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Abstract: This article presents the research results on current status of power of heads of
organizations and agencies in the provincial government system - through surveys in 3 provinces
of Yen Bai, Quang Ninh and Nam Dinh. In leadership and public management, the leader has
many types of power to realize his vision including position power and personal power. The power
of position acquired by an organization with the base is three types of power: the right to award,
the right to enforce, and the right to law; The personal power acquired by individuals is selftraining, including professional power and the right to consultation.
Keywords: Behavior, acts of using power, heads, types of power in leadership.
1. Mở đầu
Quyền lực (QL) là một trong những hiện tượng phức
tạp và đa diện nhất mà các nghiên cứu về tổ chức và tâm
lí đã từng đề cập. Quyền lực gắn bó mật thiết với lãnh
đạo đến mức Dale E. Zand (1997) coi đó là một trong 3
đỉnh của tam giác lãnh đạo, cùng với tri thức và sự tín
nhiệm [1]. Những người lãnh đạo giỏi sử dụng quyền lực
một cách phù hợp và biết rằng khi nào thì nên ra lệnh, ra
lệnh như thế nào và khi nào thì nên uỷ quyền. Đồng thời,
họ cũng biết cách thể hiện vai trò của người tư vấn, đưa
ra hướng dẫn chứ không phải là ra lệnh. Một cách khái
quát, QL trong lãnh đạo, quản lí được hiểu là sự ảnh
hưởng tiềm năng của chủ thể lên nhận thức, thái độ và
hành vi của đối tượng lãnh đạo, quản lí.
Đối với người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ
máy chính quyền cấp tỉnh (cấp phòng, gọi tắt là người
đứng đầu) vừa đóng vai trò là nhà lãnh đạo và vai trò của
nhà quản lí việc không ngừng củng cố và tăng cường QL
cho mình là điều kiện cần thiết để có thể xử lí có hiệu quả
và đạo đức các tình huống lãnh đạo, quản lí theo chức
năng, nhiệm vụ được phân công. QL của người đứng đầu
được cấu thành từ hai nhóm QL địa vị và QL cá nhân. QL
địa vị là sự thể hiện của tính hợp pháp, tính chính danh [2];
QL cá nhân là những phẩm chất và năng lực của người
đứng đầu [3], [4]. Nếu thiếu một trong hai loại QL này thì
người đứng đầu khó có thể thực hiện được vai trò lãnh đạo,
quản lí của mình. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu làm
rõ thực trạng QL của người đứng đầu qua việc khảo sát
thực tế tại 3 tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh và Nam Định.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp, nội dung, địa bàn và khách thể
nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng QL của người đứng đầu được
tiếp cận từ góc độ tâm lí học xã hội; phương pháp nghiên

cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp trắc nghiệm,
chúng tôi sử trắc nghiệm đánh giá QL của người quản lí
phỏng theo trắc nghiệm “Xây dựng và ứng dụng các
thang đo mới để đo lường các nền tảng quyền lực xã hội
của French và Raven (1959)”, do Timothy R. Hinkin và
Chester Schriesheim xây dựng [5], phỏng vấn sâu và
phương pháp thảo luận nhóm. Nội dung nghiên cứu là
mức độ biểu hiện QL của người đứng đầu qua 2 nhóm
QL thành phần là QL địa vị và QL cá nhân [6], [7].
Số liệu thu được được xử lí bằng phần mềm SPSS, phiên
bản 25.0 trong môi trường Windows. Với việc sử dụng một
số phép toán như phương pháp phân tích thống kê mô tả, bao
gồm: Điểm trung bình cộng; độ lệch chuẩn; tần suất và chỉ số
phần trăm (%). Phương pháp thống kê suy luận bao gồm
phân tích so sánh: Sử dụng phép so sánh trung bình, các giá
trị trung bình được coi là khác nhau có ý nghĩa về mặt thống
kê với xác suất p < 0,05. Trường hợp, mẫu so sánh giữa hai
nhóm khách thể, sử dụng phép so sánh T-Test. Đối với trường
hợp so sánh từ ba nhóm khách thể trở lên, sử dụng so sánh
ANOVA và kiểm định Tukey nếu phương sai đồng nhất,
kiểm định Welch nếu phương sai không đồng nhất để phân
tích sâu. Phân tích tương quan nhị biến nhằm xác định mức
độ liên kết hay độ mạnh của mối liên hệ giữa hai biến số được
đo bởi hệ số (r). Trong nghiên cứu này, dùng hệ số tương quan
pearson-product moment. Hệ số này có giá trị từ -1 đến +1
cho biết độ mạnh và hướng của mối liên hệ đó. Nếu: - 1 ≤ r
< 0: thể hiện mối tương quan nghịch; 0 < r ≤ 1: thể hiện mối
tương quan thuận; r = 0: Không có mối tương quan. Dựa vào
hệ số xác suất (p) ta có thể biết mức độ có ý nghĩa của mối
quan hệ. Khi p < 0,05 thì giá trị r được chấp nhận là có nghĩa
cho phân tích về mối quan hệ giữa hai biến số.
Độ tin cậy của các thang đo như sau:
- Thang đo “QL chuyên môn”, với 4 item, độ tin cậy
(Cronbach’s Alpha) = 0,791.
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- Thang đo “QL tham vấn”, với 4 item, độ tin cậy
(Cronbach’s Alpha) = 0,758.
- Thang đo “QL trao thưởng”, với 4 item, độ tin cậy
(Cronbach’s Alpha) = 0,632.
- Thang đo “QL cưỡng chế”, với 4 item, độ tin cậy
(Cronbach’s Alpha) = 0,676.
- Thang đo “QL hợp pháp”, với 4 item, độ tin cậy
(Cronbach’s Alpha) = 0,697.
Địa bàn nghiên cứu được tiến hành ở 3 tỉnh: Quảng Ninh,
Yên Bái và Nam Định trong thời gian năm 2019. Khách thể
nghiên cứu là 420 người. Trong đó, khách thể nghiên cứu
chính là 180 người đứng đầu là các Trưởng phòng, Trưởng
ban trong các Sở và cơ quan ngang sở (Nam Định: 60 người;
Quảng Ninh: 60 người và Yên Bái: 60 người) và 240 người
dưới quyền trực tiếp chịu sự lãnh đạo, quản lí của người đứng
đầu được khảo sát trong nghiên cứu này. Nghiên cứu sử dụng
số liệu của nhóm khách thể là người đứng đầu tự đánh giá về
QL của mình là chủ yếu, số liệu của nhóm người dưới quyền
chỉ mang tính chất so sánh, tham khảo. Khi phân tích sự khác
biệt, chúng tôi chỉ sử dụng số liệu tự đánh giá của nhóm khách
thể là người đứng đầu. Mẫu khảo sát định lượng được phân
bố theo bảng 1 dưới đây:

TT

1

Địa bàn

2

Giới tính

3

Thâm niên
công tác

4

Trình độ
chính trị

5

Số năm
làm lãnh đạo

6

Tuổi

đề xuất của công chức đơn vị với lãnh đạo cấp trên. Ở
cương vị này, người đứng đầu phải dự thảo các dự án, đề
án và các văn bản; xây dựng, trình thủ trưởng cơ quan
ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuyên
môn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện công
tác chuyên môn của phòng như đôn đốc, hướng dẫn,
kiểm tra tình hình thực hiện lĩnh vực công tác do cơ quan,
đơn vị mình quản lí; trực tiếp quản lí con người, cơ sở vật
chất, tài chính được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác
được giao theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn
vị cấp trên. Những nhiệm vụ đó đòi hỏi người đứng đầu
phải có QL phát triển ở mức độ cao mới có thể dễ dàng
thực hiện thành công những nhiệm vụ đặt ra. Kết quả
nghiên cứu thực trạng QL của người đứng đầu được thể
hiện ở bảng 2 dưới đây:
Bảng 2. Thực trạng QL của người đứng đầu
TT
Mức độ QL
Số lượng
Tỉ lệ %
1
Cao
2
1,1
2
Trung bình
122
67,8
3
Thấp
56
31,1

Bảng 1. Đặc điểm mẫu khách thể nghiên cứu
Các nhóm khách thể
Người đứng đầu
Người dưới quyền
Tiêu chí
Số lượng
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Tỉ lệ (%)
(n=180)
(n=240)
Yên Bái
60
33,3
80
33,3
Quảng Ninh
60
33,3
80
33,3
Nam Định
60
33,3
80
33,3
Nam
125
69,4
144
60,0
Nữ
55
30,6
96
40,0
Dưới 10 năm
9
5,0
90
37,5
Từ 10 năm trở lên
171
95,0
150
62,5
Trung cấp
57
31,7
104
43,3
Cao cấp
123
63,8
136
56,7
Từ 5 năm trở xuống
119
66,1
207
86,3
Trên 5 năm
61
33,9
33
13,8
Dưới 40
51
28,3
117
48,8
Từ 40 tuổi trở lên
129
71,7
123
51,2

2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thực trạng quyền lực của người đứng đầu các tổ
chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh
Người đứng đầu thực hiện chức năng chung là
chuyển tải và tổ chức thực hiện các quyết định của cấp
trên trực tiếp và phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng,

Kết quả bảng 2 cho thấy, QL của người đứng đầu ở mức
trung bình chiếm đa số với tỉ lệ là 67,8%, ở mức độ thấp
chiếm tỉ lệ khá lớn là 31,1% và ở mức cao chỉ chiếm 1,1%.
Như vậy, QL của người đứng đầu là không cao, chưa đủ
mạnh để có thể đảm bảo cho người đứng đầu hoàn thành tốt
các nhiệm vụ cụ thể của mình. Phải chăng đây chính là lí do
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khiến cho người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy
chính quyền cấp tỉnh thời gian qua chưa phát huy tiềm năng
của bản thân và người dưới quyền trong thực thi công vụ. Đối
với người đứng đầu nói chung, người đứng đầu các tổ chức,
cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh có rất nhiều loại
QL để hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề lãnh đạo và hiện thực
hóa tầm nhìn một cách hiệu quả và có đạo đức. các loại QL
này bao gồm thẩm quyền chính thức (QL địa vị) và sự ảnh
hưởng không chính thức (QL cá nhân), có thể được sử dụng
độc lập hoặc kết hợp với nhau trong giao quyền, gây ảnh
hưởng và thuyết phục người khác.

Loại

QL
cá nhân

QL
địa vị

người đứng đầu là 3,43 thấp hơn đáng kể so với tự đánh
giá của người đứng đầu, sự khác biệt trong đánh giá này
là có ý nghĩa về mặt thống kê với p < 0.05. Nếu như
người đứng đầu tự đánh giá QL cá nhân của mình ở mức
khá cao (4,26) thì người dưới quyền chỉ đánh giá đạt ở
mức trên trung bình (3,73). Ở QL địa vị thì người đứng
đầu và người dưới quyền đều có sự giống nhau về quan
điểm khi cho rằng QL chỉ ở mức trung bình với điểm
trung bình giữa 2 nhóm là không có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê (3,22 và 3,24). Điều này là dễ hiểu bởi
QL địa vị đã được quy định cụ thể trong các quy định của

Bảng 3. QL địa vị và QL cá nhân của người đứng đầu
Các nhóm khách thể
QL
Người đứng đầu (n=180)
Người dưới quyền (n=240)
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
Chuyên môn
4,38
0,54
3,81
0,97
Tham vấn
4,14
0,59
3,64
0,95
ĐTB
4,26
0,52
3,73
0,93
Trao thưởng
3,53
0,69
3,38
0,92
Cưỡng chế
2,23
0,79
2,40
0,78
Hợp pháp
3,89
0,62
3,93
0,68
ĐTB
3,22
0,51
3,24
0,54
ĐTB chung
3,63
0,42
3,43
0,60
Ghi chú: 1,0 ≤ ĐTB ≤ 5,0; ĐTB: Điểm trung bình; ĐLC: Độ lệch chuẩn

Số liệu hiện thị ở bảng 3 cho thấy, điểm trung bình
mức độ QL của người đứng đầu là 3,63. Đây là mức điểm
thuộc loại trung bình khá. Điểm trung bình của QL cá
nhân của người đứng đầu là 4,26 tương đương mức
tương đối cao. Trong 2 loại QL thuộc QL cá nhân thì QL
chuyên môn ở mức khá cao với điểm trung bình là 4,38
và QL tham vấn với mức điểm là 4,14. Trong khi đó, QL
địa vị của người đứng đầu chỉ ở mức trung bình với điểm
trung bình là 3,22. Trong 3 loại QL thành phần thuộc QL
địa vị thì QL cưỡng chế của người đứng đầu là rất hạn
chế với điểm trung bình là 2,23, tức là thuộc loại dưới
mức trung bình. QL trao thưởng và QL hợp pháp với
điểm trung bình lần lượt là 3,53 và 3,89. Kết quả này cho
thấy, người đứng đầu rất ít có khả năng ảnh hưởng tới
người dưới quyền bằng việc quy trách nhiệm hay khen
thưởng, động viên người dưới quyền. Đây chính là
nguyên nhân cơ bản làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động
thực thi công vụ trong thời gian qua. Bởi lẽ nếu có đủ
thẩm quyền, đặc biệt là QL cưỡng chế hay trừng phạt sẽ
giúp người đứng đầu gây ảnh hưởng tích cực lên người
dưới quyền để phát huy năng lực và tiềm năng ở họ.
Kết quả bảng 3 cho thấy, điểm trung bình nhóm
khách thể là người dưới quyền đánh giá mức độ QL của

Nhà nước và chịu ràng buộc bởi nhiều quy chế, quy định
của Đảng mà người đứng đầu là thành viên. Do đó, kết
quả này càng thêm khẳng định người đứng đầu cần tự ý
thức để có cái nhìn khách quan hơn khi đánh giá bản
thân, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu đúng với
thực có từ đó mới có thể đưa ra các biện pháp phù hợp
để nâng cao mức độ QL chuyên môn và QL tham vấn
của mình.
Kết quả thảo luận nhóm được thực hiện tại 3 tỉnh
Nam Định, Yên Bái và Quảng Ninh cho thấy, hiện nay
người đứng đầu đang phải chịu một áp lực công việc rất
lớn trong khi quyền hạn được giao rất hạn chế, không
tương xứng với chức vụ ví dụ như nếu người đứng đầu
có đủ thẩm quyền về thưởng và phạt đối với người dưới
quyền khi họ không hoàn thành công việc hoặc không
chấp hành thực hiện nhiệm vụ sẽ là cơ sở quan trọng để
gây ảnh hưởng tới cấp dưới của mình. Tuy nhiên trên
thực tế QL trừng phạt và QL khích lệ của người đứng đầu
rất mờ nhạt, chưa phát huy tác dụng trong quá trình gây
ảnh hưởng đến cấp dưới. Một cán bộ cho biết: “Để kỉ luật
hay khen thưởng đối với người dưới quyền khi họ có
thành tích hay khi vi phạm thì phải trải qua một quá trình
rất phức tạp, phải xin ý kiến của nhiều cơ quan bởi thẩm
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quyền giao cho người đứng đầu còn rất hạn chế hoặc
nếu có thì mức độ gây ảnh hưởng tới người dưới quyền
là rất yếu” (N.X.T, 52 tuổi, nam, Trưởng phòng, Yên
Bái). Để khắc phục những hạn chế về thẩm quyền của
người đứng đầu thì các ý kiến thảo luận đều nhất trí cho
rằng người đứng đầu chủ yếu giải quyết bằng các loại QL
cá nhân như dùng QL thuyết phục, hay QL chuyên môn
để ảnh hưởng nhất là với đối tượng quản lí là người đồng
bào dân tộc.
Theo ý kiến của một cán bộ nhấn mạnh “Hàng năm
các tỉnh đều dành kinh phí để tập huấn, đào tạo, bồi
dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ cấp phòng hoặc qua các
lớp như chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, các lớp
đào tạo về chính trị cũng như các khóa bồi dưỡng kĩ năng
lãnh đạo dành cho cán bộ dự nguồn cấp tỉnh. Tuy nhiên,
kết quả chủ yếu là nâng cao nhận thức mà chưa hình
thành được kĩ năng, nhất là kĩ năng sử dụng QL. Chính
điều này ít nhiều làm giảm uy tín của người đứng đầu
trong con mắt của người dưới quyền” (T.T.T.H, 49 tuổi,
nữ, Trưởng phòng, Nam Định). Ý kiến khác của một cán
bộ là trưởng phòng cho biết “Bản thân mình với hơn 15
năm kinh nghiệm làm công tác lãnh đạo, quản lí cấp
phòng, giúp việc cho nhiều thế hệ lãnh đạo ở nhiều
cương vị khác nhau cho thấy, nguyên nhân về cơ chế, thể
chế là một trong những nguyên nhân cơ bản làm hạn chế
QL của người đứng đầu, rất nhiều văn bản quy phạm
pháp luật quy định quyền hạn, nghĩa vụ của người đứng
đầu nhưng không thể hiện được một cách cụ thể, rõ ràng
về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, hoặc nếu
có thì thẩm quyền không tương xứng với yêu cầu của vị
trí việc làm, nhất là bị chi phối bởi các chuẩn mực, quy
định của điều lệ đảng, các chủ trương của Đảng yêu cầu
đối với đảng viên của mình dẫn đến tình trạng trông chờ
chỉ đạo cụ thể từ cấp trên gây mất nhiều thời gian và
không phát huy được tính sáng tạo của mỗi cá nhân. Bên
cạnh đó, nguyên nhân cơ bản thứ hai có ảnh hưởng tới
QL của người đứng đầu là trình độ về nghiệp vụ lãnh
đạo, quản lí mang tầm khái quát, lí luận của đội ngũ cán
bộ này còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm
cá nhân, giải quyết sự vụ, chưa thể hiện được tầm nhìn,
khả năng giao tiếp, khích lệ truyền cảm hứng với người
dưới quyền còn mờ nhạt” (B.M.C, 44 tuổi, nam, Trưởng
phòng, Quảng Ninh).
Như vậy, từ những kết quả nghiên cứu trên, qua so
sánh, đối chiếu sự đánh giá của 2 nhóm khách thể cũng
như các ý kiến thu được từ các buổi thảo luận cho thấy
QL của người đứng đầu là chưa cao, chưa đủ mạnh mới
ở mức trung bình khá. Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan
và khách quan ảnh hưởng tới mức độ QL của người đứng
đầu. Trong đó, những nguyên nhân khách quan như cơ
chế, thể chế chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ, các nội dung

về trao quyền cho người đứng đầu còn chung chung; nội
dung kiến thức trong các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng còn
nặng về lí thuyết, thiếu tính thực tiễn. Nội dung quan
trọng về nguồn gốc và ý nghĩa của các loại QL chưa được
giảng dạy trong các chương trình bồi dưỡng dẫn tới
người đứng đầu chưa hiểu sâu sắc nguồn gốc và các loại
QL và ý nghĩa của từng loại QL đối với từng vấn đề lãnh
đạo cụ thể. Ngoài ra mức độ uy tín, nhân cách của người
đứng đầu cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ
QL của người đứng đầu. Đây chính là những nội dung
cơ bản cần đặt ra và giải quyết cấp bách trong thời gian
tới đối với các nhà làm công tác tổ chức cán bộ ở mỗi cấp
mỗi ngành nói chung ở cấp tỉnh nói riêng, cần điều chỉnh,
sửa đổi các quy định hiện hành theo hướng tăng thẩm
quyền chính thức cho người đứng đầu như quyền trao
thưởng, quyền cưỡng chế để người đứng đầu có thể gây
ảnh hưởng tích cực đối với những người có thành tích
xuất sắc hoặc những người còn thiếu tính tự giác, không
tích cực hoàn thành công việc được giao; tiếp tục đổi mới
công tác đánh giá cán bộ, cần có phương pháp đánh giá
thu được kết quả thực chất, hướng vào những nội dung
cụ thể như mức độ tự tu dưỡng đạo đức, tự rèn luyện
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lãnh đạo, quản
lí,... Đối với các nhà trường, học viện, các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí cần đổi mới nội dung,
chương trình đào tạo theo hướng vừa nâng cao nhận thức
vừa rèn luyện kĩ năng, đặc biệt coi trọng kĩ năng lãnh
đạo, quản lí, kĩ năng sử dụng QL của người đứng đầu.
2.2.2. Kết quả so sánh mức độ quyền lực của người đứng
đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp
tỉnh theo các tiêu chí khác nhau
Kết quả so sánh về điểm trung bình giữa các nhóm về
mức độ QL của người đứng đầu thông qua kiểm định Ttest và One way ANOVA cho thấy, không có sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ QL ở các tiêu chí như
“thâm niên công tác”, “trình độ chính trị” và “số năm làm
lãnh đạo”. Điều đó có nghĩa là những người đứng đầu có
thâm niên công tác trên 10 năm và những người đứng
đầu có thâm niên công tác dưới 10 năm; cũng như những
người đứng đầu có trình độ chính trị trung cấp và những
người đứng đầu có trình độ chính trị cao cấp và những
người đứng đầu có số năm làm công tác lãnh đạo trên 5
năm và dưới 5 năm đều có QL ở mức tương đương nhau.
Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở tiêu chí “giới
tính” và “lứa tuổi”. Những người đứng đầu là nữ giới có
mức độ QL cao hơn những người đứng đầu là nam giới,
mà cụ thể là cao hơn ở mức độ QL địa vị, còn mức độ
QL cá nhân thì tương đương nhau. Nếu xét về tổng thể ở
tiêu chí “địa bàn” 3 tỉnh là Yên Bái, Quảng Ninh và Nam
Định thì sự không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê,
tức là QL của người đứng đầu 3 tỉnh này ở mức độ tương
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đương nhau, chỉ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về
QL địa vị của người đứng đầu, trong đó người đứng đầu
ở Nam Định có mức độ QL địa vị cao hơn so với mức độ
QL địa vị của người đứng đầu ở Quảng Ninh. Ở tiêu chí
“lứa tuổi “ cho thấy, người đứng đầu có tuổi từ 40 trở lên
có mức độ QL cá nhân cao hơn QL cá nhân của người
đứng đầu có tuổi dưới 40, ở mức độ QL địa vị thì sự khác
biệt là không có ý nghĩa thống kê (xem bảng 4).

của người đứng đầu càng ở phát triển ở mức độ cao thì
QL của người đứng đầu càng được tăng cường, ngược
lại QL địa vị và QL cá nhân thấp sẽ khiến cho QL của
người đứng đầu càng có xu hướng giảm tương ứng. Có
thể thấy, với người đứng đầu cấp phòng, QL địa vị có vai
trò quan trọng quyết định đến khả năng gây ảnh hưởng
đến người dưới quyền để thực thi công vụ. Tuy nhiên,
QL này không phải dễ dàng thay đổi ngay trong một

Bảng 4. So sánh QL của người đứng đầu theo các tiêu chí khác nhau
QL thành phần
QL chung
Tiêu chí
QL cá nhân
QL địa vị
Điểm trung bình
Điểm trung bình
Điểm trung bình
Yên Bái (TB1)
4,19
3,27
3,64
Quảng Ninh (TB2)
4,32
3,06
3,57
* Địa bàn
Nam Định (TB3)
4,27
3,31
3,70
p
p > 0,05
p < 0,05 TB3>TB2
p > 0,05
Nam
4,25
3,15
3,59
Giới tính
Nữ
4,28
3,36
3,73
p
p > 0,05
p < 0,05
p < 0,05
Dưới 10 năm
4,34
3,37
3,76
Thâm niên công tác
Trên 10 năm
4,36
3,21
3,63
p
p > 0,05
p > 0,05
p > 0,05
Trung cấp chính trị
4,20
3,30
3,66
Trình độ chính trị
Cao cấp chính trị
4,29
3,18
3,62
p
p > 0,05
p > 0,05
p > 0,05
Dưới 5 năm
4,27
3,17
3,61
Số năm làm lãnh đạo
Từ 5 năm trở lên
4,25
3,31
3,69
p
p > 0,05
p > 0,05
p > 0,05
Người đứng đầu
4,26
3,22
3,63
Khách thể
Người dưới quyền
3,73
3,24
3,43
p
p < 0,05
p > 0,05
p < 0,05
Dưới 40
4,10
3,14
4,52
Tuổi
Từ 40 tuổi trở lên
4,33
3,25
4,68
p
p < 0,05
p > 0,05
p < 0,05
Ghi chú: (*) tiêu chí này dùng kiểm định One way ANOVA và chỉ hiển thị những khác biệt có ý nghĩa thống kê;
các tiêu chí còn lại dùng T-test. Khi p < 0,05 thì giá trị r được chấp nhận là có nghĩa cho phân tích
về mối quan hệ giữa hai biến số
Kết quả phân tích tương quan giữa QL địa vị, QL cá
nhân với mức độ QL của người đứng đầu cho thấy có
mối tương quan thuận và ở mức trung bình. Trong đó,
QL địa vị có mối tương quan thuận và khá mạnh với QL
của người đứng đầu (r = 0,720**; p <0,01); QL cá nhân
có mối tương quan thuận và trung bình (r = 0,521**; p <
0,01). Điều này, có nghĩa nếu QL địa vị và QL cá nhân

khoảng thời gian ngắn, do vậy để có thể gia tăng QL của
người đứng đầu thì trước tiên mỗi người đứng đầu phải
không ngừng phát triển QL cá nhân của mình bằng việc tự
học tập, tự trau dồi kiến thức chuyên môn; hình thành động
cơ lãnh đạo đúng đắn; củng cố, nâng cao uy tín của bản
thân và đặc biệt cần tích lũy kinh nghiệm thông qua sự trải
nghiệm của bản thân trong hoạt động lãnh đạo, quản lí.
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG…
(Tiếp theo trang 286)

Sơ đồ 1. Tương quan giữa các loại QL địa vị,
QL cá nhân với QL chung của người đứng đầu
Ghi chú: r** khi p < 0,01; r là hệ số tương quan
nhị biến Pearson
3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu thực trạng QL của người đứng đầu
cho thấy, QL của người đứng đầu ở mức độ trung bình khá,
trong 2 loại QL thành phần thì QL cá nhân nổi trội hơn QL
địa vị, giữa các loại QL đều có mối tương quan thuận, và
trung bình. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về
mức độ QL ở các tiêu chí như “thâm niên công tác”, “trình
độ chính trị” và “số năm làm lãnh đạo”. Sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê ở tiêu chí “giới tính” và “lứa tuổi”. Những
người đứng đầu là nữ có mức độ biểu hiện QL địa vị cao
hơn so với người đứng đầu là nam, ở mức độ QL cá nhân
thì tương đương nhau. Người đứng đầu ở Nam Định có mức
độ QL địa vị cao hơn so với mức độ QL địa vị của người
đứng đầu ở Quảng Ninh. Những người đứng đầu có tuổi từ
40 trở lên có mức độ QL cá nhân cao hơn QL cá nhân của
người đứng đầu có tuổi dưới 40.
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Hình thức giáo dục thẩm mĩ về cái đẹp cho SV đòi
hỏi chúng ta phải kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà
trường và toàn xã hội, các phong trào thể dục thể thao,
văn hóa văn nghệ, tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo,
triển lãm nghệ thuật, sáng tác thơ ca,… cần được đẩy
mạnh và phát huy hơn nữa để SV có cơ hội điều kiện
phát triển nhân cách , rèn luyện nhân cách một cách toàn
diện theo tiêu chí Chân - Thiện - Mĩ. Mỗi chúng ta hãy
tạo điều kiện để các em phát huy trí tuệ, sáng tạo, độc lập,
tự chủ và xử lí mọi thứ thật linh hoạt, nhanh nhẹn là hành
trang giúp các em bước vào đời vững chắc.
3. Kết luận
Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của chủ
nghĩa Mác - Lênin nói chung và Mĩ học Mác - Lênin nói
riêng đó là sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn. Quan
điểm về thẩm mĩ của mĩ học Mác - Lênin là một bộ phận
của lí luận thẩm mĩ, là kim chỉ nam định hướng nhận thức
và vận dụng vào trong đời sống con người, nhất là thanh
niên, SV. Vì vậy, việc vận dụng quan điểm của mĩ học
Mác - Lênin về thẩm mĩ vào việc bồi dưỡng ý thức thẩm
mĩ cho SV Đại học Huế không chỉ có ý nghĩa khoa học
mà còn là sự đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của việc xây dựng
đời sống văn hóa trong SV hiện nay.
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