách nghĩ, lối sống của thế hệ già và trẻ. Làm kinh 
doanh đòi hỏi phải có lãi, coi khách hàng và người quen, thân 
như rửiau nên mâu thuẫn với hệ giá trị tiểu nông.

+ Vì quá đề cao giá trị tiền, bạc nên bất chấp tinh nghĩa, 
pháp luật, bất chấp quy tắc, chuẩn mực đạo đức, dùng cả thủ 
đoạn để có nhiều tiền. Ngay cả công ty liên doanh, liên kết với 
người nước ngoài vì quá lưu tâm đến lợi nhuận nên cũng không 
chú ý đến quan hệ con người và phúc lợi cho người lao động.
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+ Quan niệm vể nghể nghiệp cũng có sự biến đổi, nhất 
là trong thanh niên, và cùng với nó là định hướng giá trị về mục 
đích sống. Qua điều tra trong sinh viên cho thấy xu hướng 
muốn thành đạt trong nghề nghiệp có tỷ lệ cao nhất (41,9%), 
làm giàu (13,9%), sổng như mình thích (28,4%h Trong việc lựa 
chọn nghề cũng có sự biến đổi; nghề nhàn hạ có mức thu nhập cao, 
được xã hội coi trọng có thứ bậc lựa chọn cao ở thanh niên.

+ Trong tư duy cùa con người Việt Nam cũng diễn ra 
phức tạp: Có một số vẫn trì trệ, bảo thủ, có số khác thì cấp tiến. 
Tư duy kinh tế (tiền - hàng) đã xuất hiện bên cạnh tư duy kinh 
nghiệm truyền thống, ở  nông thôn, nhiều người đã biết đầu tư 
cho sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Trong xã hội 
đã xuất hiện tầng lớp doanh nghiệp tư nhân đông đảo.

- Quan niệm về lợi ích, nhu cầu cũng đang có sự biến 
đổi. Khi kinh tế gia đình phát triển đời sống vật chất được nâng 
cao thì nhu cầu của người dân cũng tăng lên, đa dạng hon. 
Người ta muốn ăn ngon hon, mặc đẹp hon, mốt hon, không ai 
giống ai. Hàng hoá mua sắm cũng có biến đổi trong quan niệm. 
Giá trị đẹp, sang thay cho giá trị "nồi đồng, cối đá". Quan niệm 
nhất thời đã và đang đi vào suy nghĩ của từng người, từng nhà, 
trong lĩnh vực tiêu dùng.

Vấn đề lợi ích cũng đang có sự biến đổi trong quan 
niệm, hiện nay làm việc gì người ta cũng thưÒTig nghĩ đến lợi 
ích. Trong các gia đình, tập thể bắt đầu có sự không dung hợp 
về mặt tâm lý, thậm chí dẫn đến xung đột cũng vì có mâu thuẫn 
về quan niệm giá trị, về lợi ích. ở  nhiều địa phương có sự tranh 
châp cũng vì mâu thuẫn lọn ích (ruộng iđât). Trong nhiều tập thổ 
mất đoàn kết, lục đục cũng chỉ vì mâu thuẫn lợi ích; không 
công bằng trong ăn chia, thường phạt v.v...

- Trong xã hội hiện nay, ở một số người, một số nhà, 
một số cơ quan xuất hiện một hệ giá trị giả - giá trị phô trương.
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Người ta đua nhau mua ô tô. xe máy đời mới để phô của là 
chính chứ không phải để dùng với tư cách là phương tiện. Một 
sô cơ quan xây công to, đẹp, nhưng không có phương tiện làm 
việc. Tâm lý bốc đồng, tiêu xài, ăn uống quá độ cũng xuất hiện. 
Người ta đến khách sạn, ăn uống thoả thích để ký hợp đồng; chi 
tiêu hoang phí vào những việc không cần thiết, tốn kém tiền 
của cùa Nhà nước.

- Hiện tượng tín ngưỡng đang gia tăng, nhiều hội hè, 
đình đám được khôi phục. Mặc dù tín ngưỡng cũng là một giá 
trị về thế giới tâm linh. Theo tín ngưõng nào là quyền của mỗi 
cá nhân song một số vấn đề xã hội đặt ra là sự mê tín, dị đoan 
đang gia tăng ở mọi tầng lớp. Mấy năm gần đây, người Mông ở 
các tinh phía Bắc đi đạo Tin lành. Nhiều người đi lễ hội, đền 
chùa để xin lộc, vay tiền thánh, thần...

Có thể đi đến nhận định rằng, công cuộc đổi mới do 
Đảng ta lãnh đạo là điều kiện tốt nhất để đổi mới tâm lý con 
người Việt Nam. Sự chuyển đổi tâm lý của con người Việt 
Nam đương đại sẽ chuyển biến dần dần chứ không thể diễn 
ra nhanh chóng được. Điều quan trọng là ờ chỗ có sự định 
hướng đúng trong quá trình biến đổi về tâm lý này để làm 
sao những nét tâm lý truyền thống đẹp được giữ gìn, phát 
triển. Những nét tâm lý tiêu cực bị loại trừ; những nét tâm lý 
mới phù hợp, tích cực được phát triển. Nhân cách con người, 
giá trị con người Việt Nam hiện đại không chỉ được đánh giá 
ở trí thông minh, ở đạo đức cách mạng, ở sự cần cù, chịu khó 
v.v... mà còn ờ cả những gì con người ấy làm ra cho xã hội, 
cho cá nhân vá gia đinh minh.^^

Chương này có tham khảo chuyên đề về tâm lý học quản lý, theo 
chương trinh thí điêm đào tạo cử nhân chính trị - hành chính ở các 
Học viện khu vực do Tiến sỹ Võ Thành Khối biên soạn
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CHƯƠNG VII
MỘT SỐ KHÍ A CẠNH TÂM LÝ TRONG 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN B ộ
Tổ chức, cán bộ là công tác đối với con người, đối với 

các nhân cách khác nhau. Đây là một công việc rất khó khăn, 
đòi hỏi phải có tính khoa học và nghệ thuật cao. Ngạy từ những 
ngày đầu thành lập chính quyền Xô viết, Lênin đã rất coi trọng 
công tác tổ chức bởi lẽ: Lĩnh vực trọng yếu nhất của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là tổ chức. Khi đường lối, chính sách đã 
được xác định, phương hướng đã được thông qua thì nhiệm vụ 
tổ chức thực hiện phải đặt lên hàng đầu, và trọng tâm của sự 
lãnh đạo phải chuyển từ việc soạn thảo các sắc lệnh và mệnh 
lệnh sang việc lựa chọn con người và kiểm soát việc thực hiện.

Trong quá trình cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nhiều lần xác định vị trí, vai trò của công tác tổ chức, 
cán bộ, Người căn dặn”Muốn việc thành công hoặc thất bại, 
đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định” '̂*, “vì 
vậy, cán bộ là cái gốc của mọi việc”^̂ .

Từ khi ra đời cho đến này, Đảng ta luôn coi trọng đến 
công tác tổ chức, cán bộ vì đó là một trong những vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX một lần nữa lại khẳng định;

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1995, 
t.5, tr.240, 269

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1995, 
t.5, tr.240, 269
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“Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản 
lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gưcmg mẫu về đạo đức, 
trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt 
động thực tiễn gắn bó với nhân dân. Có cơ chế và chính sách 
phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng 
những người có đức, có tài”^̂ .

Sở dĩ công tác tổ chức cán bộ được chú trọng như vậy 
vì nó có chức năng nhân sức mạnh của con người. Trong thế kỷ 
XX, cùng với sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ, việc đưa quản lý và tổ chức trở thành khoa 
học đã trở thành những nhân tổ có vai trò quyết định thúc đẩy 
sự tiến bộ của xã hội loài người trong thế kỷ này.

I. TÔ CHỨC VÀ NHỮNG KHÍA CẠNH TÂM LÝ 
TRONG CÔNG TÁC T ổ  CHỨC

1, Khái niệm về “tổ chức”
Thuật ngữ “tổ chức” (tiếng anh: Organization) - bắt 

nguồn từ chữ Hy Lạp là “organon”, có nghĩa là công cụ, dụng 
cụ. Khái niệm “công cụ” ở đây dùng chỉ chức năng chung của 
các loại hình tổ chức: tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức 
đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp V.V.. Trên thực tế, chúng ta có 
thể tổ chức các phương tiện vật chất, công việc; tổ chức con 
người hay cả bản thân mình. Như vậy, khái niệm “sự tổ chức” 
hay “tổ chức” bao hàm nhiều khía cạnh và được coi là một 
trong những hoạt động tự giác quan trọng nhất của con người.

Cho đến nay, tùy thuộc góc độ nhìn nhận khác nhau mà 
người ta ra những định nghĩa khác nhau về tổ chức:

Dước góc độ xã hội học, người ta hiểu tổ chức là những 
thực thẻ xa hội phôi liựp với nhaụ có mục đích, là lứiững hệ 
thống xã hội được cơ cấu theo mục tiêu.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đ ạ i hội đại biếu toàn quốc lần  
thứIX , Nxb, Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.l41.
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Dưới góc độ kinh tế. người ta lại hiểu tổ chức như là 
những công cụ của các nhà quản lý doanh nghiệp để sản xuất ra 
hàng hóa, dịch vụ.

Dưới góc độ tâm lý xã hội, tổ chức được hiểu là một 
nhóm có tổ chức của các cá nhân hoặc là những hệ thống tưcmg 
tác xử lý thông tin và đưa ra quyết định.

Dưới góc độ tâm lý học kỹ sư người ta lại quan niệm tổ 
chức là một hệ thống Người - Máy được tổ chức theo chức năng.

Theo lý thuyết hệ thống thì tổ chức là những hệ thống 
được tạo bởi những nhân tố lệ thuộc chung với nhau, được vận 
hành theo mục tiêu, trong một giới hạn và trạng thái cân bàng.

Theo lý thuyết hệ thống thì tổ chức là những hệ thống 
được tạo bởi những rứiân tố lệ thuộc chung với nhau, được vận 
hành theo mục tiêu, trong một giới hạn và trạng thái cân bằng.

Dần ra rứiững định nghĩa trên để thấy rằng, bản thân 
khái niệm “tổ chức” có chứa tính đa nghĩa là bất định. Cho đến 
nay ít nhất (theo Garenh Morgar) cũng có những cách tiếp cận 
về tổ chức như sau: tổ chức được xem như một cỗ máy; tổ chức 
như một cơ thể sống; tổ chức được coi như hệ thống chính trị; 
tổ chức được nhìn nhận như một nhà tù tâm lý; tổ chức như một 
dòng chảy và biến hoá; tổ chức như một công cụ thống trị. Sự 
nhìn nhận tổ chức ở rjhieu mặt, nhiều góc độ như vậy sẽ giúp 
chúng ta có sự hìrửi dung về tổ chức tương đối đầy đủ hơn.

ờ  phương diện chung nhất có thể nhận thấy rằng, tổ 
chức luôn phản ánh hình ảnh của xã hội; là sọd dây liên kết, gắn 
bó con người, các thành viên lại vói nhau thành các nhóm, các 
bộ phận xã hội tồn tại và hoạt động trên cơ sở mục tiêu chung, 
có sự qui định của pháp luật.

Từ những vấn đề trên có thể hiểu khái niệm tổ chức 
như sau:
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Tô chức là một nhỏm xã hội chỉnh thức (một tập thể), 
bao gồm những cá nhân được tập hợp lại theo sự phân công 
lao động, thong nhất về mục đích vể hành động chặt chẽ, trên 
cơ sờ văn bản pháp qui qui định.

2. Cấu trúc xã hội - tâm lý của tổ chức
Mỗi một tổ chức, thường tồn tại dưới dạng hoàn chinh - 

một nhóm người đang hoạt động không thể tách ròd nhau. 
Những thành tố xã hội - tâm lý tạo dựng nên một tổ chức là:

a. Mục đích của tổ chức
Đây là thành tố đầu tiên và có tính chất nền tảng của 

một tổ chức. Khi thành lập bất cứ một tổ chức nào đều phải trả 
lời câu hỏi: tổ chức ấy nhàm đạt mục đích gì? Câu trả lời càng 
rõ ràng, chính xác bao nhiêu càng có cơ sở tuyển chọn và sử 
dụng con người đúng đắn bấy nhiêu. Việc xác định mục đích 
của tổ chức có ý nghĩa:

- Là cơ sở để đi đến sự thống nhất về quan điểm, thái 
độ, qui chế, lợi ích và một số giá trị chuhg khác của tổ chức.

- Là cơ sờ để mọi người phối hợp hành động với nhau một 
cách chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong công việc và trong sinh hoạt.

- Là cơ sở để kiểm tra, điều khiển, điều chinh hành vi 
của các cá nhân ở các vị trí khác nhau cùa tổ chức.

- Là cơ sờ để xây dựng bầu không khí tâm lý tích cực 
trong tập thể, sự đoàn kết, thống nhất trong hoạt động và đánh 
giá con ngưòã.

Thông thường, một tổ chức ít khi mang trong mình một 
mục tiêu riêng biệt, tự thân. Tổ chức thường được nhìn nhận là 
một công cụ để thực hiện các mục đích khác nhau. Quá trình đi 
tới mục đích gắn liền với việc xuất hiện những vấn đề tâm lý - 
xã hội trong tổ chức.
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Một mặt, các thành viên trong tổ chức đều thống nhất về 
một mục đích chung, về quan điểm, cách ứng sử trong các mối 
quíin hệ của tổ chức. Mặt khác, giữa lợi ích của tập thể và lợi 
ích cá nhân cũng nhiều vấn đề phức tạp. Giải quyết vấn đề này 
phải làm sao cân đối giữa mục đích chung và mục đích của 
từng cá nhân; giữa lợi ích tổ chức và lợi ích của mỗi người. 
Điều đó tạo nên động lực để duy trì, phát triển tổ chức. Sức 
mạnh của một trăm người có thể hom sức manh của một nghìn 
người "khi một trăm người đó được tổ chức" và thống nhất về 
mục đích.

b. Con người trong to chức

Con người là yếu tố trung tâm của tổ chức, nếu không 
có con người thì cũng không có tổ chức.

về mặt số lượng, ít nhất cũng phải có hai người. Một 
người không thể hình thành một tổ chức, một tập thể, song ở 
góc độ xã hội học phải có số lượng từ ba người trờ lên mới hình 
thành tổ chức.

về mặt giới tính và lứa tuổi cũng phải đảm bảo tính hài 
hoà. Nếu một tổ chức gồm một giới tính, một lứa tuổi, nhiều 
khi lại dẫn đến những khó khăn phức tạp.

Con người trong một tổ chức còn được xem xét ở góc 
độ tâm lý, có tính đến trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, 
nguyện vọng, sờ trường. Con ngưòd, còn có sự khác nhau về thể 
lực, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội. Vì vậy khi tập hợp lại có 
thể dễ dung hợp với rứiau, song có những mặt lại khó dung hợp, 
thậm chí xung đột. Đe cho tổ chức tồn tại, phát triển cần phải- 
tạo ra sự dung hợp tâm lý giữa cá nhân với tập thể, với công 
việc, với người lãnh đạo và các đồng nghiệp.
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c. Tương quan nhãn sự trong tó chức
Đây là thành tố của cơ cấu tổ chức, nó qui định vị trí, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các thàrứi viên cũng như mối tương 
quan giữa các bộ phận trong một tổ chức. Cũng trên cơ sở 
tương quan nhân sự của tổ chức mà qui định về hành vi, cách 
ứng xử V.V.. của từng thành viên và của tổ chức.

Trong một tổ chức, mỗi người có nhiệm vụ khác nhau, 
nhưng cái chung giữa họ là đều hướng vào một mục đích 
chung. Cơ cấu tổ chức cũng qui định vai trò, địa vị, trách nhiệm 
của mỗi cá nhân; có người lãnh đạo, có người thừa hành; có các 
tổ chức bộ phận vận hành theo chức năng. Cho đến ngày nay, 
về cơ bản, cơ cấu tổ chức, vẫn theo cơ cấu hình tháp. Tương 
quan nhân sự trong tổ chức đảm bảo cho tổ chức đó tồn tại và 
vận hành nên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chính vì vậy từ 
thòã xa xưa, cổ nhân đã sớm nhận thấy việc bố trí, sắp xếp con 
người cho đúng việc, đúng năng khiếu, sở trường là một trong 
những vấn đề quan trọng nhất của tổ chức.

Việc bố trí con ngưòã vào các vị trí họp lý đảm bảo cho 
tổ chức vận hành; đồng thời cũng chính trong quá trình vận 
hành ấy sẽ cho chúng ta biết tương quan nhân sự phù hợp đến 
mức độ nào.

Khi được sắp xếp vào vị trí nhất định, ngoài việc thực 
hiện theo mục đích, mệnh lệnh, yêu cầu của người lãnh đạo, 
của tổ chức, mỗi cá nhân còn có những nhận thức riêng, có sự 
năng động, sáng tạo riêng; ngoài việc coi trọng giá trị, mục đích 
chung, con người còn có lợi ích riêng, nhu cầu tâm lý riêng về tự 
khẳng định mình, về sự phát triển v.v... Chính vì thế mà trong 
tổ chức có thể xuất hiện những vấn đề tâm lý xã hội phức tạp 
mà những người làm công tác lãiủi đạo và tổ chức cần phải lưu ý:
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- Sự sắp xếp trong cơ cấu tổ chức không có tính cách 
cào bằng nên dẫn đến có vị trí được đề cao, có vỊ trí quan trọng 
và kém quan trọng hơn; có vị trí được thừa nhận, chủ ý và có vị 
trí có thể bị lãng quên. Hiện tượng này nảy sinh trong quá trình 
vận hành cùa tổ chức và tuỳ thuộc vào thái độ và quan điểm 
của người lãnh đạo, của từng thành viên.

- Người lãnh đạo và tổ chức có thể bị yếu tố về cảm 
tính, duy tình chi phối trong quá trình sắp xếp vị trí cho từng cá 
nhân. Từ đó dẫn đến hiện tượng tâm lý so bì về các vị trí ở 
nhân viên, cán bộ.

- Mức độ thống nhất trong nhận thức của các thành viên 
về những giá trị, mục đích chung, về thực trạng của tổ chức có 
lúc không thống nhất, thậm chí đối lập. Hiện tượng này có thể 
xảy ra ở từng thành viên hay "nhóm các thành viên" mà thường 
gọi là nhóm không chính thức. Đây cũng là cơ sở nảy sinh 
những nhận định, những luồng dư luận hoặc thậm chí cả một 
"khuynh hướng tư tưởng" từ các nhóm không chính thức mà 
người thủ lĩnh nhóm đó thường là người đại diện.

- Cá tính ờ từng người đôi khi cũng là nguồn gốc gây 
nên sự bất đồng, xung đột, góp phần làm rạn nứt cơ cẩu tổ 
chức. Song điều cơ bản hơn vẫn là mức độ thoả mãn mong 
muốn, lợi ích của từng cá nhân mà họ tự nhận thấy là hài lòng 
hay chưa hài lòng, là "công bằng" hay chưa khi so sánh với 
nhau. Tình trạng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí 
tâm lý, tính tích cực trong tập thể.

Những yếu tố tâm lý xã hội ra trên đây có thể tồn tại 
với những mức độ khác nhau ở những tô chức tôn tại với 
những mức độ khác nhau ở những tổ chức khác nhau, và ở 
những thời điểm khác nhau. Người ta cho rằng, các yếu tố 
tâm lý xã hội đó la cơ sở để hình thành những "loại lực tâm 
lý" tồn tại trong các tổ chức.
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Loại lực tâm lý thứ nhất có thể được hình thành từ 
những cá nhân muốn giữ vững trạng thái hiện thực của tổ chức, 
giữ vững trạng thái hiện thực của tổ chức, giữ vững trật tự, 
tưong quan nhân sự trong tổ chức.

Loại lực tâm lý thứ hai có thể được hình thành từ những 
cá nhân có xu hướng muốn phá vỡ, thay đổi tưomg quan nhân 
sự trong tổ chức.

Loại lực tâm lý thứ ha xuất hiện ờ những cá nhân có 
quan điểm "dung hoà" hay thực chất là "trung dung" ít quan 
tâm đến cái chung.

Thực tế rất khó có thể khẳng định loại lực tâm lý nào 
(nhất là hai loại đầu) đâu là tích cực, tiến bộ; đâu là tiêu cực, 
bảo thủ... Để đánh giá chíiứi xác, phải xuất phát từ thực tế 
khách quan về thực trạng của tổ chức. Neu tổ chức đang ổn 
định, phát triển mà một số người muốn phá vỡ nó, muốn thay 
đổi tưong quan nhân sự, thì đó là những người có xu hướng 
chống đối, hay nhóm ngưòi có xu hưÓTig "cấp tiến". Song nếu 
tổ chức đó đang ờ tình trạng mất đoàn kết, có vấn đề nội bộ, 
kém phát triển thì sự đòi hỏi thiết lập tưong quan rứiân sự mới, 
thay đổi cơ cấu mới là một loại lực tiến bộ, cách mạng. Còn 
những ai lại muốn giữ nguyên thực trạng đó lại là những người 
trí tuệ, bảo thủ, hoặc vì lợi ích cá nhân.

Đôi khi ta còn gặp một loại lực tâm lý xuất phát từ 
chính bản thân người lãnh đạo, song nó lại 9Ó khả năng chi phối 
nhiều người trong cơ cấu nhân sự. ở  đây xuất phát từ lợi ích 
(muốn giữ vị trí, quyền lực, lợi ích vật chất) mà người lãnh đạo 
chi phối quan điểm, hành vi của những người dưới quyền; hình
thành một loại lực chi phối toàn bộ tô chức dựa trên sự lôi kéo,
gia tăng "cárứi hẩu", "thân quen" và loại trừ hay "vô hiệu hoá" 
những người không cùng phe cánh. Loại lực tâm lý này rất 
nguy hiểm, tai hại thường núp dưới chiêu bài "vì cái chung", vì 
"sự tồn tại và phát triển" của tổ chức, song thực ra là vì chinh họ.
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Việc hiểu người, hiểu cán bộ đã khó, song việc bố trí, 
sử dụng con người trong cơ cấu nhân sự của tổ chức lại càng 
khó khăn, phức tạp hơn để làm việc này có hiệu quả, không chỉ 
đòi hỏi ở người lãnh đạo, ngưòd tổ chức có lập trường quan 
điểm chính trị đúng đắn, có rứiân sinh quan Mác - Lênin mà 
còn phải có ý chí chiến thắng những nhu cầu, tham vọng của 
chính bản thân mình. Nói một cách khác, là người lãnh đạo 
phải luôn luôn có ý thức chống chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh dạy rằng chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệrứi nguy 
hiểm; quan liêu, mệnh lệiứi, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng 
phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những 
ngưòd này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn 
darứi lợi, địa vị cho cá nhân mìiứi, chứ không nghĩ đến lợi ích 
của giai cấp, của nhân dân.

d. Bản sắc tâm lý của một tổ chức
Đây là thàrủi tố phản ánh thực chất cách thức ứng xử 

trong một tổ chức, bầu không khí tâm lý mà trong nó chứa 
đựng những yếu tố riêng biệt, độc đáo mà chỉ ờ tổ chức ấy mới 
có. Bản sắc tâm lý cùa một tổ chức còn được coi là một giá trị 
chung của mọi thành viên trong tổ chức, nó có sức hấp dẫn, 
điều khiển hành vi của mọi người, làm cho mọi người thấy 
không thể thiếu nó được.

Bản sắc tâm lý của tổ chức được hình thàrứi trong quá 
trình các cá nhân quan hệ và hoạt động chung. Ngoài sự ảnh 
hưởng của giới tínli, lứa tuổi, đặc điểm tâm lý, hoạt động chung 
và loại hìiứi tổ chức, bản sắc tâm lý của tổ chức còn chịu sự chi 
phối bời kiểu người lãnh đạo, cũng như phong cách làm việc 
ứng sử, lối sống văn hoá của người lãnh đạo. Việc quan tâm 
xây dựng bản sắc tâm lý của tổ chức là cơ sở để xây dựng văn 
hoá riêng cũng rứiư truyền thống của tập thể, tổ chức đó.
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II. NHŨNG KHÍA CẠNH TÂM LÝ TRONG CÔNG 
TÁC CÁN B ộ

Sử ký tư mã Thiên có ghi lại câu chuyện về Hán Cao tổ - 
Lưu Bang khi lập nên nghiệp bá, một hôm hội họp quần thần 
lại để hỏi;

- Các ngươi có biết vì sao ta từ áo vải, chân trang mà lên 
ngôi thiên từ không?

Một số quần thần nịnh hót, tán nhảm nhí cho rằng do 
ngài tài giỏi, thông minh, gan dạ, quân tử hơn người. Đe cho 
quần thần tâng bốc hồi lâu, Lưu Bang mới vuốt râu cười và nói:

- Không phải, các ngươi nói sai hết.

Đám quần thần nghe vậy thì ngơ ngác, người nào người ấy 
ngồi ngẩn mặt ra. Bấy giờ Lưu Bang mới chậm rãi phán rằng:

- Ta tài quyết liệu quân cơ không bằng Trương Lương; 
tài tính toán, đôn đốc quân ngũ không bàng Tiêu Hà; tài chỉ huy 
quân xông pha chiến trường không bằng Hàn Tín. Thế mà nay 
ta ngồi ở vị trí cao nhất chính là nhờ ta biết người và dùng 
người đúng cho vậy.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ 
không chỉ đề cập đến vai trò của ngưòã cán bộ, của quần chúng 
nhân dân; tầm quan trọng của công tác cán bộ mà còn có những 
tư tưởng thuộc về lĩnh vực khoa học và nghệ thuật dùng người. 
Bác căn dặn: "Chúng ta phải nhớ ràng: người đời ai cũng có
chỗ hay chỗ dả. Ta phải dùng chỗ hay của người này và giúp
người chữa chỗ dờ. Dùng người cũng rủiư dùng gỗ. Người thợ 
khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tuỳ chỗ mà dùng được"^^

Hồ Chí Minh: Sđd, 1995, t.5 tr.72.
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Công tác cán bộ bao gồm nhiều nội dung. Trước yêu 
cầu đẩy mạrứĩ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nhấn 
mạnh sự cần thiết phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi 
mới quan niệm và phương pháp đánh giá, bố trí cán bộ; xây 
dựng quy chế để tuyển chọn cán bộ, tuyển chọn nhân tài. Để 
thực hiện được những yêu cầu, rứiiệm vụ đó, những tri thức của 
khoa học tâm lý hết sức quan trọng và cần thiết.

1. N hững khía cạnh tâm  lý trong công tác đánh giá
cán bộ

Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên có vị trí hết sức quan 
trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cùa các khâu sau 
trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ mới có cơ sờ để 
bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ có hiệu quả.

a. Những nội dung tâm lý cần đánh giả ở cán bộ

Đánh giá cán bộ là đánh giá nhân cách cùa cản bộ đỏ, 
thông qua công việc được giao và hiệu quả thực hiện công việc 
đó. Dưới góc độ tám lý học, trước khi tuyển dụng, bổ trí, đề bạt 
cán bộ cần đánh giá và đánh giá đúng, khách quan theo những 
nội dung cơ bản sau đây:

Một là: Tiểu sử và những cứ liệu bên ngoài của cán bộ.

Tiểu sử đó là những cứ liệu mô tả chung về con người, 
là những thông tin rất quan trọng. Tuy nhiên, bản thân những 
thông tin này chưa cung cấp cho chủ thể đánh giá một ý niệm 
đầy đủ về cán bộ.

Những cứ liệu khách quan khác như: Tuổi tác dáng vẻ, 
nói năng, ảnh hưởng lớn đến sự "tiếp nhận" hay "không tiếp 
nhận" một cán bộ nào đó về mặt tìiứi cảm của chúng ta.
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Thông thường, khi mới gặp gở người ta  thường cố "tìm 
hiểu" thế giới bên trong của người dó.

"Trông mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngon".
Song, cho đến nay cả nhân chùng học lẫn tâm lý học 

đều chưa có đầy đủ những cứ liệu về sự phụ thuộc giữa tâm lý 
người và kết cấu cơ thể cùa con người. Mặc dù vậy, ý thức 
thông thường vẫn cho ràng, một số đặc điểm diện mạo của con 
người có thể dùng làm căn cứ để nhận biết được thế giới bên 
trong. Tuy vậy quá tin vào tướng mạo cũng có thể dẫn đến sai 
lầm khi đánh giá con ngưỏri.

Tâm lý học hiện đại đã chì ra rằng, có thể thu được 
những hiểu biết đáng tin cậy hơn khi quan sát con người trong 
hoạt động, qua cử chỉ, ánh mat, điệu bộ, dáng đi, nụ cười v.v... 
Không phải ngẫu nhiên các hoạ sĩ vẽ chân dung, các nhà văn 
khi xây dựng một nhân vật đã coi những động tác, biểu hiện 
của nhân vật thống nhất với tính cách của nhân vật đó.

Hai là: Đánh giá về mặt lập trường, tư tưởng chính trị.
Lập trường, tư tường chính trị là một nội dung tâm lý cơ 

bản nhất khi đánh giá về cán bộ. Nó không chi thể hiện xu 
hướng về thế giới quan, nhân sinh quan, về sự trung thành đối 
với lợi ích và mục tiêu của giai cấp, dân tộc mà còn cho chúng 
ta biết xu hướng cùa các đặc điểm tâm lý cũng như biểu hiện về 
hành vi của con người.

Việc đánh giá về lập trường, tư tưởng, chính trị của cán 
bộ có thể nhìn nhận qua các yếu tố sau:

- Đánh giá qua mức độ nhận thức, sự biểu hiện dứt 
khoát và đúng đắn về thái độ và hành vi của cá nhân trong lĩnh 
vực hệ tư tường, chính trị.
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- Đánh giá qua quan điềm sống và làm việc, hệ thống 
động cơ, quan điểm về quản lý con người, về định hướng giá trị.

- Đánh giá qua khả năng nhận thức, bảo vệ và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ba là: đánh giá hệ thống thái độ và hành vi của cá nhân.

Bản chất của con người được bộc lộ rất rõ nét trong thái 
độ và hành vi của họ. V.I.Lênin căn dặn: Phán đoán về con 
người không căn cứ vào bộ áo hào nhoáng họ tự khoác cho họ - 
hoặc vào cái tên khá kêu họ tự đặt cho họ, mà căn cứ vào cách 
họ hành động, vào những tư tưỏng mà họ truyền bá.

Đánh giá hệ thống thái độ cần tập trung vào các lĩrửi 
vực sau:

- Thái độ đối với người khác (chú ý đến tính chất của 
mối quan hệ với mọi người): xu hướng lý tường hoá ngưòd 
khác, ca ngợi hay phê phán, vồn vã hay lạnh lứiạt, thích có 
quyền hành ưa phục tùng v.v...

- Thái độ đối với công việc (quan điểm về lao động như 
thế nào): ưa thích loại công việc gì? hăng say hay uể oải; tự 
giác hay bị ép buộc; chuyên sâu hay hời hợt; thích sáng tạo 
trong lao động hay thụ động ỷ lại, trông chờ...

- Thái độ đối với bản thân (thái độ đối với sirứi hoạt thể 
chất và tâm lý): định hướng sự quan tâm; mức độ nhận biết và 
sự tinh tế về điều từng trải...

- Thái độ đối với gia đìiứi (quan tâm hay thờ ơ, ghét 
bỏ); hìrứi thức quan hệ gia đình (thuận hoà, dân chủ hay độc 
đoán; nhẹ nhàng, thân ái hay thô lỗ; cầu kỳ, cẩn thận hay cẩu 
thả, bừa bãi...).
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- Cách ứng xử của hành vi: ồn định hay thiếu ổn định; 
linh hoạt hay cứng nhắc; có khả năng kiềm chế hay dễ bị kích 
động; có khả năng điều khiển hành vi của bản thân hay không.

Bổn là: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực 
hoạt động thực tiễn.

- Xem xét quá trình học trong nhà trường? hiểu biết 
rộng hay hẹp, sâu hay nông cạn?

- Chú ý thiên hướng, năng khiếu về lĩnh vực gì? Trình 
độ năng lực trí tuệ; khả năng quan sát, trí nhớ, tưởng tượng; 
nhận thức nhanh hay chậm; khả năng phán đoán; khả năng giải 
quyết vấn đề lý luận?

- Có khả năng tư duy về lĩnh vực nào? chính trị hay 
kinh tế, tư duy kỹ thuật v.v... ra sao? Đối với cán bộ lãnh đạo 
quản lý thì xem xét khả năng tư duy quản lý. Ngoài ra còn chú 
ý đến các phẩm chất tư duy: sâu sắc hay hời hợt, sáng tạo hay 
máy mór, độc lập hay thụ động, kinh hoạt hay trì trệ v.v...

Ngoài ra, đối với cán bộ quản lý cần phải được đánh giá 
về khả năng ra quyết định quản lý như thế nào? Khi ra quyết 
định quản lý có đảm bảo tính khách quan hay mang tính chủ 
quan; cẩn thận, chắc chắn hay "bốc đồng".

Đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn cần chú ý đến sự 
cần mẫn, chăm chỉ hay thờ ơ; khối lượng và chất lượng công 
việc; khả năng linh hoạt, sáng tạo.

Năm là: Đánh giá về mặt hiệu quả công tác.
Hiệu quả công tác không chỉ thể hiện ở kết quả làm việc 

có thể định lưọrng được mà còn thể hiện ở mức độ uy tín của 
cán bộ trong và ngoài cơ quan; khả năng gây ảnh hưởng tới 
người khác cũng như thái độ, tình cảm của mọi người^
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Không phải bao giờ con người cũng bộc lộ hết và đầy 
đủ tất cả những gì họ có, nhất là về đời sống tâm lý của họ. 
Chính vì thế khi đánh giá con người phải đảm bảo nguyên tắc 
khách quan, công bằng, dân chủ, phát triển; phải xuất phát từ 
mục đích vì con ngưòd, vì sự phát triển cùa con người.

b. Những yếu tố tâm lý - xã hội cần phải tránh khi đảnh 
giả cán bộ

- Anh hưởng của quy luật dự đoán theo ý  mình.
Thông thường con người ta thường nhìn nhận thực tế và 

mô tả, dự đoán nó theo ý người đó muốn và phải như vậy. Vì 
chi tin và cho dự đoán của mình là đúng nên ít quan tâm đến ý 
kiến của người khác và thường làm sai lệch tin tức, ý kiến của 
người khác nhất là khi không trùng hợp với ý muốn của bản thân.

- Ảnh hưởng của quy luật hiệu quả bức xạ.
Quy luật này thể hiện: khi đánh giá, chủ thể thường chịu 

tác động mạnh mẽ hoTi các sự kiện, hành vi mới xảy ra nhất; 
làm lu mờ những cái đã qua dù đó là những cái hay, cái tốt. Ket 
quả là chủ thể nhận xét, đánh giá những sự kiện, hành vi mới xảy ra 
nhất thường qua mức so với thực tế (tốt hon hoặc xấu hơn).

-Anh hưởng của sự thành kiến cả nhân.
Xuất phát từ lòng tin chủ quan ờ chủ thể đánh giá, nếu 

thành kiến tốt thì khi nhận xét, đánh giá thường tốt lên; ngược 
lại, nếu thành kiến xấu thì khi nhận xét, đánh giá sẽ xấu hơn. 
Ngoài ra, nguyên nhân sâu xa của sự đánh giá sai lệch còn xuất 
phát từ chủ nghĩa duy tình - "yêu nên tốt, ghét nên xấu".

- Anh hưởng cùa quy luật về sự lẫn lộn giữa sự kiện và 
kết luận.

Quy luật này xuất hiện ở các chủ thể đánh giá thường 
xuất phát từ các sự kiện và biến các sự kiện thành các kết luận
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một cách vô tình. Nhà tâm lý học K.Đêvít đã nghiên cứu và dẫn 
ra một ví dụ điển hình về quy luật này: Một người đi từ ngôi 
nhà có treo biển "Tiệm ăn" ra xe hơi và lái xe đi. Đen đầu phố, 
xe của anh đã quệt một xe khác. Từ việc mô tả sự kiện đó 
người ta thường lấy luôn nó làm kết luận là anh ta uống rượu và 
là thủ phạm cùa vụ quệt xe. Song, điều này chưa chắc đúng sự 
thật vì biết đâu người lái chiếc xe khác kia lại là thủ phạm đâm 
vào xe của anh ta.

- Anh  hưởng do tác động của các mau người có san ở 
chủ thể đánh giá.

Thông thường chúng ta thưòng có khái niệm nhất định 
về các mẫu người khác nhau trên cơ sở tổ hợp các đặc tính tâm 
lý tương ứng như: loại người chăm chỉ, cần cù; loại lười biếng; 
loại hiền lành; loại xảo trá, lưu manh, quỷ quyệt v.v... Vi thế 
khi đánh giá nếu gặp một đặc tính nào tương ứng là ta dễ liệt 
ngay họ vào mẫu người có sẵn trong ta.

- Đánh giá con người một cách phiến diện, cảm tính, ít 
thấy mặt tốt mà chỉ nhìn thấy mặt yếu hay thiển cận trong đánh 
giá trên quan điểm của cá nhân mình, bộ phận mình, cơ quan minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phải tránh căn bệnh tầm 
lý chủ quan khi đárứi giá con người:

1- Tự cao, tự đại.
2- ư a  ngưòd ta nịnh mình.
3- Do lòng yêu ghét của mình mà đối với người.
4- Đem một cái khuôn kho nhất định, chật hẹp mà lắp 

vào tất cả mọi người khác nhau.
Đe tránh những ảnh hưởng của các yếu tố tậm lý trên, 

ngoài việc chủ thể đánh giá (với tư cách là cá nhân), nên thành 
lập một hội đồng đánh giá và coi đó là hình thức chủ yếu chịu
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trách nhiệm đánh giá cán bộ. Sự tham gia của tổ chức đàng, 
đoàn thể xã hội vào hội đồng này là một đảm bảo cho việc đánh 
giá đúng đắn nhất về phẩm chất và năng lực của cán bộ. Ngoài 
ra, cần chú trọng tìm kiếm và sử dụng những phưong pháp 
đánh giá đảm bảo tính khách quan đúng đắn.

2. Những khía cạnh tâm lý trong công tác sử dụng
cán bộ

Đánh giá cán bộ là một công tác không phải làm cho 
xong, cho có việc, mà sau khi đánh giá xong nhất thiết phải có 
kế hoạch về sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cụ thể. Thực tiễn cho 
thấy, tiếp theo việc đánh giá cán bộ là tới công tác lựa chọn cán 
bộ để đặt vào các vị trí cần thiết trong tổ chức. Quá trình sử 
dụng cán bộ (có cả cán bộ mới) là một công việc cần thiết, 
thường xuyên của các tổ chức. Nó được diễn ra theo các yêu 
cầu, nguyên tắc của tổ chức. Để tránh lứiững sai sót không đáng 
có, thông thường trước khi tuyển chọn cán bộ mới, ngưòd lãnh 
đạo và người quản lý các bộ phận cần tự trả lời câu hỏi: Có cần 
phải bổ sung cán bộ thêm không? Neu cần thì cần vào công 
việc gì? Chỉ khi nào sau khi bố trí, sắp xếp lại công việc mà vẫn 
thấy cần thiết, lúc đó ta mới tiến hành tuyển chọn cán bộ mới 
hay luân chuyển cán bộ từ bộ phận này sang bộ phận kia; nếu 
không sẽ xảy ra tình trạng lấy người về rồi lại phải điều chuyển 
hoặc không sử dụng, gây nên tình trạng lãng phí, dư thừa.

Cũng lứiư trong công tác đánh giá cán bộ, công tác sử 
dụng cán bộ cần phải được đảm bảo theo các nguyên tắc chung 
như: Nguyên tắc khách quan, nguyên tắc dân chù, tính đàng, 
thống nhất giữa lãnh đạo chính trị và kinh tế, nguyên tắc phát 
triển và một số nguyên tắc khác... Mặt khác, khi sử dụng cán bộ 
cũng phải tính đến các mặt như vùng, miền, cơ cấu, giới tính, 
tính chất công việc.
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Sử dụng cán bộ bao gồm tuyển chọn, bổ nhiệm luân 
chuyên cán bộ. Đây không hẳn là một công việc có tính chất tổ 
chức - hành chính mà còn là công việc đối với những con người 
- những nhân cách khác nhau và liên quan tới sự phát triển của 
mỗi cá nhân, sự phát triển của tổ chức. Sự lựa chọn hay không 
lựa chọn một cá nhân nào đó, có thể đem lại sự thành đạt, phát 
triển hoặc sẽ kìm hãm, làm thui chột tài năng, chí hướng tiến 
thủ cùa cá nhân. Nhà tổ chức học Kôvalépxki đã xác định chức 
năng của người tổ chức như sau: người làm công tác tổ chức là 
người phát hiện, tư vấn và hướng dẫn đường đời cho người 
khác. Quan niệm này một mặt cho thấy vai trò quan trọng của 
nhà tổ chức đối với sự phát triển của cá nhân; mặt khác, nó đề 
cao khả năng tự quyết định của chính mồi cá nhân khi được lựa 
chọn một vị trí, công việc nhất định cho minh.

a) Công tác tuyển chọn cán bộ
Công tác tuyển chọn cán bộ là một việc làm thường 

xuyên để đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển của tổ 
chức. Đe đảm bảo tính hiệu quả - tức chọn người đúng với việc, 
người ta thường tiến hành theo các bước sau đây:

- Xác định nhu cầu, phân tích vị trí cần tuyển thông báo 
nhu cầu tuyển dụng.

- Nhận và nghiên cứu hồ sơ cán bộ.
- Tiếp xúc, gặp gỡ phỏng vấn để đánh giá qua ngoại 

hình, quá trinh học tập, công tác; đánh giá sơ bộ về năng lực, sờ 
trường cán bộ.

- Đánh giá khái quát qua nghiên cứu hồ sơ và qua tiếp xúc.
- l iến hành trắc nghiệm về khả năng nghề nghiệp nếu 

có điêu kiện.
- Phỏng vấn sâu để tìm hiểu thêm.
- Đánh giá kết quả thi tuyển, quyết định tuyển dụng v.v...
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b) Công tác đề bạt cán bộ (bổ nhiệm cán bộ)
Đề bạt cán bộ phụ trách các bộ phận xuất phát từ việc 

mở rộng tổ chức hay do thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý (do cán 
bộ phụ trách cũ nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác, hoặc không 
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...). Hiện nay, công tác này 
thường diễn ra theo các cách như: Thăm dò uy tín, đề cừ, bầu 
cừ, mời làm việc sau đó xem xét, bổ nhiệm v.v... Nhiều nước 
hiện nay dùng cơ chế thi truyền.

c) Luân chuyển cản bộ
Luân chuyển cán bộ là sự điều động cán bộ có tổ chức, 

có kế hoạch với mục đích:
- Cần thử thách cán bộ, để cán bộ làm quen với nhiều 

môi trường, nhiều công việc khác nhau qua đó nhằm nâng cao 
năng lực cán bộ.

- Khi thấy cán bộ ở vị trí, công việc cũ không phù hợp 
(không đáp ứng được nhu cầu hay thừa năng lực đối với công 
việc cũ).

- Khi cơ cấu cán bộ bị mất cân đối.
- Khi đương sự trúng cừ sau khi bầu cừ.
- Tránh những yếu tổ thân quen, cục bộ địa phương "ê 

kíp cánh hẩu" v.v...
Luân chuyển cán bộ là một biện pháp quan trọng để bồi 

dưỡng, rèn luyện cán bộ; mở rộng môi trường công tác, tăng 
thêm vốn hiểu biết và kinh nghiệm v.v... nhằm hoàn thiện và 
phát triển năng lực cán bộ, tuy nhiên phải có sự cân nhắc, tính 
toán cụ thể.

Luân chuyển cán bộ không phải là một công việc mới 
mẻ. Trong lịch sử nước ta, từ lâu cha ông ta đã thực hiện việc 
luân chuyển quan lại với mục đích phát triển và sử dụng có
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hiệu quả. trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng 
ta đã thực hiện việc luân chuyển cán bộ. Gần đây, Bộ Chính trị 
đã ra Nghị quyết số 11 để cụ thể hoá chủ trưomg luân chuyển 
cán bộ lãnh đạo và quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Tuy nhiên, trong tình hình hiện 
nay, vấn đề luân chuyển cán bộ nổi lên như một nhiệm vụ quan 
trọng và bức thiết, đã và đang đặt ra những vấn đề nóng bỏng, 
mà chúng ta cần phải quyết định lựa chọn, nắm chắc lẩy và tập 
trung đủ sức mạnh, giải quyết hiệu quả nhằm phá vỡ thế bị 
động, trì trệ, có phần cục bộ hiện nay; phải coi luân chuyển cán 
bộ như một khâu đột phá có tính chất chiến lược trong việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát 
triển mới, thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, ở thế kỷ XXI^*. Để luân chuyển cán bộ có 
hiệu quả cần thiết phải tiến hành theo quy hoạch, đảm bảo sự 
ổn định, xác định rõ và đúng loại cán bộ cần luân chuyển, mục 
đích luân chuyển. Đặc biệt cần giải quyết tốt những yếu tố tâm 
lý trong việc luân chuyển cán bộ - tâm lý người nhận, tâm lý 
người đi như thế nào.

d) Những yếu tố tâm lý - xã hội cần tránh trong công 
tác cán bộ

Công tác cán bộ là công việc có tính chất quyết định đối 
với sự ổn định, phát triển của một tổ chức. Vì đó là công tác đối 
với con ngưòd nên trong quá trình sử dụng là công tác đôi với 
con ngưòã nên trong quá trình sử dụng cán bộ, dù dưới hình 
thức nào, các cán hộ, tổ chức bộ phận hay ngiròi lãnh đạo đêu ít

. Xem: Trần Đình Hoan: Luân chuyên cán bộ - khâu độ t p h á  nhăm  
xây d im g  độ i ngũ cán bộ lãnh đạo, quán lý  ngang tầm  thời kỳ ph á t 
triến mớ/,Tạp chí C ộng sản, số 7, tháng 3-2002, tr 6 -12.
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nhiều chịu sự tác động của hàng loạt những yếu tố tâm lý - xã 
hội và những "áp lực" tâm lý khác nhau thường dẫn đến kết quả 
là xa rời nguyên tắc cơ bản của công tác tổ chức cán bộ: Mục 
tiêu - Tổ chức - Con người.

- Sự ảnh hưởng trước tiên đến công tác lựa chọn cán bộ 
là ảnh hưởng của giá trị "thân quen". Trong truyền thống, giá trị 
thân quen có ảnh hường mạnh mẽ đến suy nghĩ và hành động 
cùa con người khi lựa chọn cán bộ.

- Gắn liền với "thân quen" là "chủ quan duy tình", "yêu 
nên tốt, ghét nên xấu". Trên thực tế, khi giải quyết vấn đề gì 
người ta thường nhấn mạnh đến sự kết hợp hài hoà, đúng đắn 
giữa lý và tình; song không phải lúc nào cũng đảm bảo được 
nguyên tắc ấy. Dân tộc ta vốn có truyền thống tốt đẹp là coi 
trọng tình nghĩa; yêu thương con ngưòd. Tâm lý cộng đồng làng 
xã cũng là một đặc trưng tâm lý nổi bật ở con người Việt Nam 
truyền thống. Tuy nhiên, trong những tình huống cụ thể, đôi khi 
vì tình cảm thân quen, vì "địa phương chủ nghĩa" mà dẫn đến 
hiện tượng tình cảm lấn át lý trí, "phép vua thua lệ làng" hay 
coi thường luật pháp.

"Đã đưa đến trước cửa công 
Bên ngoài là lý, bên trong là tình"

Vì vậy, không hiếm trường hợp thân quen mà người ta 
bầu nhau, bổ nhiệm nhau chứ không dựa trên tiêu chuẩn đức và 
tài của người được lựa chọn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ ra 
những ảiứi hưởng tiêu cực của yếu tố tâm lý này. Người lứiắc 
nhở cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cần tránh:
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" 1 - Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, 
cho họ là chắc chắn hơn người ngoài.

2- Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán 
ghét những người chính trực.

3. Ham dùng những người tính tình không hợp với 
mình"^^

- Yếu tổ tâm lý - xã hội thứ ba cần tránh là sự suy nghĩ 
quan niệm như là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức mồi 
người và các nhóm xã hội; và vô hình dung tạo nên một "sức ép 
tâm lý" có tính tự thân. Người ta thấy khó chấp nhận, cho là 
việc không bình thường khi một cán bộ lãnh đạo lại chuyển 
sang làm chuyên viên, nhân viên hay sang vị trí thấp hơn. 
Nguyên tắc có lên có xuống; có bổ nhiệm, có bãi miễn cán bộ 
trong một chừng mực nào đó vẫn khó được chấp nhận không 
chi đối với bản thân người cán bộ mà còn cả với những người 
làm công tác tổ chức và dư luận tập thể. Dư luận tập thể, xã hội 
còn sai lệch trước hiện tượng một người cán bộ lãnh đạo, quản 
lý lại chuyển sang làm nhân viên, làm chuyên viên; phần lớn 
cho là bị kỷ luật, yếu kém.

Chủ nghĩa kinh nghiệm "sống lâu lên lão làng" cũng là 
một yếu tố tâm lý xã hội ảnh hưởng đến việc bố trí, lựa chọn 
cán bộ. Thâm niên và kinh nghiệm là rất cần thiết, song nó 
không tỷ lệ thuận với phẩm chất và năng lực của cán bộ. Thực 
tiễn cho thấy vẫn còn hiện tượng khó chấp nhận một cán bộ trẻ 
lại được cử vào cương vị lãnh đạo một tổ chức mà ở đó có 
nhiều người tuổi cao, có bề dầy cống hiến. Việc bố trí cán bộ ba 
thế hệ vẫn còn những khó khăn chưa giải quyết được.

. Hồ Chí Minh: Sđd, 1995, t.5, tr.279.
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- cần  khắc phục một số yếu tố tâm lý tiểu nông tiêu cực 
như: bon chen, đó kỵ, không muốn người khác hon mình; tâm 
lý tự do, tuỳ tiện, qua loa, đại khái, thiếu trách nhiệm, thiếu 
quyết đoán; trông chờ trong công tác sử dụng cán bộ. Đặc biệt 
cần khắc phục tâm lý cục bộ địa phương khi bố trí, sử dụng cán bộ.

Từ triều Nguyễn, ông cha ta đã xây dựng Luật hồi tỵ 
(Luật kiêng ra, tránh đi chỗ khác) để khắc phục những yếu tố 
tâm lý trên. Sách Đại nam điển lệ, Điều 97 ghi rõ: Trước nẩm 
Minh Mạng thứ 12 (1831) các chức thông phán, kinh lịch phần 
nhiều là người trong địa phương. Do đó, vì tình riêng làng 
nước, khó lòng khỏi sự tư túi sinh ra nhiều tệ nạn nên phải để 
các quan không được đứng đầu tỉnh của mình, mà phải đứng 
đầu ở một tỉnh khác. Đen năm Minh Mạng thứ 17 (1836) lại 
quy định thêm: các chức lại mục, thông lại không được làm 
việc ở huyện nguyên quán mà phải đi làm việc ở một huyện 
khác. Đen đời vua Thiện Trị lại quy định thêm: Trong nha môn 
có nhiều người là bố vợ, anh em ruột của vợ, chồng chị, chồng 
em của vợ đều phải hồi tỵ. Luật Hồi tỵ còn áp dụng trong chế 
độ thi cừ.

Khi vận dụng luật Hồi tỵ, nhà vua quy định rất rõ như sau:
+ Người mang họ Tôn Thất không được đứng đầu (Phủ 

Doãn) tỉnh Thừa Thiên.
+ Cấm quan đầu tỉnh không được lấy vợ trong hạt vì sợ 

gia đình vợ nhũng nhiễu.
+ Không cho tậu ruộng vườn, nhà cửa trong trị hạt vì sợ 

quan ăn hiếp nhân dân để mua rẻ.
+ Cấm không tư giao với đàn bà, con gái trong trị hạt vì 

sợ ảnh hưởng xấu đến nhân dân.
+ Khi về hưu đã có tiền hưu nên cấm không được đến 

cửa công để thinh thác, cầu cạnh.
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- Một yếu tố tâm lý nữa cần tránh đó là tâm lý vị đồng 
tiền, dùng đồng tiền đề chạy chức, chạy quyền chạy chỗ; mua 
danh, bán tước.

Khắc phục các yếu tổ tâm lý trên cần có nhiều giải 
pháp, song trước mắt cần dân chủ, khách quan trong công tác 
đê bạt cán bộ, sớm xây dựng được cơ chế mới trong sử dụng 
cán bộ, sử dụng nhân tài đảm bào tính khách quan, đúng đắn.

Lựa chọn và sử dụng cán bộ có đạo đức, có năng lực 
đáp ứng với nhiệm vụ được giao vừa là một yêu cầu, vừa là 
một nguyên tắc sử dụng cán bộ của Đảng và Nhà nước ta. Văn 
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng xác định. 
"Bố trí và sử dụng cán bộ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn và sờ 
trường. Đe bạt, bổ nhiệm đúng lúc, giao việc đúng tầm, thay thế 
kịp thời khi cần thiết. Xây dựng quy chế bầu cừ có nhiệm kỳ, 
bổ nhiệm có thời hạn. Có chế độ cho cán bộ được từ chức hoặc 
rút chức để nhận công việc thích hợp.

Xây dựng quy chế tuyển chọn cán bộ, tuyển chọn 
nhân tài"^°.

3. Một số vấn đề có tính quy luật của phép sử dụng 
con ngưòi

a) P h ải cỏ  quan đ iểm  đ ộ n g  c ơ  đủ n g khi sừ  dụ n g con  người

- Hiệu quả sừ dụng con người không phải tại người 
được dùng mà phụ thuộc vào việc chúng ta chọn dùng ngưòd 
nào, bởi lẽ thường thì gieo hạt nào, ăn quả ấy. Chính vì thế khi 
sử dụng con người phải đặt lợi ích tập thể, lợi ích dân tộc, quốc 
gia lên trên hết, phải dám dùng, dám chịu trách nhiệm.

. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VUI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.I47.
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- Khi sử dụng con người phải vì con người. Nguyên lý 
triết học nhân văn chỉ ra rằng, khi dùng người không thể biến 
con người thành công cụ, phưcmg tiện để đạt mục đích cho 
mình. Dùng người phải quan tâm đến con người đến nhu cầu 
lợi ích của con người. Khổng Tử đã nêu tấm gưorng vua Nghiêu 
khi cai trị dân xuất phát từ quan điểm lấy dân làm gốc, vì dân, 
thông cảm với dân; thấy một người dân đói ta thấy như là ta 
đói; thấy một người dân rét, ta thấy như là ta rét; thấy một 
người dân bị áp bức, ta thấy như là ta bị áp bức.

Khổng Từ, Mạnh Tử rất chú ý đến việc giáo hoá dân, lo 
và giúp dân làm giàu. Mạnh Tử khuyên những người làm quan; 
Trước phải lo cho dân có hằng sản, sau mới lo việc hàng tâm. 
Tất cả phải xuất phát từ tư tưởng vì con ngưòri, quan tâm đến 
con người khi sử dụng con người.

- Sừ dụng con người muốn có hiệu quả phải theo 
phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phát huy cái hay của 
người, hạn chế cái dở của người. Trong tác phẩm Sửa đổi lối 
làm việc, Người đã chỉ rõ có 6 nguyên tắc khi sử dụng cán bộ:

1. Phải biết rõ cán bộ.
2. Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng.
3. Phải khéo dùng cán bộ - Không có ai cái gì cũng tốt, 

cái gì cũng hay. Vì vậy chúng ta phải khéo dùng người, sửa 
chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ.

4. Phải phân phối cán bộ cho đúng... Phải dùng người 
đúng chỗ, đúng việc.

5. Phải giúp cán bộ cho đúng - Phải luôn luôn dùng lòng 
nhân ái mà giúp đõ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những 
chỗ sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc và phải luôn 
luôn kiểm soát cán bộ.
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6. Phải giữ gìn cán bộ.
Muốn sử dụng cán bộ có hiệu quả, theo Người phải làm 

sao khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến; có gan 
phụ trách, không nên tự tôn, tự đại mà phải nghe, phải hỏi cấp 
dưới; phải có gan cất nhắc cán bộ, yêu thưomg cán bộ, dám 
nhận và sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

b) Phải biết sử  dụng người hiền tài

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống sử dụng, tôn 
trọng người hiền tài. Trên bia đá ờ Văn Miếu Quốc Từ Giám 
ghi rõ; "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí 
vững thì nước mạnh và thịnh; nguyên khí kém thì thế nước 
yếu và suy. Vậy nên các đấng thánh đế, minh vương không 
ai không coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài, tin dùng kẻ sĩ, 
vun đắp nguyên khí là việc cần làm trước tiên". Nuôi dưỡng 
sức dân, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng người hiền 
tài từ lâu đã được cha ông ta coi là nền móng của dựng nước 
và giữ nước.

Truyền thống trọng dụng hiền tài của ông cha đã được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tiếp nối và nâng lên một tầm 
cao mới. Ngay sau khi đã thành lập nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: Nước nhà cần kiến 
thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng 
bào chắc không thiếu người có tài, có đức. E vì chính phủ nghe
không đén, thấy không kháp, đcn nỗi những bậc tài đức không
thể xuất thân, khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận...

Ta tìm người hiền tài đã khó, song hiểu người tài, dám 
dùng và biết dùng người tài sao cho có lợi cho dân, cho nước
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lại càng khó hơn vì người tài có những cá tính riêng. Chính vì 
thế đòi hỏi người sử dụng phải có tấm lòng khoan dung, độ 
lượng, dám nghe lòả nói thẳng; phải tin tưởng và quyết đoán, 
đặc biệt là phải gương mẫu.

Nói về "đạo làm tướng". Trong Binh thư yếu lược, Trần 
Hưng Đạo viết: Quân được hay thua là do người làm tướng. 
Song có phải bởi tướng làm nên cả đâu, chỉ là do cách dùng 
người của tướng cả thôi. Tướng suý coi quân sĩ như cỏ rác thì 
quân sĩ coi thường tướng suý như cừu địch, cần thì họ làm bộ 
hạ đã khó, còn mong gì họ gắng sức liều chết. Cự lời can ngăn 
thì anh hùng bỏ về nhà. Không theo chước hay thì mưu sĩ bỏ đi. 
Coi thiện ác ngang nhau thì hiền ngu lẫn lộn. Thưởng phạt rối 
loạn thì kỷ cương tan tàng. Bao biện thì người dưới đổ lỗi cho. 
Tự khen mình thì người dưới không chịu lập công. Nghe lời 
gièm thì quân líiửi gian tham. Tướng ham việc trong buồng the 
thì quân lính dâm đãng.

Mặt khác, muốn sử dụng người hiền tài phải có tài hiểu 
người. Mặc Tử nói: Ngưòã nào bắt cúi thì cúi, bắt ngửng thì 
ngửng như thế khác gì cái bóng? Để thì im, gọi thì thưa khác gì 
tiếng vang. Quan lại mà dùng đến những kẻ như bóng, như 
vang thì có ích gì? Người nào ngôn ngữ, hàiửi vi đã theo mìtửi 
như cái bóng, như tiếng vang thì: Một là người ngu xuẩn, hai là 
người xiểm nịnh. Người ngu xuẩn là người kém không làm 
được việc, còn kẻ xiểm nịiửi là có ý chiều mình để kiếm lợi. 
Hai người này không những không trông cậy được mà còn có 
khi hại mình.

c) Muốn sử dụng người có hiệu quả phải hiếu người

Ngưòd đời xưa rất chủ trọng thuật "tri nhân" (tức hiểu 
người) và cho ràng, nếu chưa hiểu ngưòd thì đừng nên dùng 
người. Hiểu người là một việc rất khó là bởi lẽ "lòng người trắc
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ẩn ai đo cho tường". Không Minh khi còn ở núi Ngoạ Long có 
viết thiên "tri nhân" trong tập Tướng Uyên như sau: "tính tình 
con người thật khó hiểu, dung mạo thì bất nhất, hành động trăm 
ngàn lối. Kẻ trông bề ngoài hiền lành, nhu thuận mà thực ra là 
vô đạo. Kẻ ra vẻ cung kính mà trong lòng trí trá, vô lễ. Kẻ trông 
rất hùng dũng nhưng lại nhút nhát. Kẻ bề ngoài có vé tận tâm, 
tận lực mà lại bất trung". Theo Khổng Minh, có thể dùng bảy 
cách sau đây để hiểu tâm lý con người:

+ Đem điều phải, lẽ trái hỏi họ để biết chí hướng.

+ Lẩy lý luận dồn họ vào thế bí để biết khả năng biến thái.

+ Lấy mưu trí trị họ để trông thấy kiến thức.

+ Nói cho họ thấy khó khăn để xét đức, dũng.

+ Cho họ uống rượu để dò tính khí.

+ Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng liêm chính.

+ Hẹn công việc với họ để đo chữ tín.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Nhân vô thập toàn, 
nhân sinh hữu dụng, biết dùng chỗ hay của người và giúp người 
chữa chỗ dở, đó chính là phưcmg sách dùng người".

d) Sử dụng con người phải theo quy luật tưcmg hợp

Ông cha có câu: "Nồi nào vung lấy" hay "Ngưu tầm 
ngưu, mã tầm mã". Các công trình nghiên cứu về tâm lý số 
đông (tâm lý xã hội) ở nhiều nước đã cho thấy sự dung hợp và 
không tưomg hợp giữa các thàiứi viên trong tổ chức (đặc biệt là 
ở góc độ tâm lý) có ý nghĩa hết sức quan trọng của công tác tổ 
chức. Neu tạo ra được sự tương hợp tâm lý tối ưu thì sẽ nhận 
sức mạnh của những con ngưòri trong tổ chức gấp nhiều lần.
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Ngược lại, Inếu không có sự tưomg họp sẽ dẫn đến bất đồng, 
xung đột, làm cho tổ chức rời rạc, kém sức mạnh.

Sự tưong hợp tâm lý giữa các thành viên trong một tổ 
chức làm một trạng thái tâm lý xã hội khách quan, phản ánh 
bản chất của các mối quan hệ trong tổ chức, thực trạng vị trí 
của từng cá nhân trong tổ chức và mối quan hệ giữa các vị trí 
đó. Tuy nhiên, con đường dẫn đến sự tương hợp tâm lý ở mỗi 
tổ chức không giống nhau. Ngoài việc phụ thuộc vào yếu tố 
mục đích chung, sự hình thành trạng thái tâm lý xã hội này còn 
phụ thuộc vào đặc điểm của những con người trong tổ chức, 
vào số lượng con người, tính chất các nhiệm vụ, quy mô và 
chính bản thân người đứng đầu tổ chức đó. Neu chúng ta coi 
những yếu tố trên là có tính khách quan thì yếu tố có tính chủ 
quan sẽ chi phối quá trình tạo nên sự tương hợp chính là vấn đề 
lựa chọn con người cho tổ chức và vấn đề lợi ích được giải 
quyết như thế nào giữa các thành viên với nhau, giữa cá nhân 
và tổ chức. Việc xác định sự ảnh hường, chi phối của những 
yếu tổ chủ quan ở đây có ý nghĩa thực tiễn to lớn vì nó khẳng 
định khả năng chủ động của người đứng đầu tổ chức trong quá 
trình điều khiển, điều chỉnh trạng thái tâm lý xã hội trong tổ 
chức của mình.

Thông thường có hai cách thức dẫn đến sự tương hợp 
tâm lý là tương quan và bù trừ. Khi cần có sự thống nhất về 
quan điểm (về lao động, lợi ích xã hội, tập thể, lối sống, hành vi 
ứng xử chung...) thì đòi hỏi sự tương quan, còn khi muốn tương 
hợp về mặt cá tính của các thành viên thì đòi hỏi sự bù trừ. Bù 
trừ không phải là đối lập, loại trừ những nét cá tính trái ngược 
nhau mà mang tính nương tựa, bổ sung cho nhau. Hai loại khí
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chất nóng nảy và bình thản ở hai người cùng làm việc với nhau 
không loại trừ rứiau mà thực tế lại hồ trợ, bổ sung cho nhau để 
đến hoàn thiện, có hiệu quả.

Có ba loại tưcmg hợp (đôi khi còn gọi là thích ứng) mà 
các nhà lãnh đạo, quản lý tổ chức cần quan tâm:

- Sự thích ứng về mặt thể chất, sinh lý với những tính 
chất và điều kiện của hoạt động: tính chất của công việc mức 
độ đòi hỏi về chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ của việc làm; 
mức độ căng thẳng hay đơn điệu cũng như cường độ công việc 
đòi hỏi.

- Sự thích ứng về mặt tâm lý: Giữa các loại khí chất, 
tính cách, những nét cá tính; hứng thú, nhu cầu, nguyện vọng, 
quan niệm, thói quen v.v... của các nhà thành viên trong tập thể.

- Sự thích ứng về mặt xã hội - tâm lý; giữa cá nhân với 
tập thể, với đồng nghiệp và lãnh đạo; những quy định, tiêu 
chuẩn, những giá trị chung của tập thể; cách thức ứng xử và 
truyền thống của tập thể.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm 
việc chi rõ 5 cách thức sử dụng cán bộ:

"a. Chỉ đạo: - Thả cho họ làm, thả cho họ phụ trách, dù 
sai lầm chút ít cũng không sợ.

Nhưng phải luôn luôn tuỳ theo hoàn cảnh mà bày vẽ 
cho họ về phương hướng công tác, cách thức công tác, để cho 
họ phát triển năng lực và sáng kiến cùa họ, đúng với đường lối 
cúa Đáng.

b. Nâng cao: - Luôn tìm cách cho họ học thêm lý luận 
và cách làm việc, làm cho tư tưởng, năng lực của họ ngày 
càng tiến bộ.
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c. Kiểm tra: - Không phải ngày nào cũng kiểm tra. 
Nhưng thường thưòmg kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sừa 
chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm.

Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới 
chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ.

d. Cải tạo: - Khi hộ sai lầm thì dùng cách "thuyết phục" 
giúp cho họ sửa chữa.

Không phải một sai lầm to lớn, mà đã vội cho là họ "cơ 
hội chủ nghĩa", đã "cảnh cáo", đã "tạm khai trừ". Những cách 
quá đáng như thế đều không đúng.

đ. Giúp đỡ: - Phải lo cho họ điều kiện sinh sống đầy 
đủ mà làm việc. Khi họ ốm, phải có thuốc thang. Tuỳ theo 
hoàn cảnh mà giúp họ giải quyết vấn đề gia đình. Những 
điều đó rất quan hệ với tinh thần của cán bộ và sự thân ái 
đoàn kết trong Đảng"^*.

Công tác tổ chức, cán bộ là công tác đối với con người 
nên rất khó khăn và phức tạp, đòi hỏi vừa phải có tính khoa 
học, vừa phải có tính nghệ thuật. Đe làm tốt công tác này, 
những người lãnh đạo và người làm công tác tổ chức, cán bộ 
một mặt phải có lập trường, tư tưởng vững vàng, có quan 
điểm vì con người, vì sự phát triển của tổ chức; mặt khác, 
còn phải có năng lực tổ chức, phải được đào tạo, bồi dưõTig 
về chuyên môn. nghiệp vụ tổ chức, có khả năng trực giác, 
kiến thức sâu sắc về tâm lý học và kỹ năng hiểu biết, đánh 
giá và sử dụng con người.

' ' .  Hồ Chí Minh: Sđd, 1995, t.5, tr 276-277 
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e. Sử dụng con người phái theo quy luật biến thiên tâm lý

Một tổ chức không thể có toàn người tài, vả lại nếu có 
chưa chăc sử dụng đã có hiệu quả. Cũng không thể chi dùng 
toàn người kém, người phục tùng hoặc vụ lợi. vấn  đề then chốt 
là phải khởi động được tiềm năng sáng tạo của mỗi người. 
Theo giáo sư Hà Bội Đức người Trung Quốc, để làm được việc 
đó có thể sử dụng các cách thức sau:

- "Mở khoá lòng", ở  mỗi con người không phải lúc nào 
cũng có khả năng nhận thức, tư duy và hành động sáng tạo vì 
đôi khi bị kìm hãm bởi "chiếc khoá" vô hình. Có hai cách để 
"mở khoá lòng" đó là vạn năng thức và đối hiệu thức. Vạn năng 
thức là thuật khêu gợi ý thức sáng tạo của tất cả mọi người 
không phân biệt lứa tuổi, trình độ, cấp bậc. Còn đối hiệu thức là 
sự nhắc nhở mọi người chú tâm vào công việc mà mình có khả 
năng nhât; không tự ti; biêt lắng nghe có chọn lọc; phê phán ý 
kiên, kinh nghiệm của người khác.

- Cho một "điểm tựa". Đó là tạo mọi điều kiện, cơ hội 
cho mọi người tự khẳng định bản thân, thi thố tài năng.

- "Châm ngọn lửa". Đó là cách khuyến khích, động 
viên, coi trọng mọi sáng kiến của con người để tìm ra những 
"hạt nhân bên trong hợp lý".

- Dần dắt "phản ứng hạt nhân". Đó là cách tập hợp lôi 
cuốn nhân tài cả bên trong lẫn bên ngoài; tiến hành hợp tác. 
trao đôi, bổ túc kinh nghiệm, tri thức cho nhau và tạo ra môi 
trường cạnh tranh thi thố tài năng lành mạnh.
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CHƯƠNG VIII
GIAO TIẾP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO

Trong cuộc sống có một loại tồn tại khách quan hết sức 
đặc biệt, đó là mối quan hệ người -  người. Khác với hoạt động 
đối tượng của giao tiếp là những chinh thể tâm lý sống động, 
những nhân cách hoàn chỉnh. Quá trinh tiếp diễn ra trong mối 
quan hệ giữa chủ thể - mối quan hệ hai chiều. Quan hệ giao tiêp 
(tiếp xúc) có thể thông qua ngôn ngữ kỷ hiệu, hay các tín hiệu 
biểu cảm khác như nét mặt, ánh mắt, nụ cười, cử chi v.v....

I. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TlẾP

Khoa học giao tiếp là khoa học còn non trẻ về lịch sừ 
hình thành và phát triển dù rằng ngay từ khi con người xuất 
hiện đã tiến hành giao tiếp với nhau. Song cho đến nay đã có 
nhiều khoa học nghiên cứu về giao tiếp như; Lý thuyết thông 
tin, lý thuyết điện từ, lý thuyết môi trường xã hội, lý thuyết tu 
từ đặc biệt là tâm lý học. Quan điểm nhìn nhận giao tiếp với tư 
cách là một khoa học độc lập mới hình thành trong vài thập kỷ 
gần đây.

• Tiếp cận từ lý thuyết thông tin

Lý thuyết thông tin nhìn nhận giao tiếp là quá trình 
truyền đạt, trao đổi thông tin. Theo Fischer; Giao tiếp diễn ra 
theo sơ đồ hệ thống thông tin gôm: Nơi phát, nơi chuyên thành 
mã thông tin, dẫn truyền, nơi tiêp rhận và một danh sách mục 
các tín hiệu thông tin. Theo lý thuyết này chất lượng thông tin
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là yếu tố quyết định hiệu quá giao liép. Chính vì thế người ta 
rất chú trọng đến những giải pháp để khẳc phục “nhiễu” trong 
quá trình truyền, nhận tin.

• Lý thuyết điện từ về giao tiếp

Đây là lý thuyết nhấn mạnh đến vấn đề kỹ thuật , đến 
tính chính xác của thông tin trong giao tiếp nên còn gọi là lý 
thuyết toán học về giao tiếp. Tuy nhiên hệ thống điện tử có 
hoàn hảo đến mấy, có hữu ích đến mấy vẫn bị giới hạn vi con 
người không phải là cái máy. Sự tập trung về tính chính xác -  
kỹ thuật để hoàn thiện khả năng viết hay nói của lý thuyết này 
đã bỏ qua nhiều phưong diện quan trọng khác của hoàn cảnh 
khi con người giao tiếp với nhau (quen hay không quen nhau, 
tâm trạng, mục đích, cá tính...)

• Cách tiếp cận tâm lý học về giao tiếp

Trong các khoa học nghiên cứu về giao tiếp thì tâm lý 
học giữ vị trí chủ đạo vì trước khi có khoa học giao tiếp thì 
trong lĩnh vực giáo dục đã có giao tiếp sư phạm.

Khi tiếp cận về giao tiếp các nhà tâm lý học cho rằng:

- Giao tiếp là một hoạt động đặc thù của con người, nó 
là một hoạt động kép phàn ánh mối quan hệ giữa chủ thể-chủ 
thể, là quá trình tác động qua lại, tạo ảnh hưởng lẫn nhau qua 
đó sự tiếp xúc tâm lý được thực hiện, các mối quan hệ liên nhân 
cách được cụ thế hoá (V.N.Phanphêrốp).

- Giao tiếp được con người ý thức dựa trên nền tảng 
nhận thức và sự hiểu biết lẫn nhau.
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- Giao tiếp là sự tồn tại có thực của các mối quan hệ xã 
hội mà cá nhân tham gia; là mặt ngoài, mặt hiện thực của các 
mối quan hệ xã hội đó (X.M.Xôcônhin).

- Hoạt động và giao tiếp là hai mặt tồn tại xã hội của đòd 
sống con ngưòd, nó luôn gắn bó chặt chẽ với nhau ừong một đời 
sống thống nhất và có sự chuyển hoá với nhau (P.Ph.Lômốp).

Nhìn chimg, các nhà tâm lý học đều nhấn mạnh giao 
tiếp là một quá trình có mục đích, có ý thức của các chủ thể 
trong các mối quan hệ xã hội mà qua đó ưao đổi về nhận thức, 
kinh nghiệm, tình cảm với nhau.

• Lý thuyết môi trường xã hội về giao tiếp (tiếp cận xã 
hội học)

Lý thuyết này nhấn mạnh đến môi trường giao tiếp (quy 
tắc hoạt động chung; chuẩn mực, giá trị văn hóa...). Trong 
phạm vi một hoàn cảnh nhất định những cá nhân tham gia giao 
tiếp đều đảm nhận một vai trò rõ rệt như, người khởi xướng, 
người dàn xếp hay người cổ vũ.

Như vậy muốn giao tiếp thành công, ở mỗi cá nhân 
không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng để viết một bức thư tuyệt vời 
hay sự trình bày, diễn thuyết hoàn hảo mà còn phụ thuộc vào 
việc cá nhân đó giao tiếp với ai? Giao tiếp vào lúc nào và trong 
bao lâu. Phụ thuộc vào quy tắc bất thành văn, vào văn hoá của 
tổ chức hay văn hoá dân tộc, vùng, miền của các chủ thể tham 
gia giao tiếp.

• Lý thuyết tu từ về giao tiếp.
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Theo lý thuyết này, giao tiếp diễn ra không phải theo 
một đường thẳng mà là theo một cung tròn. Người giao tiếp 
không chỉ chủ trọng gửi cho cử toạ một thông điệp là xong (dù 
ràng thông điệp đó có hoàn hảo, đảm bảo tính rõ ràng, chính 
xác, tính thích hợp với hoàn cảrủi đến đâu chăng nữa) mà điều 
quan trọng hom trong giao tiếp là phải sản sinh ra một đáp ứng 
ờ cử toạ mà người gửi thông điệp mong đợi. Như vậy giao tiếp 
không phải là một đường thẳng mà là một cung tròn; giao tiếp 
không phải là tĩnh mà là động - luôn biến đổi.

Lý thuyết tu từ về giao tiếp rất có ý nghĩa trong hoạt 
động lãnh đạo, quản lý nói chung và trong quản lý doanh 
nghiệp nói riêng. Nếu không có giao tiếp thì mọi mệnh lệnh, 
chỉ thị, kế hoạch V.V.. của chủ thể quản lý không thể đến được 
đối tượng quản lý, không thể hiện thực hoá được mục tiêu, 
chức năng quản lý.

Dần ra các cách tiếp cận trên về giao tiếp cho thấy quả 
thực giao tiếp là một khái niệm phức tạp, đa nghĩa. Trong các 
định nghĩa về giao tiếp, theo chúng tôi định nghĩa của nhà 
nghiên cửu người Anh Mary Munter (2) là khái quát và phù 
hợp khi nghiên cứu về giao tiếp trong quản lý:

Giao tiếp là quá trình chia sẻ qua đó thông điệp nảy sinh 
ra sự đáp ứng.

Đe hiểu rõ định nghĩa trên chúng ta cần phân tích và 
làm rõ nội hàm của một số khái niệm sau trong địrứi nghĩa.

( 2) M.Munter, Chiến lược và kỹ năng trong giao tiếp kinh doanh, 
NXB Đồng Nai, 1995
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+ Khái niệm “quá trình Khái niệm này cho thấy giao 
tiếp là một quá trình có khởi đầu, diễn biến và kết thúc trong 
một thời gian nào đó.

Khái niệm “quá trình” không chỉ nói lên tính diễn biến 
mà còn nhấn mạnh đến tính động, tính biến đổi của giao tiếp. 
Trong giao tiếp không có yếu tố nào là tĩnh cả; nó luôn luôn 
động từ tâm trạng, ý định đến tính năng động của các chủ thể 
giao tiếp. Từ ngữ, ý nghĩa cũng thay đổi với các chủ thể khác 
nhau trong quá trình giao tiếp. Bản thân người nói hay ngưòã 
nghe cũng cảm nhận sự thay đổi tâm trạng, cách hiểu những gì 
mà đã viết ra hay nói ra.

+ Khải niệm “chia xẻ Khái niệm này cho thấy sự giao 
tiếp đã vượt quá hành vi “truyền thông điệp, truyền tin”. Giao 
tiếp không phải là đường thẳng, không phải là cuộc đối thoại 
một chiều mà là cuộc đối thoại hai chiều, làm thay đổi các chủ 
thể giao tiếp - cả người gửi lẫn người nhận. Theo Peter 
Drucker; Chính người truyền tin trong giao tiếp thực ra không 
giao tiếp. Anh ta chỉ phát biểu. Sẽ không có sự giao tiếp trừ khi 
có một ngưòd nghe được thông điệp.

+ Khái niệm “thông điệp”: Khái niệm này có nghĩa 
rộng, nó không chỉ là những gì ta viết trong thư, báo cáo hay 
trình bày trên biểu đồ. Thông điệp bao gồm cả ý tưởng, cảm 
xúc, thái độ và kinh nghiệm.

Cụ thể là;

- Những từ ngữ có thể có ý nghĩa khác nhau đối với 
những người khác nhau trong thời gian khác nhau.

- Những yếu tố phi ngôn ngữ: ánh mắt, nét mặt, cử chỉ...
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- Bổ xung thêm ý nghĩa, cảm xúc, thái độ, kinh nghiệm 
sau khi người ta nhận thông điệp.

+ Khái niệm "đáp ứng”: Khái niệm này cho thấy một 
sự đáp ứng có thể nhiều hcm cả những điều chúng ta mong đợi. 
Sự đáp ứng không chỉ dừng lại ở một bức thư trả lời, một văn 
bản phúc đáp hay sự tham gia dự họp của các thành viên khi 
nhận được giấy mời mà nó còn bao gồm cà sự tán thưỏng hay 
phản đối thể hiện qua lời nói, nét mặt, cử chỉ, sự đồng ý hay 
không đồng ý... mà hơn thế nữa còn là sự ngầm đáp ứng. 
Trong giao tiếp con người thường xuyên đáp ứng lẫn nhau, đáp 
ứng lại kinh nghiệm và môi trường của họ.

Nói tóm lại, chúng ta có thể hiểu giao tiếp là quá 
trình chia sẻ qua đó thông điệp nảy sinh ra sự đáp ứng.

II. VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP

Giao tiếp nhằm hình thành, phát triển và vận hành các 
quan hệ giữa con người với con người. Giao tiếp đặc trưng cho 
tâm lý con người. Không thể có sự giao tiếp với đúng nghĩa của 
nó trong giới động vật. ở  một số loài động vật có thể có mầm 
mong của sự giao tiếp, ví dụ như loài khỉ có khoảng 10 âm 
thanh để gọi nhau, báo cho nhau có thức ăn hoặc có sự nguy 
hiểm. Loài kiến, loài ong, loài cá heo ... có thể phát ra một số 
tín hiệu để liên hệ với nhau theo bàn năng, chứ không phải để 
giao tiếp.

ở  con người, giao tiếp được hình thành, vận hành trong 
quá trình sống trong xã hội loài người. Những đứa trẻ sinh ra, 
vì một lý do nào đó phải sống cách ly khỏi xã hội loài ngưòd, có
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khi do động vật nuôi ở trong rừng, thì không thể có giao tiếp và 
không thể trở thành người.

Giao tiếp có vai trò quan trọng trong sự hình thành và 
phát triển nhân cách con người. Qua giao tiếp, con người hình 
thàrửi nên những mối quan hệ xã hội. Sự phong phú của các 
mối quan hệ xã hội sẽ làm phong phú đời sống nhân cách con 
người. Những nét đặc trưng của tâm lý con ngưòã như ngôn 
ngữ, ý thức, tình cảm... được hình thành và phát triển trong 
giao tiếp. Qua giao tiếp, con người hưởng thụ, tiếp thu những 
thành tựu phát triển văn hóa, khoa học; lĩnh hội lứiững giá trị 
vật chất và phi vật chất như lương tâm, trách nhiệm, lòng tự 
ữọng ...của xã hội loài người. Bằng tấm gương của đối tượng 
giao tiếp mà chủ thể soi lại mình, tự điều chỉnh mình cho phù 
hợp với các chuẩn mực xã hội. Giao tiếp là cơ chế bên trong 
của sự tồn tại và phát triển của mỗi con ngưcri.

Với người quản lý, lãnh đạo, phần lớn thời gian làm 
việc của họ là dành cho giao tiếp: bàn bạc công việc, giao 
nhiệm vụ, hội họp, góp ý, khen thưởng, chê trách... Việc hoàn 
thành rứiiệm vụ của họ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hoạt 
động giao tiếp này. Qua giao tiếp mà mối quan hệ xã hội cũng 
như nhân cách, phong cách công tác của họ được hình thành và 
hoàn thiện; kỹ năng, kỹ xảo, nghệ thuật giao tiếp trong quản lý 
lãnh đạo của họ được phát triển. C.Mác nói; “Sựphát triển của 
mỗi cá nhân được quy định bởi sự phát triển của tất cả các cá 
nhân khác mà nó quan hệ trực tiếp hoặc giản tiếp’’ (C.Mác: Hệ 
tư tưởng Đức -  NXB Sự Thật, Hà Nội - 1962, trang 62).

Cùng với hoạt động, giao tiếp là phương thức tồn tại 
của loài người. Xã hội càng phát triển thì giao tiếp càng
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phong phú, phương tiện giao tiếp càng phức tạp và giao tiếp 
gián tiếp (qua công cụ) càng phát triển. Giao tiếp ngày càng 
đóng vai trò to lớn trong giải quyết các vấn đề của xã hội, 
của đời sống con người.

III. CH Ú t NĂNG CỦA GIAO TIẾP

3.ỉ. Xét dưói góc độ là một phàm trù tâm lý học

a) Chức năng định hướng hoạt động

Khi giao tiếp với nhau, con người xác lập hướng hoạt 
động của mình. Thực chất của sự định hướng trong giao tiếp là 
khả năng thăm dò để xác định mức độ nhu cầu, thái độ, tình 
cảm, ý hướng.. .của đối tượng giao tiếp, nhờ đó mà chủ thể giao 
tiếp có được đáp ứng kịp thời, phù hợp với nhiệm vụ mục đích 
giao tiếp đề ra. Sự thăm dò này nhiều khi không dễ dàng, vì 
những điều mà chủ thể định thăm dò thường là tiềm ẩn, hay 
thay đổi và nhiều khi những biểu hiện bên ngoài không tương 
xứng với thực chất của nó. Sự định hướng càng chính xác khi 
chủ thể nắm vững nghệ thuật giao tiếp, tạo ra không khí thân 
thiện, cởi mở hiểu biết lẫn nhau giữa chủ thể và khách thể giao tiếp.

b) Chức năng phản ánh (nhận thức)

Đây là chức năng nhằm thực hiện mục đích giao tiếp, 
bao gồm quá trình thu nhận thông tin. Để thu thập thông tin, 
con người huy động các cơ quan của cơ thể như: miệng để nói, 
tai nghe, mát nhìn, tay ra hiệu...Đ ẻ xừ lý thông tin, con người 
phải phán đoán, suy lý, trừu tượng hóa, khái quát hóa...Trong 
giao tiếp, con ngưòd chỉ phản ánh được một phần, một số khía 
cạnh của sự vật, hiện tượng khách quan. Trên cơ sở và xử lý
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thông tin, bằng kinh nghiệm, bằng trực giác của mình, con 
người tiếp cận được bản chất đích thực của sự vật, hiện tượng.

c) Chức năng đánh giá và điều chỉnh

Dựa trên kết quả nhận thức, chủ thể đánh giá thái độ, tình 
cảm v.v...của đối tượng giao tiếp. Từ đó, chủ thể và khách thể 
tự điều chỉnh hành vi, thái độ của mình cho phù hợp với điều 
kiện, hoàn cảnh và không khí tâm lý khi giao tiếp, nhằm làm 
cho giao tiếp đạt mục đích, hiệu quả cao.

Các chức năng tâm lý của giao tiếp được con người thực 
hiện thành một tổng thể. Các chức năng này rất phong phú và 
phức tạp. Mỗi cá nhân trong quá trình phát triển và hoàn thiện 
rứiân cách của mình đã không ngừng phát triển và hoàn thiện sự 
giao tiếp để đáp ứng ngày càng tốt hom các chức năng này. Tùy 
theo năng lực giao tiếp của từng người mà các chức năng này 
được huy động với những mức độ khác nhau, trong những điều 
kiện, hoàn cảnh khác nhau.

3.2. Xét dưới góc độ là một hoạt động của nhóm xã hội

a) Chức năng liên kết (nổi mạch)

Nhờ có giao tiếp mà con người liên kết, hiệp đồng, họp 
tác được với nhau trong công việc. Để tránh cảm giác bị đom lẻ, 
để có thêm cảm giác an toàn, con người bằng giao tiếp mà gắn 
bó, đoàn kết với nhau. Nhu cầu giao tiếp xuất hiện rất sớm 
trong dời sống cá thể, ngay lừ khi mới lọt lòng mẹ. Những nhu 
cầu được bế ẵm, vỗ về, âu yếm là nhu cầu giao tiếp giữa con và 
mẹ. ở  những lứa tuổi khác nhau, nhu cầu giao tiếp, đối tượng 
và phưomg thức thực hiện chức năng này của giao tiếp cũng
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khác nhau. Đây là chức năng dê mồi cá thể khi giao tiếp đáp 
ứng được nhu cầu riêng của nhóm, của cộng đồng.

b) C h ứ c  n ă n g  h òa  nhập (đ ồ n g  nhất)

Đây là sự hòa nhập, sự tham gia của các cá nhân vào 
nhóm xã hội (như gia đình, lóp học, tổ công tác, phường, 
hội...). Qua giao tiếp, con người thấy được mình là thành viên 
của nhóm, có nghĩa vụ, trách nhiệm với nhóm và được hường 
mọi quyền lợi như các thành viên khác trong nhóm. Họ chia 
ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ với nhóm theo khả năng của 
mình. Mặt khác, chính nhóm xã hội lại tác động không nhỏ lên 
nhân cách, thái độ, hành vi của mỗi thành viên. Những quy 
định, những đòi hỏi (chính thức hoặc không chính thức) của 
nhóm sẽ chia phối các hoạt động riêng tư của mỗi thành viên 
trong nhóm.

Cũng có khi chức năng hòa nhập còn thể hiện ở sự đối 
lập, mâu thuẫn của thành viên đối với nhóm. Chức năng đối lập 
đã nói rõ thêm tính phong phú, phức tạp của hoạt động giao 
tiếp trong nhóm.

3.3. Phân loại theo chức năng cụ thể

Trong số những cách phân loại này, chúng ta phải kể đến 
cách phân loại theo 6 chức năng (6 thành tố) của giao tiếp do 
nhà ngôn ngữ học cấu trúc Jakopson đề xướng. Sáu chức năng 
này là:

- Chức năng nhận thức, đô có những thông tin rõ ràng, 
mạch lạc.

- Chức năng cảm xúc, để tạo ra không khí thoải mái, những 
cảm xúc tốt đẹp giữa chủ thể và khách thể trong giao tiếp.
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- Chức năng duy trì sự liên tục, không để có khoảng trống 
trong giao tiếp. Xen giữa những giao tiếp công việc, nghiêm túc 
là những lời thăm hỏi, những câu chuyện vui, chuyện cười...

- Chức năng thơ mộng, để tạo ra sự thi vị, kích thích trí tường 
tượng phong phú và những xúc cảm thầm mỹ trong giao tiếp.

-Chức năng siêu ngôn ngữ, nhàm lựa chọn và sử dụng 
những câu, những từ chúứi xác, sâu sắc, gây ấn tượng mạnh mẽ.

- Chức năng quy chiếu, thu phục nhân tâm của giao tiếp, 
nhằm giải quyết đúng những vấn đề mà cà chủ thể lẫn khách 
thể giao tiếp đang mong đợi...

Đây là những chức năng giao tiếp rất cụ thể của con người.

IV. CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIÊP

Trong giao tiếp, con ngưòd thường sử dụng các loại 
phương tiện sau:

4.1. Phương tiện vật chất cụ thể

Khi giao tiếp, con người có thể sử dụng những công cụ, 
sản phẩm vật chất của lao động, những danh lam thắng cảnh, 
những kỷ vật, tặng phẩm... Trẻ em giao tiếp với nhau qua đồ 
chơi, bánh, kẹo... Trong từng vật thể có sự hội nhập văn hóa, 
xã hội, trí tuệ, cảm xúc... của loài người. Khi giao tiếp bằng vật 
chất cụ thể, con người chi cho nhau biết những tinh túy mà loài 
người gửi gắm ở ưong đó, trao đổi với nhau những thông tin, 
rung cảm, kinh nghiệm... về vật thể đó, từ đó chủ thể và khách 
thể thực hiện mục đích, nội dung giao tiếp.
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4.2. Phương tiện ký hiệu, tín hiệu

Khi giao tiếp, con người sử dụng những cử chi, điệu bộ, 
ánh mắt, nét mặt...để thể hiện sự đồng tình hay phản đối, thân 
thiện hay khó chịu, hiểu biết sâu sắc hay nông cạn... Ngoài ra, 
con người còn sừ dụng những ký hiệu quy định chung cho từng 
nhóm xã hội, như biển báo giao thông, ký hiệu thông tin bàng 
tay, cho những người câm điếc, những ký hiệu dùng riêng cho 
hai người...

4.2.1. Giao tiếp qua nét mặt

Người giao tiếp sử dụng bộ mặt của mình để diễn đạt 
những nội dung giao tiếp, trước hết diễn đạt về cảm xúc, thái 
độ. Nét mặt cau có thể hiện sự giận dữ, khó chịu; nét mặt rạng 
rỡ thể hiện sự hài lòng, khoan dung, đồng tình ... Sự giao tiếp 
bàng nét mặt thường thể hiện tập trung ờ đôi mắt và cái miệng.

Đôi mắt nói lên rất nhiều sắc thái tâm lý: vui, buồn, lanh 
nhạt, ngờ vực, tự tin, nhiệt tình... Qua đôi mắt, có thể phán 
đoán được phần nào tính cách của người giao tiếp: ngưòả gian 
giảo hay nhìn trộm, người lẳng lơ hay liếc ngang, người tức 
giận mắt tối sẩm, người thông minh mắt long lanh, người chính 
trực hay nhìn thẳng, người xu nịnh hay nhìn xuống...
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a. Cái nhìn độc địa (Lúc giận giũ' đồng tử thưòng co lại nhỏ tí xíu, đôi 
khi như đầu kim)
b. Cái nhìn của ngưòl đang yêu (Khi hưng phấn, đồng tử thưò'ng giãn to)

Cái miệng, trước hết là đôi môi, nụ cười, giọng cưòd cũng 
nói lên được nhiều điều khi giao tiếp. Nụ cười thể hiện sự vui 
vẻ, cởi mở, trừu mến hay buồn tẻ, gưọng gạo, mỉa mai, cay 
đắng. Giọng cười ha hả, khanh khách, khúc khích hay lặng lẽ 
đều mang một sắc thái tâm lý riêng. Mồm rộng, môi mỏng hay 
dày, cong hay thẳng...phần nào nói lên tính cách của người 
giao tiếp.

- Giao tiếp bằng cử chỉ: mỗi cử chỉ của bàn tay (vẫy, xua, 
nắm lại, xòe ra...); mỗi cử chỉ của ngón tay (xòe hai ngón hình 
chữ V, giơ cao một ngón tay cái, hai ngón tay ngoặc vào 
nhau...); cánh tay giơ lên, hạ xuống... đều có những ý nghĩa 
giao tiếp nhất định. Vừa nói vừa xòe hai bàn tay ra trước mặt 
thổ hiện sự trung thực, đấm nom tay xuống bàn thê hiện sự tức 
giận, tay chống nạnh, dáng đứng vững vàng thể hiện sự tự tin, 
lòng kiêu hãnh. Hai tay chấp sau lưng, đi đi lại lại thể hiện đang 
suy nghĩ; hai bàn tay ngửa lên thể hiện sự cầu xin; bắt tay chặt
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thể hiện tình cảm mật thiết, bắt lỏng thể hiện sự hờ hững, thiếu 
mặn m à...

Giao tiep phi ngôn ngữ (Xát lỗ tai, gãi cổ: Biểu hiện không muốn nghe)

Đầu gật gù thể hiện sự tán thành, tâm đắc; đầu lắc lắc thể 
hiện sự phản đối, chê bai; quay đầu, hướng tai về phía đối
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tượng giao tiếp, thể hiện sự chăm chú lẳng nghe... Tay chống 
cằm hay đặt lên trán chứng tỏ đang đắn đo, cân nhắc; vò đầu, 
gãi tai nói lên tình trạng bối rối, k)ió x ử ...

4.2.2. Giao tiếp bằng tư thế của thân thể

Tư thế đứng, ngồi, đi lại... Khi giao tiếp ít nhiều liên 
quan đến vai trò, địa vị của cá nhân trong xã hội. Ngồi tư thế 
thoải mái, đầu hod ngửa ra sau thường là kiểu ngồi của ngưòd 
lãnh đạo. Tư thế cúi người về phía trước tỏ vẻ chú ý lắng nghe 
là tư thế của nhân viên, dưới quyền. Tư thế đứng ưỡn ngực, hai 
tay chống ngang hông hay khoanh trước ngực thể hiện tính “kể 
cả”. Đứng trực diện, hai tay dang rộng, hai chân để mờ thể hiện 
thái độ cởi mở, gần gũi, dễ tiếp xúc...

4.3. Phương tiện ngôn ngữ

Một trong những ưu thế của con ngưòd so với con vật là 
có ngôn ngữ (hệ thống tín hiệu thứ hai). Ngôn ngữ là sản phẩm 
tiến hóa lịch sử của xã hội loài người và trở thành công cụ giao 
tiếp cơ bản của con người. Bằng ngôn ngữ, trong giao tiếp, con 
người có thể trao đổi với nhau tất cả những hiểu biết, tình cảm, 
thái đ ộ ... mà mình thấy cần thiết.

4.3.1. Ngôn ngữ bên ngoài

Đây là ngôn ngữ của chủ thể hướng vào đối tượng giao tiêp.

a) Ngôn ngữ nói

Ngườỉ giao tiếp khi dùng ngôn ngữ nói độc thoại phải 
chuẩn bị kỹ cả nội dung và hình thức của bài nói. Lời nói phải 
đuợc gọt giũa cho chính xác, rõ ràng. Câu trúc bài nói, câu nói 
phải hợp lý. Nội dung bài nói phải súc tích, thực tế. Trong giao
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tiếp bằng độc thoại đòi hỏi sự tập trung chú ý cao của cả chủ 
thể và khách thể.

Ngôn ngữ đối thoại trong giao tiếp cần giản dị, dễ hiểu, ít 
trau chuốt, thường được lược bỏ bớt ngôn từ. Khi đối thoại trực 
tiếp, hoặc đối thoại qua màn hình (mặt đối mặt), ngưòi giao tiếp sử 
dụng thêm các phương tiện hỗ ừợ như điệu bộ, hàiửi vi, cử chỉ...

Trong giao tiếp bằng ngôn ngữ nói (đổi thoại, độc thoại) 
chủ thể và khách thể rất chú ý sử dụng chất liệu giọng nói 
(cường độ, số âm thanh) và nhịp điệu để bổ sung cho nội dung 
lời nói. Sự lên bổng, xuống trầm, nói oang oang hay nhỏ nhẹ, 
the thé hay trầm trầm, cấp tốc hay chậm rãi, khoan thai... đều 
mang một ý nghĩa tâm lý nhất định. Qua giọng nói, cách nói có 
thể đoán biết được phần nào tính cách, thái độ... của người 
giao tiếp. Giọng nói đanh, tự nhiên cao giọng thường thấy ở 
người có tính cách trịnh thượng. Giọng nói không bình thường 
(nói ấp úng, ngập ngừng, nói lắp...) là biểu hiện sự căng thẳng 
nội tâm, hồi hộp, bối rối cảm xúc... Ngưòã nói nhanh và nói to 
thưòng là người có nhân cách hướng ngoại...

b) Ngôn ngừ viết

Trong giao tiếp, có thể dùng độc t|?oại viết (viết báo, viết 
sách...) hoặc đối thoại viết (viết thư hỏi và viết trả lòd...). Cách 
trinh bày bài viết, kiểu dáng chữ viết, cách lựa chọn các dấu 
nhấn, cách sử dụng phương tiện để viết (viết trên giấy trắng hay 
trên vai đỏ, viél bàng mực hay bàng màu...) cũng phán ánh 
nhiều điều về tính cách, thái độ của người giao tiếp.

Trong giao tiếp, so với ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết được 
sử dụng công phu hơn, thông tin được chắt lọc hơn, song diễn
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đạt về tình cảm, thái độ sẽ khó khăn hơn. Ngày nay nhờ có các 
phương tiện thông tin hiện đại mà giao tiếp bằng ngôn ngữ bên 
ngoài của con ngưòd được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn 
và đạt hiệu quả cao hơn. Tất nhiên, để phát huy tốt vai trò của 
máy móc, phương tiện thôn tin hiện đại, trong giao tiếp bằng 
ngôn ngữ, con người phải không ngừng nâng cao trình độ hiểu 
biết của mình, làm chủ máy móc, phương tiện và xử lý kịp thời 
những trục trặc kỹ thuật, để giao tiếp diễn ra liên tục, có hiệu quả.

4.3.2. Ngôn ngữ bên trong

Tuy không trực tiếp tham gia vào quá trình giao tiếp,song 
ngôn ngữ bên trong là công cụ, phương tiện quan trọng để con 
người nhận thức, điều khiển, điều chỉrứi thái độ, tình cảm, ý chí 
của mìiứi khi giao tiếp. Có trường hợp, bằng kiiứi nghiệm, bằng 
trực giác và linh cảm,chủ thể giao tiếp phán đoán được nội 
dung ngôn ngữ thầm, ngôn ngữ thuần túy bên trong của đối 
tượng giao tiếp, nhờ đó mà quá trình giao tiếp diễn ra thuận lọd 
và đạt kết quả cao.

Mỗi phương tiện giao tiếp, dù là phương tiện ngôn ngữ 
hay phi ngôn ngữ, phương tiện vật chất hay phi vật chất, đều có 
mặt ưu và mặt khuyết của nó. Thói quen, kỹ xảo, phương thức 
sử dụng những phương tiện này liên quan chặt chẽ với sự phát 
triển kinh tế - xã hội, địa phương, dân tộc, nghề nghiệp, lứa 
tuổi, trình độ học vấn, sức khỏe thể chất và tâm lý... của ngưòd 
giao tiép. Mỗi cá Iiliân, trong quá trình phát triển đời sống cá 
thể, không ngừng phát triển và hoàn thiện phương thức sử dụng 
những phương tiện giao tiếp cho phù hợp với khả năng của 
mình. Trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, mỗi người đều
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cố gang tận dụng mặt mạnh, khắc phục mặt yếu của từng 
phưcmg tiện để phối hợp chúng trong giao tiếp. Những người 
nấm vững nghệ thuật giao tiếp, có kỹ năng, kỹ xảo sử dụng 
phối hợp các phưong tiện thì kết quả giao tiếp của họ sẽ đạt 
được mỹ mãn.

V. CÁC CÁCH PHÂN LOẠI GIAO TlẾP

5.1. Phân loại theo phưotig thức giao tiếp

a. Giao tiếp trực tiếp (trực diện)

Chủ thể và đối tượng giao tiếp mặt đối mặt với nhau, 
trực tiếp phát và nhận thông tin của nhau. Khoảng cách giữa 
chủ thể và đối tượng rất gần nhau.

b) Giao tiếp gián tiếp

Khi chủ thể và khách thể ở xa nhau, họ phải dùng những 
phương tiện cụ thể để giao tiếp với nhau, như qua thư từ, báo 
chí, qua người khác, bằng linh cảm

c) Giao tiếp trung gian

Đây là loại giao tiếp vừa trực trếp, vừa gián tiếp, như nói 
chuyện trao đổi với nhau qua điện thoại, qua điện thoại truyền 
hình...

5.2. Phân loại theo phưong tiện giao tiếp

a) Giao tiếp bằng ngôn ngữ.

b) Giao tiếp bằng ký hiệu, tín hiệu.

c) Giao tiểp bằng nhũng vật chất cụ thể

5.3. Phân loại theo quy cách và nội dung giao tiếp
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a) Giao tiếp chính thức (chính quy)

Đây là giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm chính 
thức. Sự giao tiếp này được thực hiện theo chức trách, nhiệm 
vụ theo quy chế, quy định của luật pháp, của phong tục, của dư 
luận... Ví dụ như, giao tiếp trong gia đình, trong quản lý, lãnh 
đạo, trong hoạt động nghề nghiệp: dạy học, giáo dục, khám 
chữa bệnh...

b) Giao tiếp không chính thức (không chính quy)

Đây là giao tiếp trong nhóm không chính thức, giữa 
ngưòd thân nhau, phục nhau, cùng có những ham muốn, sở 
thích như nhau...

5.4. Phân loại theo quy mô, thành  phần giao tiếp

a) Giao tiếp giữa một người với một hoặc nhiều ngưòd khác.

b) Giao tiếp giữa một cá nhân với một nhóm.

c) Giao tiếp giữa nhóm người này với nhóm ngưòri khác.

5.5. P h ân  loại theo  sự  đ ịn h  hướ ng  đối với số 
đông ngư ờ i

a) Giao tiếp định hướng xã hội

ở  đây chủ thể giao tiếp với tư cách đại diện cho xã hội, 
cho cộng đồng, tiến hành giao tiếp với đối tượng về một hoạt 
động nào đó.

b) Giao tiếp định hướng cá nhân

ở  đây chủ thể giao tiếp không đại diện cho nhóm xã hội 
nào. Họ giao tiếp hoàn toàn vì lứiững mục đích cá nhân, xuất 
phát từ động cơ, nhu cầu, hứng thú, tình cảm ... của cá nhân.
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5.6. Phân loại theo kênh chủ yếu tham gia giao tiếp

Giao tiếp là quá trình đa kênh. Tính chất cuộc giao tiếp 
càng quan trọng thì số kênh được sử dụng càng nhiều. Ngược 
lại giao tiếp nào sử dụng càng nhiều kênh thì sự hiêu biêt, đánh 
giá.. .trong giao tiếp càng đầy đủ và chính xác.

Theo cách phân loại này, giao tiếp bao gồm:

- Giao tiếp nghe nói (kể cả nghe nói qua máy móc, dụng cụ...).

- Giao tiếp nhìn nhau trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Giao tiếp xúc giác; qua bắt tay, ôm hôn, xoa đầu, 

bế ẵm ...
- Giao tiếp khứu giác: qua mùi nước hoa, mùi hoa quả...
- Giao tiếp vị giác: qua vị cay của trầu cau, của rượu...

- Giao tiếp qua kênh quà tặng, kỷ vật như: bông hoa, 
nhẫn cưới...

Ngoài ra còn nhiều cách phân loại khác, như phân loại 
theo các hoạt động cụ thể (giao tiếp sư phạm, giao tiếp du lịch, 
giao tiếp thưcmg mại...), phân loại theo mức độ mật thiết giữa 
chủ thể và khách thể (giao tiếp xã giaọ bình thưòmg, giao tiêp 
quen biết, giao tiếp thân thiết...).

VI. NHỮNG RÀO CẢN TRONG GIAO TIẾP

Giao tiếp là một qúa trình phức tạp và không phải lúc 
nào giữa người giao tiếp với cử toạ cũng đi đến cách hiêu, 
nhận thức như nhau. Trong giao tiếp thường bị ảnh hưởng từ 
nhiều yếu tố với tư cách như là những rào cản mà nếu không 
khắc phục được thì giao tiếp sẽ thiếu hiệu quả, khó đạt được 
mục đích đề ra.
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6.1. Những rào cản về mặt tâm lý
Đây là những rào cản phức tạp và khó khắc phục rửiất
a. Rào cản về cảm xúc

Khi giao tiếp chúng ta thường bị rào cản về mặt tâm lý 
khi phải thông báo một vấn đề, một chủ trương nào đó mà ta đó 
biết trước cừ toạ sẽ có phàn ứng không đồng tình sẽ làm cho ta 
e ngại thiếu tin tưởng. Hoặc lần đầu tiên phải trìrứi bày về một 
lĩnh vực chuyên môn trước Hội đồng tuyển dụng. Hay ta phải 
trình bày một vấn đề nào đó mà cử toạ có thái độ dửng dưng, 
mặc cảm, đối nghịch với ta; đặc biệt cử toạ lại là những người 
có vị trí cao, có nhiều kinh nghiệm, v.v.

b. Rào cản về nhận thức

Trước một thông tin đưa ra bản thân chúng ta và các cử 
toạ rất có thể sẽ nhận thức khác nhau; chính vì thế cùng một 
vấn đề thôi song người ta sẽ hiểu, nhìn nhận, giải thích và đáp 
ứng khác nhau. Ví dụ: Phòng của bạn rứiận được một báo cáo 
song các nhân viên trong phòng sẽ có cách nhìn nhận khác 
nhau về báo cáo đó.

Trong quá trình nhận thức, mỗi cá nhân lại căn cứ vào 
kinh nghiệm riêng nên có thể trái với mong đợi của chúng ta.

c. Rào cản về sự lựa chọn

Chúng ta tiếp nhận nhiều thông tin song điều kiện, thòd 
gian, khù năng có hạn Irôn pliải chọn lọc cái gì cần thiết nhất, quan 
ừọng nhất tức là phải quyết định lựa chọn

- Thòã gian là yếu tố quan trọng của sự lựa chọn. Một 
bức thư chúc mừng hay chia buồn được gửi đi ngay sau biến cố
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sẽ tốt hom là gửi chậm. Một cuộc thảo luận phòng ngừa tai nạn 
giao thông được tổ chức ngay sau vụ tai nạn xảy ra sẽ có hiệu 
quả cao hơn vào các thời điểm khác. Chúng ta đưa báo cáo lên 
sếp bị trễ sẽ có hậu quả xấu vì sếp phải chờ đợi quá lâu...

- Yeu tố nội dung cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn. 
Chúng ta thường thích đọc một bài báo trong tạp chí ta thích 
hơn là đọc báo cáo trong đó Giám đốc có phê bình mình.

- Con người thường nhớ những điểm thái quá, cực đoan 
hơn là nhớ những điểm trung dung.

- Sự lựa chọn cũng phụ thuộc vào giới, độ tuổi, cá tính.

6.2. Những rào cản về mặt ngữ nghĩa, vật chất.

a. Rào cản vể ngữ nghĩa

Từ ngữ thường có nhiều nghĩa khác nhau. Tiếng việt 
cũng có nhiều từ đồng âm khác nghĩa hay cùng chi một sự vật 
mà có nhiều cách gọi khác nhau. Đặc biệt là từng vùng miền 
cũng có những tiếng lóng, tiếng đệm khác nhau rất khó hiểu.

b. Rào cản về vật chất

Đó là những yếu tố thuộc về hành động, trang phục 
của chúng ta hay của cử tọa. Ngoài ra cũng là các yếu tố thuộc 
về không gian giao tiếp, phương tiện kỹ thuật, bút, mực, giấy, 
ánh sáng...

6.3. Những rào cản về măt văn hoá

Khi giao tiếp mà nền văn hoá khác nhau sẽ dẫn đến 
những rào cản, tạo ra những khó khăn, bất lợi trong giao tiếp. 
Sự khác nhau về văn hoá thể hiện ở từng vùng, dân tộc. Ví dụ:
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+ Khi dịch từ tiếng Anh câu; “Sinh động với Pépsi” ra 
tiếng Đức không khéo sẽ thành “Ra khỏi nấm mồ”, hay sang 
một vài tiếng ở châu Á dễ thành: Đem tổ tiên của bạn ra khỏi 
nấm mồ.

+ Trong giao tiếp người châu Âu (Mỹ) coi trọng sự 
thẳng thắn, song ngưòd châu Á (ngưòã Nhật) lại hay tránh điều 
gây ra sự lúng túng, bối rối hay khó chịu ở cử toạ.

+ Cừ chỉ của mỗi dân tộc cũng có ý nghĩa khác nhau ừong 
giao tiếp. Thí dụ như;

- Khi đưa ngón tay cái lên - ở Mỹ là đồng ý, ở Nga là 
tuyệt vòi, song ngưòd Pháp lại hiểu ý là hạng bét.

- Thọc tay vào túi quần khi nói chuyện ngưòd Đức cho 
là bất kính

- Người Hy lạp gật đầu có nghĩa là không

- ở  Ẩn độ bàn tay trái được coi là bẩn nên không bắt 
tay trái.

- Vỗ vào lưng đổi với người Anh là không lịch sự

+ Biểu hiện cảm xúc cũng khác nhau: Ngưòri Trung 
Đông khi đồng tình thường kêu to, nhảy dựng lên, còn ngưòd 
Phưong Đông lại hay kiềm ché.

+ Qui định về khoảng cách giao tiếp, không gian, hình 
thức giao tiếp ở mỗi cán bộ cũng khác nhau.
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6.4. Rào cản do thiếu kỹ năng biểu hiện ngôn ngữ
cơ thể

• Giao tiếp phi ngôn ngữ là giao tiếp không sử dụng ngôn 
từ mà sử dụng ánh mắt, nét mặt, nụ cười, cử chỉ, dáng vẻ...

Thực tiễn cho thấy trong giao tiếp ngôn từ chi chiếm 
một phần khi chúng ta nói, truyền đạt. Những điều tuy ta không 
nói ra bằng ngôn từ mà lại nói ra bằng “ánh mắt” đôi khi lại 
quan trọng hon.

Theo các nhà nghiên cứu yếu tố phi ngôn ngữ chiếm tỷ 
lệ cao trong giao tiếp. Theo Ray thì nó chiếm 65% những điều 
truyền đạt khi ta nói; cũng theo Alber thì yếu tố phi ngôn ngữ 
chiếm 93%.

Khái niệm “p/i/ ngôn ngữ' có từ 1965, còn khái niệm 
'"ngôn ngữ cơ thề' mới có từ 1970. Thực tế cho thấy trong giao 
tiếp ngưòã ta tin vào “nói như thế nào" hon là “nói cải gì"

Yeu tố ngôn ngữ cơ thể (ánh mắt, vẻ mặt, nụ cưòd, cử 
chi, dáng đứng...) có vai trò rất to lớn trong việc chi phối sự 
chú ý, quan tâm, nhận thức của ngưòd nghe. Một người nào đó 
nói: Tôi đang hạnh phúc song dáng đứng, vẻ mặt, ánh mắt lại 
đau khổ, thì trong thực tế người nghe tin vào yếu tố ngôn ngữ 
cơ thể đó chứ không tin vào điều người đó nói. Thục nghiệm tâm lý 
của Franski đó chứng mũứi nhận định trên.

• Giao tiếp phi ngôn có bốn thành phần

a. Thân thế:
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Cũng gọi là ngôn ngữ cơ thể (nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, 
dáng đứng, dáng ngồi)

Trong giao tiếp nên chọn tư thế đứng, ngồi thoải mái 
mà trang trọng theo tư thế “nhà nghề”

+ Tư thế'. Cách đứng, ngồi khi giao tiếp

Khi ngồi nên thẳng lưng, không ngưọng ngạo, nhìn 
thẳng vào cử toạ, trọng lượng cơ thể phân bổ đều. Tránh tư thế 
ngồi quá trịnh trọng, lưng thẳng như cây thước; cũng đừng ngồi 
thu mình lại hay ngồi qúa xuề xoà, dạng chân quá, nghiêng một bên.

Tư thế đứng thoải mái, đĩnh đạc; tránh tư thế khép kín, 
phục tùng hay gây hấn.

+ Ciỉ- chỉ\
Thông thường giao tiếp ai cũng dựng một cách có ý 

thức một cử chỉ nào đó để hậu thuẫn điều mình đang nói. Quan 
sát cho thấy ai cũng sử dụng bàn tay để nhấn mạnh, liệt kê, 
minh hoạ hay miêu tả khi nói. Tránh dùng những cử chỉ như 
ôm bục giảng, đếm xu trong túi quần.

Cừ chi không những nhấn mạnh điều người ta nói mà cũng 
bộc lộ thái độ người nói.

Cử chi nồng nhiệt thường: Cúi người về phía người 
khác với tư thế và cử chỉ cởi mở, nhìn thẳng vào người khác, 
tươi cười, đôi khi có thể chạm vào người khác nếu có thể.

Cử chỉ lạnh nhạt: chống nạiứi, uể oải, không cười, cử 
động một cách nóng nảy như: bẻ ngón tay, nghịch vớ vẩn một vật 
nào đó, nhìn vào đồng hồ...

Khi đứng giao tiếp nên chú ý cử chỉ của tay.
+ Vẻ mặt và mắt
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Đây là những bộ phận biểu cảm nhất trong giao tiếp, khi giao 
tiếp 'chúng ta cú thể:

- Thiết lập mối quan hệ bằng mắt: Nhướn mày hay nhăn 
mày, liếc mắt, mỉm cười, gật đầu V.V..

- Khi muốn nói ta thường há miệng, hít vào thật nhanh, 
nhướn mày.

- Khi ngừng nói ta thường không nhìn vào mắt người 
khác; thường là hay nhìn xuống.

- Người nghe vào muốn chen lời chúng ta đang nói sẽ 
liên tục nhìn vào mắt chúng ta, thay đổi thế ngồi và hắng 
miệng.

Nên chú ý tiếp xúc bằng mắt cho phù hợp, nhiều qúa sẽ 
bị cho là áp đảo, có tính áp chế, gây hấn. Song nếu ít quá dễ bị 
cho là phục tùng, gian xảo, lơ đãng hay không thân thiện.

- Khi nói, diễn thuyết nên nhìn vào mắt những người có 
ánh mắt thân thiện, tập trung chú ý, ngưỡng mộ.

- Khi kết thúc bài nói chuyện nên nhìn vào tất cả mọi 
người, nhất là những người có vị thế cao trong cử toạ.

b. Giọng nói
Giọng nói phản ánh trạng thái cảm xúc của người giao 

tiếp. Giọng nói có tính biến điệu: âm lưọmg, tốc độ, sự lên 
xuống, nhấn mạnh làm gia tăng sự lĩnh hội của cừ toạ. Người 
xưa ở Phương Đông có kinh nghiệm nghe giọng nói để biết tírứi 
cách.

Trong giao tiêp nên chú ý;

- Nên nói rõ ràng, với độ cao nghe rõ.
- Hãy nói với giọng diễn cảm, hứng khởi
- Giọng nói ấm áp, vui vẻ
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làmr

bố trí

- Tốc độ vừa phải, phát âm đúng
- Thay đổi tốc độ để tránh đều đều
- Tránh dùng những từ “à”, “ừ”, “như vậy là”, ‘Tằng thì

c. Không giam Có bốn không gian giao tiếp 
+ Không gian đứng:
- Không gian công cộng: Trên 4 mét
- Không gian xã giao: 1 - 4 mét
- Không gian cá nhân: 0,5 - 1 mét
- Không gian thân mật: 0 - 0,5 mét
+ Khi ngồi giao tiếp: Theo quy tắc giao tiếp, ngoại giao

+ Sự sờ mó, đụng chạm trong giao tiếp
Quan sát khách ngồi ở quán Cafe ngoài trời với bốn 

nền văn hoá khác nhau, đếm số lần đụng chạm vào nhau trong 
1 giờ thấy:

- Ngưòd ở đảo Porto Ricô đụng chạm 180 lần
- Ngưòd dân thủ đô Pa-ri đụng chạm 110 lần
- Người ở Florida đụng chạm 1 lần
- Ngưòd dân ở Luân đôn không đụng chạm lần nào
Đ ụng chạm, sờ  mó trong giao tiếp theo Heslin có 5 

chức năng:
- Chức năng nghề nghiệp (bác sĩ, nha sĩ, bệnh nhân)
- Chức năng xã giao/nghi thức: (bát tay)
- Chức năng thân hữu/nhiệt tình: Giao tiếp đồng nghiệp 

có đụng chạm
- Chức năng ái tình/thân mật: Gần gũi
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- Chức năng khêu gợi tình dục: Giới tính
N hững chỗ được sờ  mó, đụng chạm khi giao tiếp là:

Bàn tay, cánh tay, đỉnh đầu, vai. Sự sờ mó, đụng chạm trong 
giao tiếp phải hướng tới ý nghĩa tích cực, truyền cho ngưòd 
khác sự khuyến khích, ủng hộ, lòng nhiệt tình ...

Người ta làm thực nghiệm nhỏ. Yêu cầu nữ bán hàng khi 
đưa hàng tìm cách đụng nhẹ tay mình hay ngưòd mình vào 
khách và một nữ bán hàng khi đưa hàng không đụng chạm vào 
khách. Qua điều tra và quan sát người ta thấy số khách được 
đụng chạm đánh giá cao cô bán hàng và số lần quay lại cửa 
hàng nhiều hon.

d. Đồ vật quanh ta:
Đây chính là không gian giao tiếp với sự bố trí bàn ghế, 

bục, chỗ ngồi, bảng, phông, ánh sáng. Việc bố trí chỗ ngồi khi 
đàm phán phải theo quy định và tính chất của cuộc đàm phán.

VII. GIAO TIẾP TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7.1 Đặc điểm giao tiếp trong lãnh đạo, quăn lý

Hoạt động lãnh đạo, quản lý có đặc tính là gián tiếp. 
Bản thân các nhà lãnh đạo, quản lý không trực tiếp tạo ra kết 
quả mà phải thông qua cấp dưới, bằng con đường tổ chức. Mặt 
khác giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý là giao tiếp giữa các cá 
nhân ở những vai nhất định trong mối quan hệ quản lý. Chính 
vì thế giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý cũng có những đặc điểm 
riêng biệt sau:

a. Đe hiện thực hỏa các chức năng lãnh đạo, quản lý 
các nhà lãnh đạo, quản lý chủ yểu phải thông qua hoạt động 
giao tiếp, bằng con đường giao tiếp.
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Khi quan sát công việc hàng ngày của ngưòả lãnh đạo, 
quản lý chúng ta thấy:

- Người lãnh đạo, quản lý phải chuẩn bị và thông qua 
các quyết định quản lý, các chù trưong, kế hoạch phát triển của 
tổ chức.

- Tổ chức, chủ trì các cuộc họp, hội nghị.
- Làm báo cáo, kiến nghị lên cấp trên.
- Phổ biến chỉ thị, nghị quyết, các quyết định quản lý.
- Làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Gặp gỡ, trao đổi với cấp dưới.
- Giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong tổ chức.
- Vận động, thuyết phục cấp dưới.

Sơ bộ dẫn ra những công việc trên cho thấy tất cả chúng 
đều liên quan đến giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp bằng ngôn ngữ. 
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cấp lãnh đạo càng cao thì 
tính chất giao tiếp trong công việc của người lãnh đạo, quản lý 
càng nhiều, ở  tầm vĩ mô có tới 85% hoạt động của người lãnh 
đạo là giao tiếp, ứng xừ.

b. Loại hình giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý chủ yếu  
là giao tiếp chính thức -  giao tiếp công việc, phản ảnh cơ cẩu 
quyền lực trong tổ chức.

Để thống nhất mục tiêu, phối hợp qua các cá nhân trong 
tổ chức về mặt hành động đòi hỏi trong tổ chức mọi người phải 
có sự trao đổi, thống nhất. Các cá nhân đều có chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau trong tổ chức. Vì vậy khi giao 
tiếp với nhau bắt buộc phải giao tiếp, ứng xử đúng vai. Điều 
này trường được qui định trong qui tắc ứng xử công sờ hay của 
mỗi loại hình tổ chức.
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Giao tiếp trong lãnh dạo, quản lý là giao tiếp chính thức 
cho nên về cơ bản mục đích, chức năng, phương thức, nhiệm 
vụ của hoạt động giao tiếp đặt trước và đáp ứng yêu cầu của 
hoạt động lãnh đạo quản lý. Trong hệ thống lãnh đạo, quản lý 
ngoài giao tiếp theo chiều ngang còn tồn tại chủ yếu loại hình 
giao tiếp của chủ thể lãnh đạo quản lý (giao tiếp từ trên xuống 
dưới) và của lực lượng (đối lập) bị quản lý (giao tiếp từ dưới 
lên trên).

Trong một tổ chức, giao tiếp là điều kiện đảm bảo các 
giá trị, mục tiêu, quy chế, thủ tục được hiện thực hóa phù hợp 
nhàm đạt các mục tiêu hoạt động và thay đổi. Giao tiếp được ví 
là một bộ phận cấu thành của tổ chức. Nếu không có giao tiếp 
mọi tổ chức sẽ rối loạn.

c. Đổi với người lãnh đạo, quản ỉý giao tiếp không chỉ 
là một nhu cầu tất yếu, một nội dung của công việc, một 
phương tiện (công cụ) để thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý 
mà còn là cơ hội để ngây ảnh hưởng đến người khác.

Chúng ta sẽ không thể hình dung được nếu thiếu giao 
tiếp người lãnh đạo, quản lý sẽ hiện thực hóa vai trò của mình 
như thế nào.

Để lãnh đạo, quản lý thì không chỉ đòi hỏi chủ thể lãnh 
đạo, quản lý phải có những phẩm chất chính trị, tâm lý, đạo đức 
và năng lực, kỹ năng đáp ứng mà còn đòi hỏi người lãnh đạo, 
quàn lỹ phái biến khát vọng cùa minh thành mục tiêu ở mọi 
ngưòd, ở cấp dưới; phải thuyết phục cấp dưới ủng hộ và làm 
theo một cách tích cực. Muốn thực hiện được điều đó không có 
con đường nào khác là phải thông qua giao tiếp. Chính vì thế
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ngoài kỹ năng lãnh đạo, quản lý càn thiết đầu tiên phải kể đến 
những kỹ năng giao tiếp, ứng xử của người lãnh đạo, quản lý

d. Giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý là giao tiếp có định 
hướng, liên tục và có tính công khai.

Tính định hướng được thể hiện ở chỗ mọi cuộc giao tiếp 
của người lãnh đạo, quản lý đều phục vụ mục tiêu ngắn hay dài 
hạn, đều dựa trên cơ sở quy định, kế hoạch tổng thể. Người 
lãnh đạo, quản lý về cơ bản không thể tổ chức những cuộc giao 
tiếp theo ý riêng, sở thích của mình. Đặc biệt tính định hướng 
còn được thể hiện ở mục tiêu, ở tính có ý thức, có chuẩn bị 
trước của các cuộc giao tiếp.

Tính liên tục thể hiện lộ trình thực hiện các mục tiêu, kế 
hoạch. Điều này buộc các chủ thể tham gia giao tiếp phải có ý 
thức trách nhiệm để làm sao đạt được mục đích đã đề ra. Trong 
một tổ chức với qui mô lớn không phải mọi quyết định cùa 
người lãnh đạo đều dễ dàng được thông qua theo dự kiến; 
không phải mọi người nhanh chóng thống nhất quan điểm, 
nharứr chóng đồng thuận. Chính vì thế cần có sự trao đổi, 
thuyết phục, giải thích...cho đến khi đạt được mục đích đề ra.

Tính công khai thể hiện rõ trong mọi quyết định, chủ 
chương, kế hoạch, chính sách mà người lãnh đạo, quản lý 
ban hành trong tổ chức. Một chính sách, một quyết định, một 
kế hoạch nếu không công khai, nếu không rõ ràng trong phổ 
biến sẽ không thể tạo nên sự nhất trí trong nhận thức và hành 
động. Trong giai đoạn hiện nay tính công khai dân chủ trở 
thành đòi hỏi ngày càng cao nhàm đảm bảo hiệu lực và hiệu 
quả lãnh đạo, quản lý.
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e. Giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý là hoạt động đa 
dạng, phức tạp.

Tính chất đa dạng được thể hiện ở nhiều loại hình giao 
tiêp như:

+ Có loại hình giao tiếp chính thức và không chính thức.
+ Có loại hình giao tiếp từ trên xuống dưới, từ dưới lên 

trên, giao tiếp theo chiều ngang và giao tiếp với bên ngoài.
+ Phương tiện để giao tiếp là ngôn ngữ viết, ngôn ngừ 

nói, ngôn ngữ cơ thể, mô hình, biểu tượng, sơ đồ.
Tuy nhiên giao tiếp dưới dạng văn bản và giao tiếp trực 

tiếp vẫn là phổ biến nhất. Tính phức tạp được thể hiện không 
chi bởi tính chất, mục đích công việc mà còn ở đối tượng giao tiếp.

Nhìn chung đối tượng giao tiếp của người lãnh đạo, 
quản lý rât phức tạp vê mặt vị thê, tâm lý, đặc diêm giới tính và 
lứa tuổi. Trong nhiều trường hợp nhất là trong giao tiếp với bên 
ngoài người lãnh đạo, quản lý biêt rất ít về đối tượng giao tiếp. 
Mặt khác đôi khi mục đích giao tiêp của hai bên lại khác nhau 
thậm chí đối trị nhau.

Quá trình giao tiếp là một quá trình luôn luôn biến đổi. 
Có nhiều tình huống trong giao tiếp nảy sinh mà bản thân người 
lãnh đạo, quàn lý bất ngờ, dễ rơi vào trạng thái bị động, lúng túng.

Hiệu quả giao tiếp còn phụ thuộc rất nhiều về khả năng 
nhận biêt và vượt qua các rào cản về ngữ nghĩa, về văn hóa và 
tâm lý của người lãnh đạo, quản lý. Chính những rào cản trên 
cíĩng phản ánh tính phức tạp cùa giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý.

Giao ticp trong lãnh đạo, quản lý chứa đựng nliiều đặc 
diêm CÓ tính khác biệt vóả giao tiếp trong đời thường rứiư đã 
phân tích ở trên song cái chung cùa hoạt động giao tiếp cùa con 
người vân là tôn tại 5 thành tố cơ bản: Người giao tiếp - thông 
điệp - cử tạo - môi trường.
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7.2. Các loại hình giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý
Trong hệ thống lãnh đạo, quản lý thưòrng diễn ra các 

loại hình giao tiếp sau:
a) Giao tiếp từ cấp trên xuống cấp dưới.
Họp Ban tham mưu; công bố chủ trưong, chính sách, kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, huấn thị, chỉ thị, công văn nhắc 
rứiở, yêu cầu...

• Mục đích giao tiếp
- Giải thích những yêu cầu, tiêu chuẩn đã được tổ chức 

quy định
- Để đáp ứng, phản hồi ý kiến của cấp dưới
- Để khuyến khích sự tham gia của cấp dưới
- Để động viên, giáo dục, điều chỉnh cấp dưới, tạo ra sự 

đồng thuận.
• Những khỏ khăn, hạn chế gặp phải
- Sự cắt xén, bóp méo thông tin.
Thí dụ: Thông tin phát ra từ Tổng giám đốc, đến Phó 

tổng giám đốc hiểu được 65% thông điệp, đến các giám đốc 
công ty còn 56%, phó giám đốc công ty còn 40%, đến quản đốc 
phân xưởng là 30%, đến người công nhân còn 20% thông điệp.

- Trình độ, kỹ năng giao tiếp của cấp trên.
• Cách thức để khắc phục khó khăn:

- Lãnh đạo vừa truyền tin vừa làm rõ những nội dung 
phức tạp, cần thiết.

- Phải có thái độ, cử chỉ, giọng điệu tôn trọng cấp dưới.

- Thông tin đưa xuống phải minh bạch, rõ ràng.

- Phải có sự tin cậy lẫn nhau
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Trong cuôn “Số tay ngicòi quan lý -  kinh nghiệm quản 
lý Nhật bản” do Trần Quang Tuệ dịch và biên soạn (N x n  Lao 
động, 1998) có đề cập đến 4 phirơm: pliáp ưuyền đạt của cấp trên 
xuống cấp dưới và 10 điều chú ý đưa ra mệnh lệnh, chi thị.

+ Bốn phưoTig pháp truyền đạt là:
• Mệnh lệnh'.
- Đây là cách làm có tính chất cưỡnrg chế hàng cách £Ù 

dụng quyền hạn của mình đưa ra mệnh lệnh như: Hãy larn như 
vậy đi.

- Khi cấp dưới vi phạm, ap đụng hinh tliức kỷ lưật theo quy 
chế lao động.

• Chỉ thị'.
- Chỉ ra cách tiến hành và phưcmg hướng trong nội dung 

nghiệp vụ đó (những điểm chính, cơ bản để đạt được mục tiêu).
- Khi cấp dưới có những ý kiến khác về nội dung chỉ thị 

đó, thì có thể nêu ra hay thảo luận.
• Thông báo:
- Thông báo việc thực hiện nghiệp vụ cho cấp dưới 

bàng văn bản để họ truyền tay nhau xem hay công bố trên 
bảng...

- Trong trường họp này, vì thông báo có tírứi một chiều 
nên không được lý giải đầy đủ, không kích thích được lòng 
hăng say, nhiệt tình.

• Tham gia'.
- Khi cấp dưới được tham gia như là một thành viên. 

Nếu ta có sẵn kế hoạch hành động và tiêu chuẩn hành động thì 
họ dễ phấn khởi hàrứi động.

- Đổi với quyết định của chính mình, họ sẽ có trách 
lứiiệm đến cùng.
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+ Mười điều chú ỷ  khi đưa ra mệnh lệnh, chi thị:
- Theo đúng hệ thống mệnh lệnh và nêu tên người 

phù hợp
- Giải thích đầy đủ, rõ ràng mục đích mệnh lệnh, nội 

dung, bối cảnh, tình huống làm cho cấp dưới niiận thức được 
tính chính đáng của mệnh lệiứi.

- Từ ngữ của ngưòũ đưa ra mệnh lệnh phải rõ ràng, dễ 
hiểu. Tránh dùng những từ có ý nghĩa không rõ ràng, dễ bị hiểu 
nhầm.

- Điều tra kỹ tình hình triển khai công việc hiện tại, quy 
định thứ tự ưu tiên công việc rồi ra chỉ thị.

- Chỉ ra kết quả công việc, thời hạn phải hoàn thành rồi 
ra chỉ thị

- Người đưa ra mệnh lệnh không chi nói một mình, mà 
thỉnh thoảng đặt câu hỏi để xác nhận mức độ đã hiểu được cùa 
cấp dưới.

- Không tỏ thái độ tự kiêu, tự đại, mà tự coi mình như 
một người cộng tác, tin tưởng cấp dưới và giao việc cho họ.

- Lắng nghe ý kiến cùa cấp dưới, không ép buộc, cho họ 
tham gia, cùng bàn kế hoạch để khơi dậy sự tích cực, nhiệt tình.

- Không chỉ bàng lời nói, mà nên truyền đạt thêm bàng 
cách bắt tay cấp dưới, vỗ vai nói những lời khích lệ.

- Sau khi truyền đạt, cần phải xác nhận xem cấp dưới đã 
lĩnh hội dũng nội dung chỉ thị chưa.

b) Giao tiếp từ cấp dưới lên cấp trên

Đây là loại hình giao tiếp đang có xu hướng gia tăng 
trong các doarứi nghiệp. Thông tin từ cấp dưới lên cấp ừên
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ngày càng nhiều, trong đó có cả kiến nghị thê hiện xu thê dân 
chủ hoá.

• Mục đích giao tiếp
- Báo cáo thực trạng hoạt động của phòng, ban, cá nhân

lên trên
- Đưa ra đề nghị, kiến nghị, ý kiến với cấp trên
- Phát huy dân chủ trong quản lý doanh nghiệp.
• Những khó khăn, trở ngại
- Hiệu quả giao tiếp phụ thuộc vào độ tin cậy cùa 

cấp trên
- Phụ thuộc vào động cơ, phong cách làm việc của 

cấp trên
- Tính thiếu chính xác của thông tin
• Cách khắc phục khó khăn
- Phải tìm hiểu nhân cách, cá tính cấp trên
- Đàm bảo trung thực, khách quan trong giao tiếp.
• Những nguyên tắc khi làm báo cáo lên trên cấp trên
+ Có thể hiểu báo cáo như sau: Đối với mệnh lệnh do 

cấp trên đưa ra, căn cứ theo quyền hạn, chức vụ, việc cấp dưới 
cho cấp trên biết tình hình của việc triển khai, hoàn thành gọi là 
báo cáo.

+ Năm nguyên tắc của báo cáo:
■ Nguyên tắc của nghĩa vụ báo cáo
- Khi công việc chấm dứt thì phải báo cáo ngay.
- Báo cáo không đúng lúc thì mất giá trị
•  Nguyên tắc thống nhắt hệ thong háo cáo
- Người nhận lệnh trực tiếp báo cáo với ngưòd ra lệnh
- Đối với những điều khoản bí mật, nhất định phải 

chọn địa điểm, phương pháp thích hợp trong việc báo cáo với 
người ra lệnh
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chính

■ Nguyên tắc chính xác, đơn giản 
- Chỉnh lại nội dung báo cáo và báo cáo những điểm

- Nói kết luận trước, sau đó xem thời gian có hay không 
mới giải thích lý do, quá trình.

- Nếu thấy cần thì phải kèm thêm văn bản, biểu đồ.
■ Nguyên tảc phân biệt ý  kiến và thực tế.
- Kèm theo tài liệu báo cáo một cách rõ ràng thành tích.
- Tránh ý kiến chủ quan, suy đoán và báo cáo nội dung 

quá cụ thể, chi tiết.
■ Nguyên tắc báo cáo giữa kỳ
- Đối với công việc tiến hành trong thời gian dài, khi 

tình huống thay đổi quá rõ, khi thấy khó hoàn thành công việc 
đã đề ra.

- Khi nhận được chỉ thị hay chấp nhận mới của cấp trên
- Khi có dự kiến về kết quả
c) Giao tiếp theo chiều ngang
Đây là loại hình giao tiếp giữa các cá nhân cùng thứ bậc 

trong tổ chức doanh nghiệp.

•Mục  đích giao tiếp: Nhằm tăng cường mối quan hệ 
theo chức năng nhằm phối họp hành động. Đây là loại hình 
giao tiếp thiết yếu nhằm duy trì tổ chức.

• Những khó khăn, trở ngại
- Có sự biệt lập giữa các bộ phận, cá nhân trong tổ chức.
- Thường thiếu thời gian và cơ hội để giao tiếp
- Có sự ghen tỵ và kình địch giữa các cá nhân
- Sự khép kín của các cá nhân
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• Cách thức khắc phục
- Tăng cường giáo dục nhận thức cho mọi cán bộ, công 

nhân để luôn đạt lợi ích chung lên trên hết.
- Tăng cường giao tiếp theo chiều ngang cũng là để giúp 

mình phát triển. Đe đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh 
doanh người ta cho rằng các phòng, ban, bộ phận của công ty 
cần nói chuyện với nhau, cần điều chỉnh lợi hại, đối lập trong 
sự nhìn nhận các hoạt động cho phù hợp với phưorng châm đã 
định; vừa giữ sự hoà hợp, vừa triển khai hoàn thành lửiiệm vụ. 
Đây mới là điều chỉnh.

d) Giao tiếp với bên ngoài.
Đây cũng là loại hình giao tiếp đang có chiều hướng gia 

tăng trong xu thế mở cửa, hội nhập, liên doanh, liên kết (giao 
tiếp với các tổ chức chính quyền khác và các tổ chức xã hội...)

•Mục đich giao tiếp
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, tìm kiếm nguồn lực 

bên ngoài nhằm góp phần phát triển tổ chức
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
• Khó khăn, trở ngại
- Rất khó khăn để hiểu biết về cử toạ bên ngoài
- Có sự va chạm về lợi ích (ví dụ: Việt Nam đàm phán 

gia nhập WTO)
• Cách thức khắc phục
- Phải tôn trọng nhau, chú ý đến cả hai bên đều đạt mục 

đích (nguyên tắc Win - Win).
- Thông cảm, có nghệ thuật trong giao tiếp
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