Lãnh đạo và quản lý

Chuẩn đầu ra
1. Phân biệt các khái niệm lãnh đạo
và quản lý
2. Trình bày được vai trò và các đặc
điểm của nhà lãnh đạo
3. Phân tích được các phong cách
lãnh đạo

I. Khái niệm lãnh đạo và quản lý
• LĐ & QL là hai thuật ngữ sử dụng cho hệ
thống quản lí con người và xã hội, chúng
không đồng nhất nhưng có mối quan hệ hữu
cơ với nhau.
• Hai thuật ngữ đều hàm ý tác động và điều
khiển nhưng khác nhau về mức độ và phương
pháp tiến hành.

Câu hỏi suy nghĩ:
Lãnh đạo là gì?
Quản lý là gì?

Khái niệm lãnh đạo và quản lý
Lãnh đạo

Quản lý

• Lãnh đạo: là quá trình
định hướng dài hạn cho
các tác động của chủ thể
quản lí, hướng đến
những mục tiêu rộng
hơn, xa hơn, khái quát
hơn.

• Quản lí: là quá trình chủ
thể tác động lên đối
tượng quản lý để nhằm
đạt được các mục tiêu
cụ thể hơn.

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÍ
- “Lãnh đạo là khả năng khiến mọi người làm
việc cho bạn mà không vì nghĩa vụ” (Fred Smith).
- “Quản lí là nói về quyền hạn còn lãnh đạo là

nói về sự ảnh hưởng” (Rost).
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QUẢN LÍ VÀ LÃNH ĐẠO

- “Các nhà quản lí tư duy gia tăng trong khi
các nhà lãnh đạo tư duy cấp tiến”.
- “Các nhà quản lí làm mọi việc theo đúng
cách trong khi đó các nhà lãnh đạo lại tiến hành
đúng việc”.
(Pascale, Richard)
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MỐI QUAN HỆ LĐ & QL
Người
lãnh đạo

Tầm nhìn/
Sứ mệnh
Tầm nhìn/
viễn cảnh

Tầm nhìn
tiếp theo

Lãnh đạo
Mục đích
chung

Người quản
lí

Mục tiêu cụ
thể

Quản lý

Lập kế
hoạch

Theo dõi, giám
sát và đánh giá
Tổ chức và
thực hiện
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Mối quan hệ giữa LĐ & QL
• Lãnh đạo và quản lí do chủ thể tiến
hành.
• Để có hiệu quả cao, quá trình lãnh
đạo quản lí phải thống nhất hữu cơ.
• Quản lí là nói về quyền hạn còn lãnh
đạo là nói về sự ảnh hưởng và
truyền cảm hứng.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA
LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÍ
Quyền lực
quản lí do
cấu trúc tổ
chức tạo nên

Quyền lực
lãnh đạo
được tạo nên từ
cá nhân người
lãnh đạo

Giúp tổ chức
ổn định, trật tự,
giải quyết
được vấn đề

Hỗ trợ cho
tầm nhìn, sự
sáng tạo và
thay đổi
Liên minh

Tổ chức
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Phân biệt đặc điểm “người lãnh
đạo” và “người quản lý”
Người lãnh đạo
Có tầm nhìn xa
Truyền nhiệt huyết cho mọi
thành viên
Khuyến khích sự thay đổi
Sáng tạo: đề ra phương
hướng, viễn cảnh, chủ trương,
sách lược
Cổ vũ cho ý tưởng mới
Thích thử nghiệm
Linh hoạt

Người quản lý
Đề ra các mục tiêu cụ thể
Suy nghĩ và làm việc theo sự
hợp lý
Ít thay đổi
Giải quyết vấn đề; xây dựng kế
hoạch, tổ chức thực hiện kế
hoạch, kiểm tra, giám sát
Củng cố ý tưởng đã có
Thích ổn định
Thận trọng

Phân biệt đặc điểm “người lãnh
đạo” và “người quản lý”
Người lãnh đạo
Dựa vào niềm tin
Hỏi: Cái gì và Tại sao?
Đề ra; làm đúng việc (Do the
right things)
Quyền lực cá nhân
Tác động đến con người
Tập trung vào con người
Đạt mục tiêu thông qua việc
cổ vũ , động viên

Người quản lý
Dựa vào sự kiểm soát
Hỏi: Thế nào và Khi nào?
Thực hiện, làm mọi việc cho
đúng cách (do things right)
Quyền lực vị trí
Tác động đến công việc
Tập trung vào hệ thống, cấu
trúc
Đạt mục tiêu thông qua hệ
thống chính sách, mệnh lệnh,
yêu cầu công việc

Câu hỏi thảo luận
Hãy phân biệt người lãnh đạo, quản lý và người
nhân viên trong tổ chức?

Phân biệt “người lãnh đạo, quản lý” và
“nhân viên”
Lãnh đạo, quản lý

Nhân viên

Khởi xướng, hướng dẫn, chủ
động
Dành thời gian cho hoạch
định, kế hoạch; Tiên đoán các
vấn đề xảy ra
Đầu tư thời gian cho mọi
người

Lắng nghe, thụ động

Lập lịch công tác theo thứ tự
ưu tiên

Hoàn thành nhiệm vụ theo lịch
yêu cầu

Phản ứng lại với những gì
đang xảy ra
Tiêu phí thời gian với mọi
người

THẢO LUẬN NHÓM
•Các bạn hãy nêu những đặc điểm, kĩ năng
người lãnh đạo, quản lý cần có?
• Trong các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, theo các
bạn kỹ năng nào là quan trọng? Tại sao?

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO GIỎI
Thông minh
và hiểu biết

?

Tự tin

Lãnh đạo
giỏi
Chính trực
Thân
thiện,
hoà đồng

Nhiệt tình
và quyết tâm
cao
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CÁC KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO
Kĩ năng tư duy:
Khả năng nhận diện
vấn đề,
Khă năng bao quát
chung và liên kết
các cấu phần.

Kĩ năng con người:
• Làm việc với người khác.
• Làm việc thông qua người khác
• Xây dựng các mối quan hệ

• Nhóm và tổ chức
• Tạo môi trường làm việc thoải mái
Một số kĩ năng con người khác:
Giao tiếp hiệu quả
Làm việc nhóm
Khuyến khích động viên
Giải quyết xung đột
Ra quyết định

Kĩ năng kĩ thuật:
Trình độ,
Năng lực,

Sự hiểu biết
và thực hiện các
nhiệm vụ
cụ thể.
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Quản lí cấp cao

Quản lí cấp trung

KĨ NĂNG
TƯ DUY

KĨ NĂNG
CON
NGƯỜI

Quản lí cấp cơ sở

Nhân viên

KĨ NĂNG
KĨ THUẬT

Các kĩ năng lãnh đạo - quản lí ở các cấp
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Thảo luận nhóm về
Phong cách lãnh đạo, quản lý
Các anh/chị hãy tìm hiểu và trình bày về các
phong cách lãnh đạo, quản lý? (Có những
phong cách lãnh đạo, quản lý nào? Nội dung
của các phong cách đó là gì?)

II. Phong cách lãnh đạo
• Phân loại theo kiểu sử dụng quyền lực:
1. Phong cách lãnh đạo chuyên quyền, độc
đoán
2. Phong cách lãnh đạo dân chủ
3. Phong cách lãnh đạo tự do, tản quyền

Phong cách chuyên quyền độc đoán
1. Nhà LĐ & QL không cho phép hoặc rất hạn chế cấp
dưới tham gia vào việc ra quyết định và các biện pháp
quản lí.
2. Nhà lãnh đạo cầm quyền bằng bàn tay sắt, không
nhân nhượng, rất cứng rắn và máy móc.
3. Giao việc cho cấp dưới chủ yếu bằng mệnh lệnh, điều
hành công việc chủ yếu bằng sử dụng qui chế hoặc
điều lệ.
4. Có khi người lãnh đạo thực thi quyền hạn, chức trách
của cấp dưới mà không trao đổi trước với cấp dưới.

Phong cách chuyên quyền độc đoán
5. Nhà lãnh đạo qui định nhiệm vụ, cách thức làm việc
cho cấp dưới một cách chi tiết, ít dành khả năng sáng
tạo.
6. Vị trí nhà lãnh đạo là ở bên ngoài nhóm

7. Thiên về sử dụng mệnh lệnh, vì công việc, lấy công
việc để điều hành.
8. Chờ đợi sự phục tùng của cấp dưới.
9. Người lãnh đạo chuyên quyền có tính quyết đoán và
năng động.
10. Thường sử dụng hệ thống tổ chức chính thức

Phong cách dân chủ
1. Tạo cơ hội cho cấp dưới tham gia vào quá trình ra
quyết định quản lí bằng việc trưng cầu ý kiến của
cấp dưới.
2. Nhà lãnh đạo giải thích cho mọi thành viên biết ý đồ
và dự định.
3. Nhà lãnh đạo thông báo cho mọi thành viên biết
được sự thay đổi và tranh thủ sự đồng tình của người
dưới quyền trước khi thi hành một chủ trương, biện
pháp.
4. Nhà lãnh đạo giao nhiệm vụ cho cấp dưới, luôn dành
cho họ điều kiện phát huy tính độc lập sáng tạo.

Phong cách dân chủ
5. Khuyến khích, động viên kịp thời những
sáng kiến thành tích.
6. Vì mọi thành viên, tôn trọng nhân cách của
người thuộc quyền trong mọi tình huống,
thường sử dụng biện pháp tham khảo ý kiến.
7. Sử dụng tổ chức không chính thức, tập trung
dân chủ.
8. Cần đề phòng bệnh “ba phải”.

Phong cách tự do – tản quyền
1. Nhà LĐ buông lỏng cho mọi thành viên thực
hiện nhiệm vụ được giao, giúp họ tự lựa chọn
cách thức tiến hành công việc.
2. Chỉ làm việc cầm chừng, một mình không thích
giúp đỡ ai nên cấp dưới phải tự xoay xở công
việc.
3. Cố gắng cung cấp thông tin và tạo điều kiện
cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4. Nhà lãnh đạo chỉ can thiệp vào công việc của
cấp dưới khi họ thực sự sai lầm.

Phong cách tự do – tản quyền
5. Vị trí nhà lãnh đạo không rõ ràng trong nhóm.

6. Công việc được đến đâu hay đến đó, ít xâm
phạm đến cá nhân.
7. Sử dụng rất ít quyền lực.
8. Giành cho cấp dưới sự độc lập và tự do hành
động cao.

9. Với cấp trên họ làm việc theo kiểu thừa hành,
làm theo chỉ thị, không sáng tạo và đối với cấp
dưới họ phụ thuộc.

Dân chủ

Độc đoán

Nhà lãnh đạo
sử dụng
quyền lực
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Miền tự do cho cấp dưới

1

Người lãnh đạo quyết định và công bố quyết định.

2

Người lãnh đạo "rao bán" các quyết định của mình.

3

Người lãnh đạo trình bày ý kiến và hỏi ý kiến mọi người.

4

Người lãnh đạo trình bày quyết định của mình nhưng sẵn sàng sửa đổi.

5

Người lãnh đạo trình bày vấn đề được mọi người đóng góp ý kiến và quyết
định
Người lãnh đạo xác định giới hạn và yêu cầu nhóm tự quyết định lấy trong
phạm vi giới hạn đó.

6

7

Người lãnh đạo để nhóm tự do chọn lựa chỉ cần chú ý tuân theo một số điều
bắt buộc.
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Phong cách lãnh đạo (tiếp theo)
Phân loại dựa trên hành vi của người LĐ, QL:
1.
2.
3.
4.
5.

Kiểu mệnh lệnh
Kiểu câu lạc bộ
Kiểu dung hòa
Kiểu mặc kệ
Kiểu nhóm

HÀNH VI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Quan
tâm
đến
con
người

Quản lí theo kiểu
Câu lạc bộ
1,9

Quản lí theo kiểu
Nhóm
9,9

Quản lí Dung hoà
5,5
Mức độ
từ 1-9

Quản lí theo kiểu
Mặc kệ
1,1

Quan tâm đến sản phẩm

Quản lí theo kiểu
Mệnh lệnh
9,1

Mức độ từ 1-9
29
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HÀNH VI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Kiểu mệnh lệnh (9,1): quan tâm đến sản
phẩm, thường biểu hiện bằng các khẩu hiệu:
“Sản xuất hay diệt vong”, “Người tốt làm
việc cho đến cuối cùng”.
Kiểu câu lạc bộ (1,9): quan tâm đến sự hài
lòng của mọi người và thường biểu hiện
bằng các câu nói: “Hãy vui lên, đừng lo lắng
gì” hoặc “Không có điều gì xấu cả”.
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HÀNH VI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Kiểu mặc kệ (1,1): không quan tâm đến điều gì,
thường biểu hiện bằng các câu nói: “Xin lỗi, đó
không phải là việc của tôi”.
Kiểu dung hòa (5,5): quan tâm đến mọi điều ở
mức độ trung bình, và thường biểu hiện bằng các
câu nói: “Tôi thấy được rồi đấy”.
Kiểu nhóm (9,9): quan tâm đến cả sản phẩm và
con người, và thường thể hiện bằng các khẩu
hiệu: “Mọi người vì một người” và “vì mục đích
chung”.
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Phong cách lãnh đạo (tiếp theo)
Phân loại dựa trên hoàn cảnh:
1.
2.
3.
4.

Kiểu ra lệnh
Kiểu giảng giải
Kiểu tham gia
Kiểu giao phó

BÀI TẬP NHÓM
Phong cách lãnh đạo, quản lý dựa trên hoàn
cảnh:
1. Ra lệnh

2. Giảng giải
3. Tham gia

4. Giao phó
Chúng ta áp dụng các phong cách này trong
những trường hợp như thế nào?
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LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DỰA TRÊN HOÀN CẢNH
Mức độ thiện chí và năng lực người xung quanh
GIẢNG GIẢI

THAM GIA

Hành
vi vì
mối
quan
hệ

S2

S3

S4
GIAO PHÓ

S1

RA LỆNH

Hành vi vì công việc
Thiện chí và năng lực làm việc của những người xung quanh ( Sẵn sàng- Readiness)

R4
Có năng lực,
có thiện chí và
tự tin

R3

R2

Có năng lực
Không có
nhưng không có
năng lực
thiện chí hoặc
nhưng có
không
tự tin
thiện chí và
PGS.TS. Phạm Trí Dũng 9-2012
tự tin

R1
Không có
năng lực,
không có
thiện chí và34
không tự tin

Phong cách lãnh đạo, quản lý
dựa trên hoàn cảnh
Ra lệnh (Telling) (chỉ đạo, định hướng): Áp dụng khi
nhân viên không có năng lực, không có thiện chí và
không tự tin.
Giảng giải (Selling) (Chuyển tải thông tin, giải thích,
thuyết phục): Áp dụng khi nhân viên không có năng lực
nhưng có thiện chí và tự tin.
Tham gia (Participating) (còn gọi là cộng tác, thu hút,
tạo thuận lợi): Áp dụng khi nhân viên có năng lực
nhưng không có thiện chí hoặc không tự tin.
Giao phó (Delegating) (Uỷ quyền): Áp dụng khi nhân
viên có năng lực, có thiện chí và tự tin.

Phong cách lãnh đạo, quản lý
dựa trên hoàn cảnh
S1 - Ra lệnh (Telling) (chỉ đạo, định hướng): nói với
người khác: ai làm gì?, làm như thế nào?, làm khi nào?,
làm ở đâu?.
S2 - Giảng giải (Selling) (Chuyển tải thông tin, giải
thích, thuyết phục): nói rõ cái gì?, như thế nào?, ai?, ở
đâu?.
S3 - Tham gia (Participating) (còn gọi là cộng tác, thu
hút, tạo thuận lợi): là quá trình giao tiếp, thảo luận, tạo
thuận lợi, cùng có những quyết định trong công việc.
S4 - Giao phó (Delegating) (Uỷ quyền): giao trách
nhiệm cho cá nhân hoặc nhóm tự quyết định và thực
hiện công việc.
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QUYỀN LỰC
1- Quyền lực là gì?

2- Có những loại quyền lực nào?

QUYỀN LỰC
-“Là khả năng tiềm ẩn ảnh hưởng đến hành vi của
người khác”. (Richard L Daft và Dorothy Marcic)
-Là phương tiện để người lãnh đạo, người quản lí
tác động đến người khác.

CÁC LOẠI QUYỀN LỰC
Quyền lực cá nhân

Quyền lực chuyên môn
(Năng lực)

Quyền lực vị trí

Quyền lực hợp pháp

Quyền lực khen thưởng

Quyền lực con người
(Nhân cách)

Cam kết

Quyền lực áp đặt

Tuân thủ

SỬ DỤNG QUYỀN LỰC

- Hình thức quyền lực sử dụng ít tốn kém
nhất là quyền lực nhân cách.
- Quyền lực áp đặt là hình thức sử dụng
“đắt đỏ” nhất.
- Quyền lực thưởng phạt lại là hình thức
tận dụng nguồn lực hữu hạn.
- Quyền lực chuyên môn có thể được sử
dụng triệt để.
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Câu
hỏi/thắc
mắc??

