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Con người & Tổ chức

MỌI HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI ĐỀU DO HỌC TẬP MÀ CÓ?
Vũ Thái Hà (dịch)

CHÍNH ĐỀ

Con người thực chất là một tảng đá thô sẽ
được môi trường gọt dũa. B.F.Skinner đã
tóm tắt niềm tin của mình vào sức mạnh của môi
trường trong việc đào luyện nên hành vi của con người
khi nói rằng: “Hãy cho tôi một đứa bé mới sinh và tôi
có thể biến nó thành bất cứ người như thế nào mà bạn
muốn”.
Chúng ta có rất nhiều những cơ chế xã hội ra đời từ
chính niềm tin vào sức mạnh của những hành vi hình
thành nhờ học tập. Dưới đây là một vài trong số đó:
• Vai trò ca cha m. Chúng ta đặt rất nặng vai trò
của ông bố và bà mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Ví dụ
như, chúng ta tin rằng đứa trẻ không có cha mẹ nuôi
dạy sẽ bị hạn chế vì thiếu vắng ý thức về vai trò của nó
trong xã hội. Và những cha mẹ nào thường xuyên có
vấn đề với luật pháp thì chính quyền sẽ có quyền tách
con cái họ ra khỏi sự trông nom của họ. Việc làm này
dựa trên niềm tin của xã hội cho rằng những cha mẹ
vô trách nhiệm sẽ không cung cấp đủ các điều kiện
học tập cần thiết cho con cái.
• Vai trò quan trng ca giáo dc. Hầu hết các xã
hội đều đầu tư đáng kể cho thế hệ trẻ của mình. Họ
thường cho chúng ít nhất 10 năm giáo dục miễn phí.
Ví dụ như ở Mỹ thì việc đi vào đại học sau khi học hết
phổ thông là một việc bình thường chứ không phải là
ngoại lệ. Đầu tư cho giáo dục nhiều như vậy chính là
vì nó được coi là cách để thế hệ trẻ thu lượm kiến thức
và kĩ năng.
• Đào to ngh. Hầu hết những cá nhân không vào
đại học sẽ vào học các trường nghề để phát triển kĩ
năng nghề nghiệp. Họ sẽ tham gia các khóa học để
trở nên lành nghề trong các nghề như cơ khí ô tô, y tá
hay các nghề khác. Tương tự, một số người khác nếu
quan tâm đến kĩ năng thương mại có thể sẽ vào thực
tập trong xưởng mộc, xưởng điện hay ống nước để
tìm hiểu công việc. Bên cạnh đó, các công ty đầu tư
hàng tỉ mỗi năm vào việc đào tạo và giáo dục để giúp
nhân viên của họ cập nhật kĩ năng.
• C ch l ng th ng. Các cơ chế trả lương và
thù lao ở các công ty được thiết kế một cách hết sức
phức tạp nhằm đảm bảo sự công bằng trong bù đắp
công lao của người lao động. Đồng thời các cơ chế
này cũng cố gắng để khuyến khích mọi người có
những hàng vi mà cấp quản lý của họ mong muốn và
không được có những hành vi mà họ không mong đợi.
Mức lương thường để tưởng thưởng những ai trung
thành, chịu học hỏi những kĩ năng mới và khuyến
khích cá nhân có thiên hướng nhận nhiều trách nhiệm
do tổ chức giao phó.
Tất cả những cơ chế trên đây đều đang vận hành và
được áp dụng tích cực vì các tổ chức và toàn thể xã
hội tin rằng con người có thể học và thay đổi hành vi
của họ.

PHẢN ĐỀ

Mặc dù con người có thể học và bị ảnh
hưởng bởi môi trường, nhưng chúng ta đã
chú ý quá ít đến vai trò của tiến hóa trong việc hình thành
nên hành vi của con người. Tâm lý học tiến hóa cho
chúng ta biết rằng chúng ta được sinh ra với những tố
chất thâm căn cố đế, hình thành và thay đổi trong cả một
quá trình dài cả triệu năm, chính những tố chất đó làm
nên và qui định hành vi của chúng ta.
Tất cả các tạo vật sống đều được “thiết kế” với một bộ
gen. Theo kết quả của chọn lọc tự nhiên, những tính chất
nào giúp cho giống loài tồn tại sẽ còn lại và được di
truyền cho các thế hệ tương lai. Nhiều tính chất đã giúp
cho người khôn (homo sapien) sống sót đã còn lại đến
hôm nay và ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Dưới
đây là một số ví dụ:
• C m nhn. Con người ở thời đại đồ đá, sau khi thoát
khỏi nanh vuốt của thú dữ và sống sót qua các thiên tai,
đã học cách tin vào bản năng của mình. Những ai có bản
năng tốt nhất đã sống sót. Ngày nay, cảm nhận vẫn là
bước kiểm tra đầu tiên đối với tất cả những thông tin mà
chúng ta nhận được. Chúng ta biết rằng chúng ta nên
hành động một cách duy lý nhưng cảm xúc của chúng ta
khó mà bị bỏ qua hoàn toàn.
• Tránh né ri ro. Những tay đi săn thời cổ đại sống sót
được không phải là những kẻ liều lĩnh. Họ đã rất thận
trọng. Ngày nay, khi mà chúng ta cảm thấy thoải mái với
tình trạng hiện tại, thường chúng ta sẽ xem mọi thay đổi
là rủi ro và vì thế né tránh hay chống lại chúng.
• Khuôn mu. Để trở nên khá khẩm trong xã hội thị tộc,
con người đã nhận ra từ rất sớm ai là người có thể tin
được và ai thì không. Kẻ nào làm điều này nhanh thì sẽ
có cơ hội sống sót cao. Ngày nay, giống như tổ tiên,
chúng ta công thức hóa các mẫu người dựa vào những
bằng chứng, dấu hiệu rất nhỏ, chủ yếu là vẻ bề ngoài của
họ và một ít hành vi.
• Cnh tranh gia nhng ng i đàn ông. Đàn ông
trong xã hội sơ khai thường phải tham gia các cuộc chiến
đấu trong đó kẻ thắng người bại là rất rõ ràng. Kẻ chiến
thắng sẽ chiếm địa vị cao, được coi là người bạn đời hấp
dẫn và có khả năng sinh sản. Những người đàn ông “cổ
điển” muốn tham gia các cuộc chiến mà ai cũng biết và
thể hiện được sự dũng mãnh và khả năng của mình vẫn
tồn tại đến hôm nay.
Tâm lý học tiến hóa đã đặt ra thách thức lớn đối với quan
điểm cho rằng con người là dễ thay đổi nếu họ được
huấn luyện và khuyến khích. Nó không nói rằng chúng ta
không thể học tập và thể hiện thiện chí. Điều mà nó muốn
nói đến chính là tự nhiên chi phối chúng ta trong hành
động và tương tác trong những hoàn cảnh cụ thể. Như
thế, chúng ta thường thấy hành vi của con người trong tổ
chức dường như không có lợi cho bản thân họ cũng như
các cấp quản lý của họ.

Theo Stephen P. Robbins, Organizational Behaviors, 11th Edition
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LẬP KẾ HOẠCH CHO SỰ THĂNG TIẾN CỦA BẠN
Lê Thị Thanh Thảo
hăng tiến trong công việc là gì? Đó có
phải là việc mà bạn cần tiêu hao sức
lực cho nó không? Người đi làm thường hay
loay hoay với những “trò chơi” lẻ tẻ xung
quanh công việc trong khi một số cá nhân
khác đã nhanh chóng tìm ra cách để tiến
rất nhanh trên con đường sự nghiệp như
là họ lái xe và biết rõ nó có thể thể chạy
nhanh đến đâu. Xoay sở với kế hoạch
thăng tiến của mình là một điều lý thú
vì bạn có thể kiểm soát được tốc độ
của chiếc xe và cần phải làm gì đưa bạn
lên ngày một cao trên các nấc thang nghề

T

nghiệp. Nếu bạn biết cách xoay sở, bạn sẽ là người chiến thắng.
Hãy đương đầu với thực tế, công việc là một trò chơi trong đó quyền lực và sự ảnh hưởng là điều kiện cần thiết để tiến
lên. Mục tiêu của trò chơi thật là đơn giản: xác định chỗ mà bạn muốn đạt đến trên các bậc thang và cố gắng đạt đến
đó! Một số người làm việc này vì tiền, người khác vì sự an toàn của việc làm, người khác nữa vì được nhìn nhận hay
các mục tiêu cá nhân khác. Khi bạn chơi trò chơi thăng tiến, bạn phải đi những nước đi nhanh chóng và phức tạp nếu
bạn muốn chiến thắng.
Để thành công, đều tiên bạn phải biết luật của trò chơi và những kỹ thuật hay chiến lược có thể áp dụng để chiến thắng.
Thách thức đối với bạn là điều chỉnh nước đi của mình sao cho thật chuẩn xác và luôn xuất sắc. Đây là cách chơi: có
bảy nguyên lý cốt lõi cho việc thăng tiến mà bạn phải học thật thấu đáo. Như những bậc trên cái thang, khi bạn bước
lên được bậc này thì việc tiếp theo là tìm cách bước lên bậc kế tiếp. Mặc dù các nguyên tắc này là độc lập và riêng biệt
với nhau nhưng chúng có tương tác với nhau và tạo nên một chiến lược gắn bó, chặt chẽ; nếu được áp dụng hợp lý,
chúng sẽ phóng bạn lên bậc cao nhất của cây thang, nơi mà bạn hoàn toàn thỏa mãn ước muốn thăng tiến của mình.
Có một sự thật hiển nhiên là cho dù bạn làm việc ở đâu chăng nữa thì sự thành công của bạn chính là khả năng thăng
tiến của bản thân bạn, và không ai có thể làm điều đó thay bạn được. Các bài viết trong loạt bài này sẽ cố gắng chỉ ra
cho tất cả mọi người, từ nhân viên bình thường cho đến những nhà quản lý cấp cao, cách mà họ có thể tự giúp mình
thăng tiến như thế nào, từ việc trình bày những buổi báo cáo thực sự gây ngạc nhiên, liên kết mọi người, phát triển nhóm
làm việc tốt và rất nhiều những kỹ thuật khác nữa. Những gì sẽ được bàn đến trong các số tiếp theo sẽ bao gồm các
chủ đề sau:

Hoạch định những việc cần làm để đi đến thành công
“Bán” ý tưởng của bạn để băng lên phía trước
Khuyến khích, động viên mọi người, kể cả bản thân bạn
Truyền đạt một cách có uy lực
Liên kết để xây dựng những mối quan hệ chiến lược
Đứng chung với những người tốt để truyền bá ý tưởng của bạn
Quản lý lộ trình của bạn suốt con đường chông gai
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KẾ HOẠCH THĂNG TIẾN

Còn nhớ hồi đầu nhiệm kì tổng thống đầu tiên của Ronald
Reagan, Bộ trưởng Thương mại Malcolm Baldridge đã
phát biểu rằng các nhà quản lý cấp cao là những kẻ “béo
phì, ngốc nghếch và hạnh phúc”. Phát biểu của Baldridge
đã nhận được rất nhiều phản ứng từ báo giới và đã khiến
cho tờ Harvard Business Review phải tiến hành một cuộc
khảo sát và kết quả là chỉ số IQ trung bình của các nhà
quản lý cấp cao là ở vào khoảng 130 và họ không hề ngốc
nghếch tí nào. Sau đó Baldridge nói rõ thêm rằng ý của
ông ta là: “nhiều nhà quản lý cấp cao thiếu tầm nhìn và
chiến lược để thúc đẩy chính mình và tổ chức của mình”.
Baldridge đưa ra phát biểu đầu tiên là vào những năm đầu
1980, khi mà nước Mỹ đang đi qua một giai đoạn đánh dấu
bởi sự loạnh choạng, thiếu vững chắc của các doanh
nghiệp, lãng phí, kiểm soát chất lượng kém và năng suất
quá ảm đạm. Các đối thủ cạnh tranh nước ngoài thống trị
thị trường, nhiều nhà quản lý cấp cao không hề biết phải
làm gì.
Khi nước Mỹ bước vào thập niên 1990, mọi thứ bắt đầu
thay đổi nhanh chóng. Tập đoàn IBM có thể là một ví dụ
điển hình. Lúc đó IBM, dưới sự dẫn dắt của CEO John
Akers, đang dẫn đầu thị trường máy tính lớn (mainframe).
Sự thật về việc máy tính lớn trở nên lỗi thời và đang được
thay thế rất nhanh bởi máy tính cỡ trung và máy tính cá
nhân đã không hề đến với Akers và các cộng sự. Akers đã
không có chiến lược thăng tiến cho chính ông ta và điều đó
đã làm ông ta mất việc ở IBM. Khi Lou Gerstner nhận trách
nhiệm của CEO vào năm 1991, ông ta công bố chiến lược
của mình nhằm thúc đẩy IBM và đưa công ty trở lại thế
thượng phong. Như chúng ta đã biết, sau đó IBM là một
công ty có chiến lược thành công bởi vì Gerstner biết chính
xác là ông ta muốn đi đến đâu, biết “bán” ý tưởng của mình
và thúc đẩy công ty. Như vậy, có thể thấy rằng đầu tiên bạn
phải trả lời câu hỏi: “Bạn muốn đi đến đâu?”

BẠN MUỐN ĐI ĐẾN ĐÂU?

Bạn muốn đi đến đâu? Bạn thực sự muốn là gì? Làm thế
nào bạn có thể đến đó? Đấy là những câu hỏi rất xưa cũ
mà chúng ta vẫn hỏi chính mình và hi vọng rằng chúng ta
có được những câu trả lời thực tế hơn khi chúng ta lớn
tuổi hơn! Có thể giả thiết rằng bạn đang đọc bài viết này
vì bạn muốn thăng tiến lên những chức vụ cao hơn trong
công việc. Thăng tiến đi đâu? Bạn cần phải rất cụ thể khi
xác định xem làm thế nào để đến đó. Thomas Edison là
một trường hợp tiêu biểu về một người biết chính xác
mình muốn đi đâu và làm thế nào để đến đó. Trong lúc
đang nỗ lực rất lớn để phát minh, có một phóng viên hỏi
ông: “Ông cảm thấy thế nào khi thất bại 10000 lần?”. Edison trả lời: “Anh bạn trẻ à, tôi không thất bại 10000 lần.
Tôi đã tìm kiếm thành công 10000 cách mà thí nghiệm
không chạy đúng”. Edison đã ước lượng rằng ông đã làm
hơn 14000 thí nghiện trong quá trình phát minh ra bóng
đèn.
Giống như Edison, bạn cần xác định càng chính xác càng
tốt là bạn muốn đi đến đâu, để từ đó bạn không bị mất tập
trung khi tìm ra con đường để đến đó. Đây là một ví dụ
minh họa. Hãy giả thiết rằng bây giờ bạn đang là trưởng
bộ phận kinh doanh và mục đích của bạn là trở thành Phó
Chủ tịch phụ trách kinh doanh. Đấy chính là nơi bạn muốn
đến. Để đi đến đó, bạn cần trở thành Giám đốc kinh
doanh trước, vị trí báo cáo trực tiếp cho Phó chủ tịch phụ
trách kinh doanh. Đấy là cách để đến nơi bạn muốn đến.
Thế còn câu hỏi: “Đấy có thực sự là việc bạn muốn làm
hay không?”. Bạn phải tiến hành một phép thử xem mục
đích thăng tiến đề ra có phải là điều bạn thực sự muốn
hay không.
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BẢY NGUYÊN LÝ CỦA THĂNG TIẾN

Nguyên lý số 1: Hoạch định. Để có thể giúp mình thăng tiến, bạn phải có một chiến lược mạnh mẽ và một kế hoạch
để triển khai. Nếu bạn hoạch định không tốt, bạn sẽ giảm khả năng thành công của mình đi một cách đáng kể.
Nguyên lý số 2: “Bán hàng”. Những người thành công là những tay bán hàng xuất sắc. Họ biết cách “bán” chính họ
và ý tưởng của họ. Bạn cần phải “bán chính mình” trong suốt con đường đi đến thành công qua thăng tiến.
Nguyên lý số 3: Động viên, khuyến khích. Việc leo trên những bậc thang thăng tiến là một công việc rất thử thách.
Bạn có thể bị trượt ngã và có rất nhiều trở ngại mà bạn phải gở bỏ. Bạn cần có khả năng động viên chính bạn và những
người khác một cách thường xuyên và liên tục thì mới có thể đến thành công.

Nguyên lý số 4: Giao tiếp. Nếu bạn không thể giao tiếp một cách hiệu quả, sao cho mọi người hiểu và tôn trọng những
gì bạn nói, thì tham vọng thăng tiến của bạn sẽ bị yếu nghiêm trọng. Khả năng tiến hành những buổi họp sống động và
hiệu quả sẽ đem lại cho bạn sự nhìn nhận đáng kể từ mọi người.
Nguyên lý số 5: Liên kết. Khả năng thăng tiến của bạn phụ thuộc vào những người mà bạn biết. Bạn cần phải thiết
lập một mạng lưới vững chắc với những người ủng hộ bạn và những người có vị trí quyết định mà bạn có thể tin cậy.
Nguyên lý số 6: Xây dựng nhóm. Nhóm làm việc chính là chỗ dựa cho doanh nghiệp khi giải quyết các vấn đề của
mình. Nếu bạn chứng minh được rằng bạn không chỉ là một thành viên mà còn là một thành viên xuất sắc thì tức là bạn
đã thành công.
Nguyên lý số 7: Quản lý. Mọi người trong tổ chức đều phải thường xuyên quan tâm đến những xung đột trong quan
hệ giữa con người với nhau một cách thường xuyên. Đó là một sự thật hiển nhiên của đời sống. Nếu bạn muốn trở thành
một nhà lãnh đạo, bạn phải biết cách quản lý lộ trình của mình khi vượt qua những trở ngại liên quan đến con người và
những vấn đề của doanh nghiệp
Mặc dù nói rằng các nguyên lý này là độc lập, nhưng như vậy cũng có thể là một nhận thức không đầy đủ. Thật ra chúng
phụ thuộc vào nhau. Ví dụ như kĩ năng giao tiếp sẽ áp dụng khi bạn muốn bán ý tưởng của mình; hay như hoạch định
sẽ chi phối tất cả các nguyên lý còn lại.
Theo David E. Rye, 1001 Ways to Get Promoted
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Những thách thức
trong quản lý CON NGƯỜI
T
Lê Bảo Luân

oàn cầu hóa, ủy quyền, nhóm làm việc đa chức năng, thu hẹp qui mô, tái cấu trúc,
tổ chức học tập, công nhân tri thức. Nếu những từ ngữ này là quen thuộc với bạn
thì tức là bạn đang thay đổi cuộc sống của bạn và cách mà bạn quản lý con người.
Có thể nói rằng quản lý con người chiếm đến 80% chức năng quản lý. Nó là chức năng khó
nhất nhưng cũng là đáng làm nhất. Hầu hết các nhà quản lý không muốn nhìn nhận một sự
thật là họ không có đủ khả năng quản lý con người như thực tế đòi hỏi. Thậm chí, các tổ chức
không muốn chấp nhận sự thật là các cán bộ quản lý của họ cần phải được đào tạo thường
xuyên về các nội dung liên quan đến quản lý con người.

Con người là tài sản quí nhất của chúng ta. Đây là một sự cường điệu hay là sự thật? Đối với
những tổ chức thực sự tin tưởng vào nhân viên của họ thì quản lý con người trở thành kĩ năng quản
lý quan trọng bậc nhất. Quản lý con người không phải là chuyện lôi kéo hay thao túng họ. Mà đó là
chuyện làm việc cùng với nhân viên và đồng nghiệp trên một mối quan hệ cộng tác nhằm đạt mục tiêu
của tổ chức. Sự thành công của tổ chức phụ thuộc vào việc quản lý ba nhóm mong đợi, đó là:
mong đợi của tổ chức;
mong đợi của nhân viên, và
mong đợi của khách hàng
Quản lý mong đợi của nhân viên liên quan đến những vấn đề gì? Đó chính là sự hiểu biết và áp dụng những
khía cạnh sau đây:
Hiểu rõ nhu cầu và hành vi của con người
Cái gì làm cho con người làm việc?
Làm thế nào để hình thành được mối quan hệ cộng tác.
Làm thế nào để tuyển mộ và lựa chọn nhân viên.
Hiểu bản chất của “hợp đồng” tâm lý, tình cảm.
Làm thế nào để giữ nhân viên.
Làm thế nào để xây dựng được các mục tiêu cho nhân viên.
Làm thế nào giám sát và đo lường thành quả của nhân viên.
Làm thế nào để lãnh đạo và khuyến khích nhân viên.
Làm thế nào để giao tiếp một cách hiệu quả với nhân viên.
Làm thế nào để phát triển tài năng trong tổ chức.
Làm thế nào để nhân viên làm việc hiệu quả trong nhóm.
Làm thế nào để thông cảm, chia sẻ với nhân viên.
Làm thế nào để hoàn thành vai trò người hướng dẫn cho nhân viên
Bản chất của thay đổi.
Tầm quan trọng của sự cân bằng giữa công việc và gia đình.
Làm thế nào để nhân viên cam kết.
Làm thế nào để tạo ra môi trường làm việc luôn nỗ lực.
Và hơn hết, là hiểu chính bản thân mỗi người chúng ta.
Đúng là rất dễ nản chí khi nhìn vào tất cả các vấn đề này nhưng đây là một việc quan trọng cần làm, tức là phải xây dựng
cho mình những năng lực cần thiết trong tất cả các vấn đề này thì mới có thể quản lý con người một cách hiệu quả. Trong
thực tế, các khía cạnh khác nhau của quản lý con người và tầm quan trọng của con người trong thành công của tổ chức
sẽ kết hợp lại theo nhiều cách khách nhau.
Các loạt bài trong chuyên mục này sẽ lần lượt giới thiệu đóng góp của những nhà nghiên cứu và quản lý có đóng góp
đáng kể đối với sự tiến bộ của khoa học quản lý trong quản lý con người trong nhiều năm qua. Nói khác hơn, chuyên
mục này sẽ giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại tư tưởng của những bậc thầy trong lĩnh vực nghiên cứu và thực hành quản
lý con người.
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FREDRICK WINSLOW TAYLOR
(1856-1915)
Vũ Thái Hà (dịch)

“Việc tìm kiếm những người tốt hơn, có năng lực hơn, từ chủ tịch các tập đoàn lớn đến
người làm tạp vụ tại nhà, đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và chưa bao giờ mà nhu
cầu cần có những người có năng lực lại vượt xa khả năng cung ứng đến như vậy. Tuy
nhiên, cái mà tất cả chúng ta đang tìm là những người đã có sẵn năng lực, dùng được
ngay; những người mà không cần phải đào tạo, huấn luyện gì thêm nữa. Chỉ đến khi mà
chúng ta nhận ra rằng, trách nhiệm của chúng ta, và đó cũng là cơ hội, nằm ở chỗ chúng
ta phải phối hợp một cách có hệ thống để có thể đào tạo và làm nên những con người
có năng lực như vậy thì chứng ta mới đạt được hiệu quả mong muốn.”
Frederic Taylor: Principles Of Scientific Management, 1911

Tóm tắt tiểu sử
Taylor

không phải là một bậc thầy về quản lý con người
hiểu theo nghĩa đen của nó, nhưng đóng góp của ông dưới
vai trò là cha đẻ của quản lý theo khoa học là không thể bỏ
qua vì nó là nền tảng của khoa học quản lý và một nhánh
của nó là quản lý con người.
Frederick Taylor sinh năm 1856. Cha của ông là một luật sư
và cả cha mẹ ông đều theo đạo Quake và tin vào cuộc sống
chất phác. Bản thân ông là một kỹ sư công nghiệp và được
học về vật lý cơ bản. Ông lấy bằng kỹ sư từ trường Stevens
Institute of Technology ở New Jersey trong khi đang đi làm.
Ông làm việc như một thợ cơ khí trong một nhà máy cơ khí
kim loại, sau đó lên làm quản đốc. Sau sáu năm ông trở
thành giám đốc nghiên cứu và cuối cùng đạt đến vị trí kỹ
sư trưởng.

Đóng góp
Tác phẩm của Taylor, quyển The Principles of Scientific
Management (Tạm dịch: Các nguyên tắc quản lý theo
khoa học) xuất bản vào năm 1911, cổ vũ cho việc phát
triển khoa học quản lý với những qui tắc và qui định được
phát biểu tường minh, tuyển chọn khoa học và đào tạo
công nhân, và sự phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm giữa
công nhân và cấp quản lý. Taylor khuyến nghị rằng nên có những phân tích chi tiết đối với từng công việc
một, sử dụng các kỹ thuật nghiên cứu phương pháp làm việc và thời gian làm việc để tìm ra phương pháp
làm việc có thể đem lại năng suất trung bình cao nhất, còn gọi là “phương án hay nhất” (one best way).
Ông cũng cổ vũ cho việc ban hành những hướng dẫn bằng văn bản, việc đào tạo và các hình thức khuyến
khích bằng lương thưởng nhằm đảm bảo cho công việc được thực hiện theo cách đã định.
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Trong phát biểu của mình gửi Hạ viện Mỹ
năm 1912, ông nêu rõ bốn nguyên tắc
của quản lý theo khoa học, như sau:
. Sự phát triển của khoa học trên mỗi
yếu tố công việc của người công nhân
phải thay thế các phương pháp cũ. Ông
cổ vũ cho việc tập hợp kiến thức (ngụ ý
là kiến thức về công nhân) nhằm giúp
cho phía quản lý có thể quản lý một cách
hiệu quả.

1

. Thứ hai, ông cổ vũ cho việc tuyển
chọn và đào tạo công nhân một cách
khoa học. Ông viết: “Trách nhiệm của
ban quản lý là tìm hiểu một cách thận
trọng tính cách, bản tính và phẩm chất
của từng công nhân nhằm một mặt tìm
ra những hạn chế của anh ta, mặc khác
quan trọng hơn là khả năng phát triển
của anh ta; và sau đó huấn luyện anh ta
một cách cẩn trọng và có hệ thống, hỗ
trợ và hướng dẫn, cho anh ta những cơ
hội để phát triển sao cho cuối cùng anh
ta có thể làm những công việc ở mức độ
cao nhất, lý thú nhất và lợi ích nhất
tương xứng với khả năng của anh ta, và
cũng giúp anh ta có cơ hội làm việc dễ
dàng ở bất cứ công ty nào.”

2

. Thứ ba, ông cổ vũ sự kết hợp giữa
khoa học và tuyển chọn công nhân
một cách khoa học. Ông cổ vũ sự cộng
tác giữa công nhân và ban quản lý.

3

. Cuối cùng, ông cổ vũ cho sự phân
chia công bằng và bình đẳng công
việc giữa công nhân và ban quản lý. Ông
củng cố các nguyên tắc khoa học bằng

4

cách đưa ra các ví dụ về trường hợp sử dụng xẻng xúc
mà ông đã quan sát như sau:
Ông tiến hành thực nghiệm tại Công ty Thép Midvale.
“Ông quan sát thấy rằng mỗi công nhân trong xưởng sử
dụng xẻng riêng của họ mặc dù có khi thì họ xúc tro, có
khi xúc quặng sắt và có khi là than. Như vậy có nghĩa là
trọng lượng của mỗi lần xúc sẽ rất khác nhau, tùy vào
lúc đó họ xúc vật liệu gì. Bằng thực nghiệm, Taylor phát
hiện ra rằng lượng vật liệu được chuyển sẽ nhiều nhất
trong một khoảng thời gian cho trước khi mà tải trung
bình của một xẻng là 21.5 pound. Ông yêu cầu công ty
mua nhiều loại xẻng khác nhau, sao cho các xẻng có
kích thước và hình dạng thích hợp sẽ được dùng cho
từng loại vật liệu. Trong từng trường hợp, ông muốn
thấy rằng xẻng lớn hơn sẽ xúc tro và xẻng nhỏ xúc
quặng sắt đều có tải vào khoảng 21.5 pound. Kết quả
tức thì của sự thay đổi này chính là năng suất của mỗi
công nhân tăng lên.
Thực nghiệm thứ hai là về những công nhân làm việc
với các thỏi gang trong cùng nhà máy. Sau khi quan sát,
ông cho rằng năng suất có thể tăng lên bằng cách cải
thiện phương pháp. Ông tin rằng công nhân đã thao tác
không đúng, làm việc quá chăm chỉ và quá lâu, và nghỉ
quá thường xuyên. Taylor đưa ra một phần thưởng một
công nhân nếu anh ta có thể thao tác giống như chỉ dẫn
của ông về cách sắp xếp các thỏi gang và nghỉ giải lao.
Sau khi áp dụng phương pháp của Taylor, người công
nhân có thể tăng khối lượng vận chuyển trung bình của
anh ta từ 12.5 tấn Anh lên 47 tấn, tăng gần 300%.
Cùng lúc đó, bên vận chuyển tham gia vào thực nghiệm
đã tăng thu nhập thêm 60%. Kết quả là chi phí nhân
công giảm trên mỗi chuyến, trong khi bên vận chuyển
vẫn có thu nhập nhiều hơn”.
Ông tin rằng bí mật của năng suất nằm ở chỗ tìm ra tác
vụ chính xác cho từng người và sau đó cho họ phần
thưởng bằng vật chất để tăng năng suất.

“Tư tưởng của Taylor được chuyển sang ứng dụng một cách rất nhanh chóng – đặc biệt
là bởi Henry Ford, một thợ cơ khí tương tự như Taylor, áp dụng vài nhà máy mới của ông
ta ở Highland Park, ngoại ô của Detroit. Cùng lúc đó, lý thuyết của Taylor làm hình thành
nên một nhóm trường học mới, trường quản trị. Trường quản trị đầu tiên, Wharton,
được thành lập ở đại học University of Pennsylvania vào năm 1881. Các trường University
of Chicago và University of California thành lập khối đại học thương mại bắt đầu từ năm
1899. Trường University’s Stern School of Business của New York, Amos Tuck School of
Business Administration ở Dartmouth và Harvard Graduate School of Business Administration hình thành vào thập kỉ sau đó. Tờ báo The Management Review ra đời vào năm
1918, American Management Association thành lập năm 1925. Vào cuối thời Great War,
Arthur D. Little, vốn là một hãng cơ khí, đã đưa dịch vụ tư vấn quản lý vào trong số
những dịch vụ mà họ cung cấp. James McKinsey thành lập hãng tư vấn vào năm 1925.”
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Quan điểm của Drucker về quản lý theo khoa học
“ …Tất cả có lẽ đấy là đóng góp mạnh mẽ nhất và có sức sống nhất mà người Mỹ cống hiến cho tư tưởng
Phương Tây kể từ sau Federalist Papers (ND: Căn bản tiền đề cho sự ra đời của hiến pháp Mỹ). Cho đến
khi mà xã hội công nghiệp còn tồn tại, chúng ta không bao giờ được quên rằng bản chất của công việc
mà con người thực hiện là có thể nghiên cứu được một cách có hệ thống, có thể được phân tích, có thể
được cải thiện bằng cách xem xét các thành tố của chúng…Vì thế quản lý theo khoa học là một sự giải
phóng vĩ đại, là một tư tưởng tiên phong. Nếu không có nó, việc nghiên cứu thực sự về con người đang
làm việc là không thể. Nếu không có nó chúng ta có thể không bao giờ, trong việc quan lý công nhân và
công việc, đi xa khỏi những việc đại loại như thể hiện thiện chí, hô hào cổ vũ hay kêu gọi tăng tốc một
cách bình thường.”
Drucker cũng phê bình quản lý theo khoa học là quá triết học và thiên về máy móc. Nó máy móc ở chỗ
cho rằng vì chúng ta có thể phân tích công việc thành các thao tác nhỏ tức là chúng có thể được tổ chức
thành một chuỗi các thao tác mà mỗi thao tác được thực hiện bởi một công nhân. Điều này không lôgic.
Nó xem công nhân như những cỗ máy.
Quản lý theo khoa học cũng cho rằng hoạch định tác rời khỏi thực hiện. Điều này cũng đúng và là một
trong những tư tưởng có giá trị của Taylor. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là người hoạch định và người
thực hiện phải là hai người hoàn toàn khác nhau.

Taylor và quản lý con người
Mặc dù Taylor không liên hệ rực tiếp với quản lý con người – ông tập trung vào quản lý công việc và công
nhân – ông đã thực sự lôi kéo sự quan tâm của mọi người vào tầm quan trọng của việc tuyển chọn, đào
tạo, trả công và khuyến khích, là những vấn đề có liên hệ trực tiếp đến quản lý con người trong môi trường
làm việc hiện nay.

Những
bài

Frederick Winslow Taylor

học
từ

• Các vấn đề mà người nhân viên gây ra hay gặp phải thường có
nguyên nhân từ việc tổ chức và quản lý kém.
• Tuyển chọn, đào tạo và trả công nhân viên cần tuân thủ những
nguyên tắc khoa học.
• Cá tính và kĩ năng của nhân viên đóng vai trò quan trọng trong cải
thiện năng suất.
• Những hình mẫu, qui phạm do nhóm tạo nên có ảnh hưởng đến hành
vi của nhân viên.
• Phát triển mỗi người đi làm đến khả năng cao nhất mà họ có thể đạt
được.
• Ban quản lý cần làm việc một cách cộng tác với vai trò của người hỗ
trợ.

Ảnh hưởng của Taylor trong lĩnh vực quản lý là rất vĩ đại.
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Góc dành cho Lãnh đạo

DẪN DẮT CUỘC THAY ĐỔI
Tại sao lại thất bại?
John Kotter (HBR March-April, 1995)
Vũ Thái Hà (dịch)
rong suốt thập kỉ vừa qua, tôi đã chứng kiến hơn 100 công ty cố
gắng biến họ thành những lực lượng cạnh tranh mạnh hơn.
Trong số họ có các tập đoàn lớn (Ford) và nhỏ (Landmark Commuinications), có các công ty đặt trụ sở ở Mỹ (General Motors) và
các nơi khác (Brishtish Airways), có những tập đoàn đang lúc khánh
kiệt (Eastern Airlaines) và những công ty đang ăn nên làm ra (Bristol-Mayers Squibb). Những nỗ lực của họ được đặt nhiều cái tên
khác nhau: quản lý chất lượng tổng thể, tái lập, điều chỉnh qui mô,
tái cấu trúc thay đổi văn hóa và chuyển hướng. Tuy nhiên trong hầu
hết các trường hợp thì mục tiêu là giống nhau: tiến hành những thay
đổi căn bản trong các kinh doanh để có thể đương đầu với những
thách thức mới của thị trường.

T

Một vài nỗ lực thay đổi của các doanh nghiệp đi đến thành công. Một
vài cái cuối cùng thất bại. Hầu hết rơi vào đâu đó giữa hai thái cực, hơi nghiêng nhiều hơn về phía kết quả xấu. Các bài
học rút ra khá thú vị và có lẽ có ích đối với rất nhiều tổ chức trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh trong
những thập niên sắp tới.
Bài học phổ biến nhất học được từ các trường hợp thành công là quá trình thay đổi diễn tiến qua một chuỗi các giai đoạn,
cần một thời gian khá đáng kể. Việc đốt cháy giai đoạn chỉ tạo ra ảo giác về tốc độ chứ không bao giờ đem lại những
kết quả khả quan. Bài học phổ biến thứ hai là những sai lầm nghiêm trọng trong bất cứ giai đoạn nào đều có thể gây ra
những hiệu ứng xấu, làm trì trệ động lực thay đổi và làm đảo lộn những thành quả vốn đã rất khó đạt được. Có lẽ do
chúng ta có khá ít kinh nghiệm trong việc cải tổ tổ chức nên ngay cả những người có năng lực nhất cũng thường mắc
phải ít nhất một sai lầm nghiêm trọng.

Sai lầm số 1: Không tạo ra được một mức độ cấp bách cần thiết
Hầu hết các cố gắng thay đổi khởi đầu khi mà một số cá
nhân hay vài nhóm nào đó bắt đầu xem xét kĩ hơn vị thế
cạnh tranh của công ty, vị thế trên thị trường, xu hướng
công nghệ và kết quả về tài chính. Họ chú ý vào khả
năng giảm doanh số khi mà một sáng chế quan trọng
nào đó hết thời hạn hiệu lực, xu hướng giảm lợi nhuận
trong thời gian năm năm tới hay khả năng xuất hiện của
một thị trường mới mà mọi người chưa để ý đến. Họ sẽ
tìm cách truyền đạt thông tin này một cách rộng rãi và
đột ngột, đặc biệt là đề cập đến khủng hoảng, tiềm năng
khủng hoảng hay những cơ hội lớn đang đến rất gần.
Bước đầu tiên này là quan trọng vì việc khởi động một
chương trình cải tổ cần sự hợp tác rất tích cực của
nhiều người. Nếu không có động lực thúc đẩy, người ta
sẽ không ủng hộ và nỗ lực trở nên vô nghĩa.
So với những giai đoạn khác thì giai đoạn đầu có vẻ là
đơn giản. Thật ra lại không phải như thế. Hơn 50% số
các công ty đã thất bại ngay từ giai đoạn đầu tiên này.
Nguyên nhân của thất bại đó là gì? Đôi khi ban lãnh đạo
xem thường mức độ khó khăn trong việc đưa mọi
người ra khỏi những gì đã quen thuộc. Có khi thì họ lại
đáng giá quá mức những thành công của mình trước
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đây khi muốn tạo ra sự cấp bách cần thiết. Có lúc họ lại
thiếu kiên nhẫn: “Khởi động thế đủ rồi, hãy tiếp tục
những việc khác”. Trong nhiều trường hợp, ban lãnh
đạo bị tê liệt vì đe dọa của nguy cơ không được ủng hộ.
Họ sợ những nhân viên lâu năm sẽ phản đối, sợ rằng
tinh thần sẽ sa sút, rằng mọi chuyện sẽ không thể kiểm
soát được, rằng kết quả kinh doanh trước mắt bị đe dọa,
rằng giá cổ phiếu sẽ giảm và sợ rằng bản thân họ sẽ bị
lên án vì gây ra khủng hoảng.
Ban quản lý bị tê liệt thường do họ có quá nhiều nhà
quản lý trong khi lại không có đủ lãnh đạo. Yêu cầu bắt
buộc của quản lý là giảm thiểu rủi ro và giữ cho hệ thống
hiện tại hoạt động bình thường. Thay đổi, theo định
nghĩa của nó, yêu cầu phải tạo ra một hệ thống mới,
điều này luôn cần sự lãnh đạo. Giai đoạn đầu tiên của
quá trình cải tổ sẽ không có được thành quả nào cả cho
đến khi những nhà lãnh đạo thực sự được đưa vào hay
tuyển dụng vào các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Góc dành cho Lãnh đạo
Cuộc cải tổ thường bắt đầu và bắt đầu ngọt ngào khi tổ chức có một người dẫn dắt mới, có kĩ năng lãnh đạo tốt và nhận
ra nhu cầu thay đổi lớn. Nếu mục tiêu của cải tổ là toàn bộ công ty thì CEO chính là chìa khóa. Nếu thay đổi xảy ra trong
một bộ phận, người đứng đầu bộ phận đó là then chốt. Khi những cá nhân này không mới mẻ, không là những lãnh đạo
tốt hay những người luôn thay đổi thành công, giai đoạn một có thể đứng trước một thách thức lớn lao.
Kết quả kinh doanh tồi vừa là sự cứu rỗi vừa là điều tệ hại ở giai đoạn đầu. Từ phía tích cực, lỗ thực sự thu hút sự chú
ý của mọi người. Nhưng nó làm cho cơ hội thực hành bị thu hẹp lại. Khi kết quả kinh doanh là tốt, điều ngược lại sẽ đúng:
việc thuyết phục mọi người về nhu cầu cần thay đổi sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng bạn lại có nhiều tài nguyên hơn để
tiến hành thay đổi.
Cho dù khởi đầu với một thành quả tốt hay xấu, trong những trường hợp thành công hơn mà tôi chứng kiến, một cá nhân
hay một nhóm thường tổ chức những cuộc thảo luận thẳng thắn về những sự thật gây khó chịu: đối thủ cạnh tranh mới,
lợi nhuận giảm đi, giảm thị phần, thu nhập thấp, không tăng trưởng doanh số, hay những dấu hiệu liên quan đến suy vị
thế cạnh tranh. Bởi vì dường như khuynh hướng chung của con người là tiêu diệt ngay những gì đem đến tin xấu, nhất
là khi mà người đứng đầu tổ chức không phải là quán quân trong thay đổi, ban lãnh đạo thường nhờ các tác nhân bên
ngoài đem đến những thông tin không được mong chờ. Các nhà phân tích từ Wall Street, khách hàng hay các nhà tư
vấn đều có thể hữu ích trong tình huống này. Mục đích của việc làm này, theo lời của một cựu CEO của một công ty lớn
ở Âu Châu, là “làm cho chỗ đứng hiện tại có vẻ nguy hiểm hơn là chạy vào một nơi chưa biết.”
Trong một số ít các trường hợp thành công lớn, người ta có thể tạo ra khủng hoảng. Một CEO đã khéo léo tạo ra một
khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử của công ty trên sổ sách kế toán, làm cho áp lực từ Wall Street tăng lên ghê gớm. Một
giám đốc của nhánh kinh doanh tiến hành kháo sát khách hàng lần đầu tiên, biết trước rất rõ là kết quả sẽ rất tệ hại. Sau
đó ông ta phổ biến kết quả này. Bề ngoài, những hành động này xem ra có vẻ rủi ro không cần thiết. Tuy nhiên, cũng sẽ
là rủi ro nếu tiến hành mọi chuyện quá an toàn: khi mà mức độ cấp bách chưa lên đủ cao, quá trình chuyển biến sẽ không
thể thành công và tương lai dài hạn của tổ chức sẽ bị đe dọa.

Sai lầm thứ 2: Không xây dựng một đội ngũ dẫn dắt đủ mạnh
Những chương trình cải tổ quan
trọng thường bắt đầu với một hay
hai người. Trong những trường
hợp thay đổi thành công, liên minh
lãnh đạo sẽ liên tục phát triển lớn
mạnh. Tuy nhiên, nếu không có
một nhóm nhỏ hình thành từ ban
đầu thì sẽ khó có được kết quả
rộng rãi về sau.
Người ta thường nói rằng những
thay đổi quan trọng sẽ khó có thể
thành công nếu người đứng đầu tổ
chức không phải là một người cổ
vũ nhiệt tình. Những gì mà tôi đang
nói đến còn đi xa hơn thế. Trong
những cuộc cải tổ thành công, chủ
tịch hay tổng giám đốc hay giám
đốc bộ phận cùng với 5 hay 15 hay
50 người khác cùng ngồi lại với
nhau và xây dựng một cam kết
chung về việc đạt được những
thành quả xuất sắc thông qua cải
tổ. Theo kinh nghiệm của tôi, nhóm
này không bao giờ bao gồm hết tất
cả các thành viên quản lý cấp cao
của công ty, vì một vài trong số họ
thường sẽ không tham gia, ít ra là
ngay từ đầu. Tuy nhiên trong
những trường hợp thành công
nhất, liên minh này luôn luôn có
quyền lực mạnh – xét theo chức
danh, thông tin và chuyên môn,
tiếng tăm và quan hệ.
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Trong các các tổ chức lớn và nhỏ,
nhóm tiên phong thành công có thể
chỉ gồm ba đến năm người trong
năm đầu tiên của quá trình cải tổ.
Tuy nhiên trong các công ty lớn,
liên minh này cần phát triển đến qui
mô 20 đến 50 người trước khi
những bước tiến đáng kể có thể
xảy ra vào giai đoạn ba và sau đó.
Các nhà quản lý cấp cao luôn là
thành phần trụ cột. Nhưng đôi khi
bạn cũng thấy có cả thành viên hội
đồng quản trị, đại diện từ khách
hàng quan trọng hay ngay cả một
lãnh đạo có quyền lực của công
đoàn.
Bởi vì liên minh dẫn dắt có cả
những thành viên không nằm trong
ban quản lý cấp cao nên nó hoạt
động vượt ra ngoài cơ cấu tổ chức
thứ bậc thông thường. Điều này có
thể là bất tiện nhưng rõ ràng là cần
thiết. Nếu cơ cấu hiện tại hoạt
động tốt thì có lẽ đã không có nhu
cầu cải tổ lớn. Tuy nhiên, do hệ
thống hiện hữu không đủ tốt, công
cuộc cải tổ cần có những hoạt
động vượt ra khỏi biên giới, mong
đợi và thủ tục thường lệ.
Cảm nhận cao độ về sự cấp bách
bên trong ban quản lý sẽ hỗ trợ rất
đáng kể trong việc gắn kết liên

minh tiên phong. Nhưng chúng ta
cần nhiều hơn thế. Một ai đó cần
đem những người này lại với nhau,
giúp họ cùng tiến hành một đánh giá
chung về các vấn đề và cơ hội của
công ty, và tạo ra một mức độ tin cậy
và thông đạt tối thiểu. Các hoạt động
gặp gỡ xa nơi làm việc trong vài ba
ngày thường là phương tiện hữu
hiệu để làm việc này. Tôi đã từng
thấy nhiều nhóm từ 5 đến 35 nhà
quản lý cấp cao tham dự một chuỗi
các buổi gặp gỡ như vậy trong một
khoảng thời gian mấy tháng.

Góc dành cho Lãnh đạo
Những công ty thất bại ở giai đoạn
hai thường xem thường những
khó khăn trong việc khởi xướng
thay đổi và mức độ quan trọng của
liên mình dẫn dắt tiên phong. Có
khi họ không có lịch sử làm việc
nhóm ở cấp cao nhất và vì thế
đánh giá không đúng tầm quan
trọng của một liên minh như vậy.
Đôi khi họ muốn nhóm này phải
được lãnh đạo bởi một nhà quản

lý từ bộ phận nhân sự, chất lượng
hay hoạch định chiến lược thay vì
bởi một giám đốc sản xuất có vai
trò quan trọng. Bất chấp năng lực
và mức độ tận tâm của người tham
gia, một nhóm không có lãnh đạo
mạnh sẽ rất khó có đủ quyền lực
cần thiết.

đến những tiến triển dễ thấy trong
một thoáng chốc. Nhưng không sớm
thì muộn, những thế lực chống đối
sẽ tập hợp lại và chặn dứng sự thay
đổi.

Những nỗ lực thiếu vắng một liên
minh dẫn dắt đủ mạnh có thể đem

Sai lầm thứ 3: Thiếu tầm nhìn
Trong mọi cuộc cải tổ thành công mà tôi từng thấy, liên
minh tiên phong đã tạo ra một viễn cảnh tương lai tương
đối dễ truyền đạt và thu hút khách hàng, cổ đông và
nhân viên. Tầm nhìn luôn là cái gì đó xa xôi hơn những
con số mà chúng ta thấy trong các bản kế hoạch năm
năm. Tầm nhìn nói lên một điều gì đó giúp chỉ ra phương
hướng mà tổ chức cần đi theo. Đôi khi bản nháp đầu
tiên là từ một cá nhân. Nó thường hơi mơ hồ, ít nhất là
cảm nhận ban đầu. Nhưng sau khi liên minh tiên phong
làm việc được nửa năm, một năm hay thậm chí 18
tháng thì có điều gì đó sẽ xuất hiện nhờ những tư duy
phân tích thấu đáo và ít nhiều mơ ước của họ. Cuối
cùng thì một chiến lược để đạt được viễn cảnh tương lai
đó cũng cần được xây dựng.
Trong một công ty tầm trung ở Âu Châu, tầm nhìn đầu
tiên của họ chứa hai phần ba ý tưởng từ sản phẩm cuối
cùng của họ. Ý niệm về việc vươn ra quốc tế xuất hiện

trong lần phác thảo đầu tiên. Và cả ý tưởng về khả năng
trở thành nổi tiếng trong ngành. Tuy nhiên một ý tưởng
làm trung tâm của phiên bản cuối cùng – vượt ra khỏi
những hoạt động có giá trị gia tăng thấp – lại chỉ đến
sau một loạt những thảo luận trong vài ba tháng.
Thiếu vắng một tầm nhìn dễ cảm nhận, nỗ lực cải tổ có
thể tan biến vào trong một chuỗi các dự án gây bối rối
và không tương thích với nhau, làm cho tổ chức bị lạc
hướng và không đi đến đâu cả. Thiếu vắng một viễn
cảnh tương lai rõ ràng, dự án tái lập qui trình ở bộ phận
kế toán, chương trình 3600 ở phòng nhân sự, chương
trình chất lượng ở bộ phận sản xuất, dự án thay đổi văn
hóa làm việc ở bộ phận kinh doanh sẽ không kết hợp lại
được với nhau một cách thực sự hợp lý.
Trong những trường hợp cải tổ bất thành, bạn thường
thấy quá nhiều kế hoạch, hướng dẫn và chương trình
nhưng không thấy tầm nhìn. Trong một trường hợp, một
công ty đưa ra quyển sổ dày 4 inch mô tả công cuộc
thay đổi của họ. Một cách cực kì chi tiết, quyển tài liệu
mô tả các thủ tục, mục tiêu, phương pháp và thời hạn
hoàn thành. Nhưng hoàn toàn không thấy có chỗ nào
ghi lại một phát biểu rõ ràng và thuyết phục rằng tất cả
những nỗ lực đó sẽ dẫn đến cái gì. Không có gì ngạc
nhiên, tất cả những nhân viên mà tôi nói chuyện với đều
cho thấy hoặc là bối rối hoặc xa lạ. Các quyển sách dày
và nặng nề không tập trung mọi người vào một hướng
hay kích thích sự thay đổi. Trên thực tế, chúng có tác
dụng ngược lại.
Trong một vài trường hợp ít thành công hơn mà tôi
chứng kiến, ban quản lý có ý niện về phương hướng,
nhưng nó lại quá phức tạp và mờ ảo. Mới đây, tôi hỏi
một lãnh đạo cấp cao của một công ty cỡ trung về tầm
nhìn của ông ta và nhận được một bài giảng dài 30 phút.
Chìm trong những gì ông ta nói là những yếu tố căn bản
của một viễn cảnh tương lai. Nhưng nó bị chôn, chôn
sâu.
Có một qui tắc đơn giản: nếu bạn không thể truyền đạt
tầm nhìn cho ai đó trong vòng năm phút và nhận được
dấu hiệu cho thấy sự thấu hiểu và quan tâm thì tức là
bạn chưa hoàn thành giai đoạn này của quá trình cải tổ.

12

Góc dành cho Lãnh đạo

8BƯỚC

ĐỂ CẢI TỔ TỔ CHỨC
Tạo ra một mức độ cấp bách
Điều tra thị trường và thực tế cạnh tranh
Xác định và thảo luận về khủng hoảng, khả năng dẫn đến khủng hoảng, hay những cơ hội quan trọng

Xây dựng một liên minh tiên phong mạnh mẽ
Xây dựng một nhóm có đủ quyền lực để dẫn dắt sự thay đổi
Khuyến khích nhóm này làm việc như một nhóm làm việc thực thụ

Tạo nên một tầm nhìn
Tạo ra tầm nhìn để định hướng sự thay đổi
Xây dựng chiến lược để đạt được tầm nhìn đó

?

1
2
3
?

(Còn tiếp)
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