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Hơn thập kỷ qua, tác giả ñã quan sát trên 100 công ty ñã nỗ lực vươn lên ñể trở
thành các nhà cạnh tranh ñáng kể. Các nỗ lực này ñi theo nhiều cách thức khác
nhau như: quản lý chất lượng toàn diện, tái lập, lựa chọn quy mô thích hợp, tái cấu
trúc, thay ñổi văn hóa, và thay ñổi toàn bộ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp,
mục tiêu cơ bản ñều như nhau: tạo ra những sự thay ñổi cơ bản trong cách thức
kinh doanh nhằm giúp ñương ñầu, ñối phó với thị trường mới nhiều thách thức hơn.
Một số ít các nỗ lực thay ñổi này ñã và ñang rất thành công. Một số ít khác hoàn
toàn thất bại. Hầu hết các nỗ lực ñều nằm ở giữa với chiều hướng về mức thấp của
thang ño. Các bài học có thể ñược ñúc kết là rất thú vị và có lẽ sẽ liên quan ñến rất
nhiều tổ chức trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh của những thập kỷ
tới.
Một bài học là quá trình thay ñổi diễn ra qua nhiều giai ñoạn ñồng thời thường phải
mất một khoảng thời gian dài. ðốt cháy giai ñoạn chỉ thể hiện một tốc ñộ nhanh và
không bao giờ ñem ñến một kết quả mỹ mãn. Bài học thứ hai là các sai lầm nghiêm
trọng trong bất kỳ các giai ñoạn có thể có tác ñộng gây hại làm chậm lại tốc ñộ tăng
trưởng và xoá bỏ những thành quả rất khó khăn mới ñạt ñược trước ñó. Bài viết của
Kotter là tài liệu tham khảo cho ña số những nhà quản trị có năng lực thường mắc
phải ít nhất một sai lầm lớn.

Hơn thập kỷ qua, tôi ñã quan sát trên 100 công ty ñã nỗ lực vươn lên ñể trở thành các nhà
cạnh tranh ñáng kể. Những tổ chức này bao gồm các công ty lớn (như Ford) và các công ty
nhỏ (như Landmark Communications), các công ty tại Mỹ (General Motors) và ở nơi khác
(British Airways), các công ty ña quốc gia (Eastern Airlines) và các công ty kinh doanh có lãi
cao (Bristol Myers Squibb). Các nỗ lực này ñi theo nhiều cách: quản lý chất lượng toàn diện,
tái lập, lựa chọn quy mô thích hợp, tái cấu trúc, thay ñổi văn hóa, và thay ñổi toàn bộ. Tuy
nhiên, trong hầu như tất cả mọi trường hợp, mục tiêu cơ bản ñều giống nhau ñó là: tạo ra
những thay ñổi cơ bản trong cách thức hoạt ñộng kinh doanh nhằm thích ứng với những
thách thức mới, và ngày càng to lớn của môi trường kinh doanh.
Một số ít các nỗ lực thay ñổi này ñã và ñang rất thành công. Một số ít khác hoàn toàn thất
bại. Hầu hết các nỗ lực ñều nằm ở giữa với chiều hướng về mức thấp của thang ño. Các bài
học có thể ñược ñúc kết là rất thú vị và có lẽ sẽ liên quan ñến rất nhiều tổ chức trong môi
trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh của những thập kỷ tới.
Bài học tổng quát nhất ñược rút ra từ nhiều trường hợp thành công là quá trình thay ñổi
thường diễn ra qua nhiều giai ñoạn, nhìn chung phải mất một khoảng thời gian khá dài. ðốt
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cháy giai ñoạn chỉ tạo ra thành công ảo và không bao giờ ñem ñến một kết quả mỹ mãn. Bài
học tổng quát thứ hai là các sai lầm nghiêm trọng trong bất kỳ các giai ñoạn có thể có tác
ñộng gây hại làm chậm lại tốc ñộ tăng trưởng và xoá bỏ những thành quả rất khó khăn mới
ñạt ñược trước ñó. Có lẽ do chúng ta có ít kinh nghiệm trong việc ñổi mới các tổ chức, ngay
cả những người có năng lực cũng thường mắc phải ít nhất một sai lầm lớn.

Sai lầm 1: Không thit lp mt cm giác ñ ln v s kh n c p
ða số các nỗ lực thay ñổi thành công bắt ñầu khi vài cá nhân hoặc nhóm phân tích cẩn thận,
kỹ lưỡng tình trạng cạnh tranh, vị thế trên thị trường, những xu hướng công nghệ, và tình
hình thực hiện tài chánh của công ty. Họ chú trọng vào vấn ñề sụt giảm tổng thu nhập tiềm
năng có thể xảy ra khi những phát minh quan trọng ñã hết hạn bảo vệ, xu hướng giảm tỷ suất
lợi nhuận trong 5 năm ở một lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn, hoặc ở một thị trường ñang phát
triển mà mọi người dường như không ñể ý ñến. Sau ñó họ tìm cách thông báo các thông tin
này một cách rộng rãi và ñột ngột, ñặc biệt nhìn nó như một sự khủng hoảng, các khủng
hoảng tiềm năng, hay các cơ hội lớn rất ñúng lúc. Bước ñầu tiên này là cần thiết bởi vì kế
hoạch thay ñổi chỉ ñược bắt ñầu thực hiện khi có sự hợp tác nhiệt tình của rất nhiều cá nhân.
Thiếu sự ñộng viên, mọi người sẽ không giúp ñỡ và các nỗ lực sẽ không có kết quả.
So sánh với các bước khác trong quá trình thay ñổi, thời kỳ ñầu nghe ra có thể dễ dàng thực
hiện. Câu trả lời là không. Tôi ñã quan sát và nhận thấy trên 50% công ty thất bại ở giai ñoạn
ñầu tiên. Lý do thất bại là gì? Các nhà quản trị ñôi khi ñánh giá thấp cách thức có thể ñưa
mọi người ra khỏi môi trường làm việc an nhàn của họ. Thỉnh thoảng họ ñánh giá quá cao sự
thành công mà họ ñã làm trong việc gia tăng tình trạng khẩn cấp. Có lúc họ tỏ ra còn thiếu sự
kiên nhẫn: “Với sự khởi ñầu hoàn hảo, chúng ta sẽ có tất cả”. Trong nhiều trường hợp, nhà
quản trị trở nên lúng túng khi khả năng ñạt ñược giảm sút. Họ lo lắng những người lao ñộng
có thâm niên công tác sẽ trở nên chống ñối, ñạo ñức bị suy ñồi, các sự việc sẽ vượt khỏi tầm
kiểm soát, khi ñó kết quả kinh doanh ngắn hạn sẽ bị hủy hoại, giá trị cổ phiếu sẽ xuống thấp,
và họ sẽ bị qui trách nhiệm cho việc gây ra cuộc khủng hoảng.
Một ban quản trị cấp cao thường bị tê liệt khi có quá nhiều các nhà quản lý và không ñủ các
nhà lãnh ñạo. Nghĩa vụ chủ yếu của các nhà quản trị là làm giảm thiểu các rủi ro và giữ cho
hệ thống hiện thời hoạt ñộng. Sự thay ñổi, ñược ñịnh nghĩa, ñòi hỏi tạo ra một hệ thống mới
mà ñiều này luôn ñòi hỏi phải có sự lãnh ñạo. Giai ñoạn ñầu tiên trong quá trình ñổi mới cơ
bản sẽ không ñi ñến ñâu cho ñến khi những nhà lãnh ñạo thực sự ñược ñề bạt hoặc ñược
tuyển dụng từ bên ngoài cho vị trí lãnh ñạo cấp cao.
Sự thay ñổi thường bắt ñầu, và bắt ñầu tốt, khi tổ chức có một nhà lãnh ñạo mới giỏi và nhìn
thấy ñược các nhu cầu cho những thay ñổi quan trọng. Nếu mục tiêu là ñổi mới toàn bộ công
ty thì giám ñốc ñiều hành nắm giữ vai trò then chốt. Nếu cần thay ñổi trong một phòng ban,
thì trưởng phòng hoặc lãnh ñạo phòng nắm giữ vai trò trung tâm. Khi các cá nhân này không
phải là những nhà lãnh ñạo mới, nhà lãnh ñạo giỏi, hoặc là những người ñi ñầu trong việc
thay ñổi thì giai ñoạn ñầu tiên có thể là một sự thách thức to lớn.
Các kết quả kinh doanh tồi là một sự may mắn lẫn tai họa trong giai ñoạn ñầu. Trên quan
ñiểm tích cực, việc thua lỗ sẽ làm mọi người quan tâm ñến sự thay ñổi. Nhưng nó cũng tạo ra
các phòng ban chức năng không ñủ khả năng ñể ñáp ứng cho sự thay ñổi. Với kết quả kinh
doanh tốt, ñiều ngược lại là ñúng: thuyết phục mọi người về nhu cầu thay ñổi là rất khó khăn,
nhưng bạn sẽ có nhiều nguồn lực hơn ñể giúp tạo ra những thay ñổi.
J. Kotter
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Tuy nhiên, dù ñiểm bắt ñầu ñược thực hiện tốt hay xấu thì trong nhiều trường hợp thành công
mà tôi ñã chứng kiến, một cá nhân hay một nhóm nào ñó luôn sẵn sàng tranh luận thẳng thắn
về tình huống xấu có thể xảy ra: về những cạnh tranh mới, lợi nhuận suy giảm, thị phần giảm
ñi, thu nhập không tăng, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu kém, hay các chỉ số khác có liên quan
ñến việc giảm sút vị thế cạnh tranh. Bởi vì dường như xu hướng chung của con người là
muốn loại bỏ những người mang ñến những thông tin xấu, ñặc biệt nếu nhà lãnh ñạo tổ chức
không phải là một người dẫn ñầu thay ñổi, thì các nhà quản trị trong công ty thường dựa trên
những người ở bên ngoài ñể ñưa ra những thông tin không ñược mong ñợi. Các nhà phân tích
của thị trường chứng khoán, khách hàng, và các nhà tư vấn ñều có thể có ích cho khía cạnh
này. Nguyên giám ñốc ñiều hành của một công ty lớn ở Châu Âu ñã nói rằng mục ñích của
tất cả các hoạt ñộng này là “giữ nguyên hiện trạng ñược cho là nguy hiểm hơn là việc lao vào
những cái không biết”.
Trong số không nhiều các trường hợp thành công nhất, một nhóm ñã tạo ra khủng hoảng.
Một giám ñốc ñiều hành cố ý sắp ñặt một sự thất thoát tài chính lớn trong lịch sử công ty, tạo
ra áp lực to lớn từ Wall Street trong quá trình xử lý. Một lãnh ñạo phòng ban lần ñầu tiên
ñược giao khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng, biết khá ñầy ñủ rằng kết quả sẽ rất tồi tệ.
Sau ñó anh ta ñã công bố công khai rộng rãi những kết quả này. Nhìn bề ngoài, biện pháp
này có thể tỏ ra quá mạo hiểm. Nhưng nếu thực hiện nó quá an toàn thì cũng có các rủi ro
xảy ra: khi sự khẩn cấp không ñược tạo ra ñủ lớn thì quá trình thay ñổi không thể thành công
và tương lai dài hạn của công ty sẽ lâm nguy.
Khi nào thì mức ñộ khẩn cấp ñủ lớn? Từ những gì tôi ñã nhìn thấy, câu trả lời là khi khoảng
75% ban lãnh ñạo công ty ñược thuyết phục thẳng thắn rằng công việc kinh doanh thường lệ
là hoàn toàn không thể chấp nhận ñược. Không ñạt tới mức ñộ này có thể tạo ra rất nhiều vấn
ñề nghiêm trọng về sau trong quá trình thay ñổi.

Sai lầm 2: Không t o ñưc liên minh lãnh ñ o ñ quyn l c
Các chương trình ñổi mới chủ yếu thường bắt ñầu chỉ với một hay hai người. Trong những
trường hợp của những nỗ lực thay ñổi thành công, liên minh lãnh ñạo phát triển và ngày càng
phát triển. Nhưng bất cứ khi nào khi mức ñộ liên minh ở mức tối thiểu cần thiết không sớm
ñạt ñược thì không thứ gì quan trọng xảy ra.
Người ta thường nói rằng sự thay ñổi cơ bản là không thể thực hiện ñược trừ khi người ñứng
ñầu tổ chức là người ủng hộ tích cực. Những gì tôi ñang nói vượt xa ngoài phạm vi ñó. Trong
các cuộc thay ñổi thành công, chủ tịch hoặc giám ñốc hoặc trưởng phòng, cộng thêm 5 hay
15 hay 50 người, ñến cùng nhau và chia sẻ sự tích cực nhiệt tình tham gia vào việc thực hiện
tuyệt hảo thông qua công cuộc ñổi mới. Theo kinh nghiệm của tôi, nhóm này không bao gồm
tất cả các nhà quản trị cao cấp nhất của công ty vì có một số người sẽ không tham gia, ít nhất
là trong giai ñoạn ñầu. Nhưng trong các trường hợp thành công nhất, liên minh này luôn là
ñầy quyền lực về các mặt chức vụ, thông tin và sự tinh thông, uy tín và các mối quan hệ.
Trong cả tổ chức lớn và nhỏ, một ñội ngũ lãnh ñạo thành công có thể chỉ bao gồm ba hay
năm người suốt năm ñầu tiên của công cuộc ñổi mới. Tuy nhiên, trong các công ty lớn, liên
minh cần tăng ñến từ 20 – 50 người trước khi sự tiến triển có thể ñược thực hiện trong giai
ñoạn 3 và giai ñoạn sau ñó. Các nhà quản trị cao cấp luôn là hạt nhân của nhóm. Nhưng thỉnh
thoảng bạn thấy các thành viên bên ngoài, ñại diện của các khách hàng chủ yếu, hoặc một
nhà lãnh ñạo hiệp hội ñầy quyền lực.
J. Kotter
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Do liên minh lãnh ñạo bao gồm các thành viên không phải là các nhà quản trị cao cấp nên nó
có khuynh hướng hoạt ñộng bên ngoài cơ cấu tổ chức ñã ñịnh sẵn. ðiều này có thể có nhiều
bất tiện nhưng nó thật sự cần thiết. Nếu một cơ cấu tổ chức hiện hữu ñang làm việc tốt, một
sự thay ñổi sẽ là không cần thiết. Nhưng vì hệ thống hiện thời không thực hiện tốt công việc
nên sự ñổi mới thường cần các hoạt ñộng bên ngoài khuôn khổ, mong ñợi, và những nghi
thức chính thức.
Một cảm giác mạnh mẽ về sự khẩn cấp trong các tầng nấc quản lý giúp ích rất nhiều trong
việc hình thành liên minh lãnh ñạo. Nhưng thường thì có rất nhiều yêu cầu hơn. Một người
nào ñó cần sắp sếp những người này cùng nhau, giúp họ thực hiện một ñánh giá chung về các
vấn ñề và cơ hội của công ty họ, và tạo ra một mức tối thiểu về sự tin cậy và sự truyền ñạt.
Những cuộc họp làm việc xa cơ quan trong hai hay ba ngày là một phương tiện phổ biến cho
việc hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi ñã từng thấy nhiều nhóm gồm từ 5 ñến 30 cán bộ ñiều
hành tham gia một loạt các cuộc họp này trong một thời kỳ kéo dài nhiều tháng.
Các công ty gặp thất bại trong giai ñoạn 2 thường ñánh giá quá thấp các khó khăn trong việc
tạo ra thay ñổi và tầm quan trọng của một liên minh lãnh ñạo mạnh. ðôi khi họ không có thói
quen làm việc ñồng ñội ở cấp cao và do ñó xem thường tầm quan trọng của dạng liên minh
lãnh ñạo này. ðôi khi, họ mong ñợi ñội ñược lãnh ñạo bởi một cán bộ ñiều hành từ bộ phận
nguồn nhân lực, chất lượng, hay việc hoạch ñịnh chiến lược thay vì phải là một nhà quản trị
chủ chốt theo tuyến. Không cần biết về mức ñộ tích cực nhiệt tình và năng lực của người
lãnh ñạo, các nhóm không có sự lãnh ñạo theo tuyến mạnh mẽ sẽ không bao giờ ñạt ñược
những sức mạnh cần thiết.
Các nỗ lực mà không có một liên minh lãnh ñạo mạnh mẽ sẽ không thể tạo ra một số tiến bộ
rõ ràng. Khi ñó, sớm muộn gì thì phe chống ñối cũng tập hợp lại và ngăn chặn sự thay ñổi.

Sai lầm 3: Thiu vng mt tm nhìn
Trong tất cả các nỗ lực thay ñổi thành công mà tôi ñã thấy, liên minh lãnh ñạo trình bày một
hình ảnh về tương lai mà hình ảnh này là tương ñối dễ dàng truyền ñạt và hấp dẫn ñối với
khách hàng, cổ ñông, và nhân viên. Một tầm nhìn luôn vượt xa những con số và nó thường
ñược thấy trong các kế hoạch 5 năm. Một tầm nhìn nói về một ñiều gì ñó và giúp làm sáng tỏ
các ñịnh hướng theo ñó một tổ chức cần chuyển ñộng. ðôi khi bản phác thảo ñầu tiên hầu
như ñến từ một cá nhân riêng lẻ. Lúc ñầu nó thường rất mơ hồ nhưng sau ñó liên minh lãnh
ñạo cùng làm việc với nó trong 3 hoặc 5 hoặc 12 tháng thì mọi thứ ñã hiện rõ thông qua
những tư duy phân tích cẩn thận và một chút ít viển vông. Cuối cùng, là một chiến lược cho
việc ñạt tới tầm nhìn ñó cũng ñược phát triển.
Trong một công ty quy mô vừa ở Châu Âu, bước ñầu tiên ñược vượt qua với một tầm nhìn
chứa ñựng 2/3 các ý tưởng cơ bản trong sản phẩm (tầm nhìn) cuối cùng. Việc vươn ra phạm
vi toàn cầu ñã ñược chứa ñựng trong bản thảo ñầu tiên. Nó chính là ý tưởng của việc trở
thành vượt trội trong một số hoạt ñộng kinh doanh. Song một ý tưởng chủ yếu trong văn bản
cuối cùng – thoát khỏi các hoạt ñộng có giá trị gia tăng thấp – chỉ ñến sau một loạt buổi thảo
luận qua nhiều tháng.
Không có một tầm nhìn có ý nghĩa, một nỗ lực thay ñổi có thể dễ dàng tan rã thành một danh
mục các dự án rối ren và không thích hợp mà có thể ñưa tổ chức theo một ñịnh hướng sai lầm
hoặc chẳng ñi tới ñâu. Nếu không có một tầm nhìn ñúng ñắn thì một dự án tái lập trong
phòng kế toán, ñánh gía 360 ñộ việc thực hiện nhiệm vụ từ phòng nhân lực, chương trình
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chất lượng của nhà máy, dự án thay ñổi văn hóa trong ñội ngũ kinh doanh sẽ không có tác
ñộng to lớn hơn theo một cách ñầy ý nghĩa.

Tám Bước ðể Thay ðổi Về Chất Tổ Chức Của Bạn
Thiết lập một cảm giác về sự khẩn cấp
1
ðánh giá thực trạng cạnh tranh và thị trường.
Xác ñịnh và thảo luận về khủng hoảng, khủng khoảng tiềm tàng, hay các cơ hội
chủ yếu.
Thành lập một liên minh lãnh ñạo ñầy quyền lực
Tập hợp một nhóm ñủ mạnh ñể lãnh ñạo các nỗ lực thay ñổi
Khuyến khích nhóm cùng nhau làm việc như một ñội

2

Tạo ra một tầm nhìn
Tạo ra một tầm nhìn ñể ñịnh hướng cho những nỗ lực thay ñổi
Phát triển các chiến lược ñể ñạt ñến tầm nhìn ñó

3

Truyền ñạt tầm nhìn
4
Dùng bất cứ phương tiện nào có thể ñể truyền ñạt tầm nhìn và chiến lược mới
Dạy các hành vi mới bằng cách làm gương bởi những hành ñộng cụ thể của liên
minh lãnh ñạo.
Trao quyền cho những người khác ñể thực thi tầm nhìn
5
Vượt qua mọi trở ngại ñể thay ñổi
Thay ñổi hệ thống hay cấu trúc có ảnh hưởng nghiêm trọng ñến tầm nhìn
Khuyến khích mạo hiểm và các ý kiến, các hoạt ñộng và hành ñộng phi truyền
thống.
Hoạch ñịnh và tạo ra những thành quả ngắn hạn
Hoạch ñịnh cho việc hoàn thiện việc thực hiện có thể thấy ñược.
Tạo ra những sự hoàn thiện này.
Ghi nhận và thưởng cho các nhân viên tham gia vào sự hoàn thiện.

6

Củng cố sự ñổi mới và tiếp tục thực hiện sự thay ñổi
7
Sử dụng sự tín nhiệm tăng cao ñể thay ñổi các hệ thống, cấu trúc và chính sách
không phù hợp với tầm nhìn.
Tuyển dụng, ñề bạt, và phát triển các nhân viên có thể thực thi tầm nhìn.
Tăng cường sức mạnh của công cuộc ñổi mới bằng các dự án, chủ ñề và các chủ
thể thay ñổi.
Thể chế hóa các phương pháp, tiếp cận mới
8
Tạo ra những kết nối giữa những hành vi mới với những thành công của công ty.
Phát triển những phương tiện ñể ñảm bảo phát triển lãnh ñạo và sự kế thừa lãnh
ñạo.

Trong các thay ñổi thất bại, bạn thường tìm thấy rất nhiều các kế hoạch và các chỉ dẫn và các
chương trình, nhưng không có tầm nhìn. Trong một trường hợp, một công ty ñã công bố các
cuốn sách có ñộ dày hơn 10 cm mô tả các nỗ lực thay ñổi. Cuốn sách giải thích rõ các thủ
tục, mục tiêu, phương pháp, và thời hạn cuối cùng một cách rất chi tiết. Nhưng nó không có
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một trình bày nào rõ ràng và thuyết phục về việc tất cả những hoạt ñộng này sẽ ñi tới ñâu.
ðiều hiển nhiên là hầu hết những người lao ñộng mà tôi nói chuyện với họ ñều cảm thấy mơ
hồ và thờ ơ. Các cuốn sách dày và lớn ñã không tập hợp họ lại cùng với nhau hoặc truyền
nguồn cảm hứng thay ñổi. Thực ra, họ có thể ñã có một ảnh hưởng ngược lại.
Một vài trường hợp thành công không cao mà tôi thấy, ban quản trị có một cảm nhận về sự
chỉ ñạo, nhưng nó quá phức tạp và không rõ ràng ñể thực sự hữu ích. Gần ñây, tôi ñã hỏi một
nhà quản trị cấp cao trong một công ty cỡ vừa về việc mô tả tầm nhìn của anh ta và ñã nhận
ñược bài thuyết trình rất phức tạp dài ñúng 30 phút. Ẩn hiện trong câu trả lời của anh ta là
các yếu tố cơ bản của một tầm nhìn ñúng ñắn. Nhưng chúng ñược che dấu rất kỹ.
Một quy tắc hữu ích: nếu bạn không thể truyền ñạt tầm nhìn cho một người nào ñó trong năm
phút hay ít hơn và nhận ñược dấu hiệu phản hồi bao hàm cả sự hiểu biết và sự quan tâm, bạn
chưa thực hiện xong giai ñoạn này của quá trình thay ñổi.

Sai lầm 4: Truyn ñ t tm nhìn không ñy ñ
Tôi ñã thấy ba mô hình rất thông dụng về truyền ñạt. Mô hình thứ nhất, một nhóm phát triển
một tầm nhìn tốt về sự thay ñổi và sau ñó tiếp tục truyền ñạt nó nhờ vào việc tổ chức một
cuộc họp riêng biệt hoặc ñưa ra truyền ñạt ñơn lẻ. Sử dụng khoảng 0,0001% truyền ñạt nội
bộ trong công ty ñã ñược sử dụng hàng năm, nhóm này ñã thật sự hoảng hốt khi biết rằng
dường như có rất ít người hiểu rõ tiếp cận mới. Trong mô hình thứ hai, người ñứng ñầu tổ
chức giành rất nhiều thời gian ñể thuyết trình với các nhóm nhân viên, nhưng ña số mọi
người vẫn không tiếp thu ñược nó (không ngạc nhiên lắm vì tầm nhìn chỉ thu hút 0,005%
tổng cộng truyền ñạt hàng năm). Trong mô hình thứ ba, có rất nhiều nỗ lực bắt ñầu bằng bản
tin và các bài thuyết trình, nhưng một số nhà ñiều hành cao cấp vẫn thể hiện những hành xử
theo cách ñối nghịch với tầm nhìn. Kết quả cuối cùng là sự hoài nghi trong số ñông nhân
viên tăng cao trong khi niềm tin vào sự truyền ñạt giảm xuống.
Sự thay ñổi là không thể nếu hàng trăm hay hàng ngàn người không sẵn sàng giúp ñỡ, và hi
sinh những lợi ích ngắn hạn của mình. Ngay cả khi họ không vui với hiện trạng, các nhân
viên sẽ không thực hiện sự hi sinh nếu họ không có một sự tin tưởng rằng sự thay ñổi hữu ích
là có khả năng xảy ra. Không có sự truyền ñạt ñáng tin cậy, và rất nhiều sự truyền ñạt này, sẽ
không bao giờ ñược chiếm lĩnh ñược trái tim và khối óc của số ñông nhân viên .
Giai ñoạn thứ tư là thách thức một cách ñặc biệt khi có những sự hy sinh ngắn hạn bao gồm
cả sự mất việc. Giành ñược sự hiểu biết và ủng hộ rất khó khăn khi việc giảm quy mô là một
phần của tầm nhìn. Vì lý do này, các tầm nhìn thành công thường bao gồm triển vọng tăng
trưởng mới và lời cam kết ñối xử công bằng với tất cả những người bị giảm biên chế.
Các nhà quản trị truyền ñạt tốt sẽ gắn các thông ñiệp vào các hoạt ñộng từng giờ của họ.
Trong một cuộc thảo luận thường lệ về một vấn ñề kinh doanh, họ nói về các giải pháp ñược
ñề xuất có phù hợp (hay không phù hợp) với viễn cảnh lớn hơn. Trong một cuộc ñánh giá
công việc thường kỳ, họ nói về cách thức mà hành vi của nhân viên ảnh hưởng tới việc hỗ trợ
hay hủy hoại tầm nhìn. Trong ñánh giá về việc thực hiện công việc hàng quý của phòng ban,
họ không chỉ nói về những con số mà còn nói về công việc mà các cán bộ ñiều hành của
phòng ban ñang ñóng góp cho sự thay ñổi. Trong các buổi ñối thoại thường kỳ với nhân viên
tại công ty, họ gắn chặt các trả lời của họ với những mục tiêu ñổi mới.

J. Kotter

6

Biên dịch: Nguyễn H. Lam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2008-2010

Lãnh ñạo
Bài ñọc

Leading Change: Why Transformation Efforts Fail

Trong nhiều nỗ lực thay ñổi thành công, người ñiều hành dùng tất cả các kênh truyền ñạt
hiện hữu ñể quảng bá tầm nhìn. Họ ñổi các bản tin buồn tẻ và không thèm ñọc của công ty
thành những bài báo sống ñộng về tầm nhìn. Họ ñổi các cuộc họp quản trị buồn tẻ và nghi
thức hàng quý thành các cuộc thảo luận hấp dẫn về sự thay ñổi. Họ thay thế sự giáo dục quản
trị chung chung bằng các khóa học tập trung vào các vấn ñề kinh doanh và tầm nhìn mới.
Nguyên lý hướng dẫn rất ñơn giản: dùng mọi kênh có khả năng, ñặc biệt là ñối với những
kênh ñang bị lãng phí với những thông tin vô nghĩa.
Quan trọng hơn, hầu hết các cán bộ ñiều hành mà tôi thấy trong các trường hợp thành công
về những thay ñổi chủ yếu ñã học ñể “lời nói ñi ñôi với việc làm”. Họ cố chủ ñộng trở thành
một biểu tượng sống ñộng về văn hóa mới của công ty. ðiều này thường không dễ dàng. Một
vị giám ñốc nhà máy 60 tuổi ñã sử dụng thời gian ngắn ngủi quý báu trên 40 năm suy ngẫm
về khách hàng sẽ không ñột ngột cư xử theo ñịnh hướng khách hàng. Nhưng tôi vừa chứng
kiến sự thay ñổi của một người như thế, và thay ñổi rất lớn. Trong trường hợp ñó, một mức
ñộ cao của sự khẩn cấp ñã trợ giúp. Sự thật là, người ñàn ông là thành viên của liên minh
lãnh ñạo và thành viên của ñội tạo ra tầm nhìn cũng ñã trợ giúp. Do ñó, ña số sự truyền ñạt
ñược giữ trong tâm trí của anh ta về những hành vi ñược mong ñợi, và mọi ý kiến phản hồi từ
ñồng sự và thuộc cấp ñã giúp anh ta thấy ñược khi nào thì hành vi của anh ta là không phù
hợp với những hành vi ñược mong ñợi.
Sự truyền ñạt ñến bằng lời nói và hành ñộng và hành ñộng thường là hình thức mạnh mẽ
nhất. Không có thứ gì có thể phá hoại sự thay ñổi nhiều hơn là các hành ñộng của những
nhân vật quan trọng mâu thuẫn với lời nói của chính họ.

Sai lầm 5: Không vưt qua tr ng i ñ ñ t ti tm nhìn mi
Những sự thay ñổi thành công bắt ñầu bằng việc thu hút, bao gồm một số lượng lớn người
lao ñộng khi quá trình tiến triển. Nhân viên ñược khuyến khích thử những tiếp cận mới, ñể
phát triển các ý tưởng mới, và ñể thực hiện việc lãnh ñạo. Chỉ có một ràng buộc là các hành
ñộng phải phù hợp với các thông số rộng lớn của tầm nhìn tổng thể. Càng nhiều người tham
gia, kết quả sẽ càng tốt hơn.
Ở một vài mức ñộ nào ñó, liên minh lãnh ñạo mở rộng quyền tự chủ cho những người lao
ñộng ñể họ hành ñộng chỉ ñơn giản là bằng cách truyền ñạt một cách thành công phương
hướng mới. Nhưng truyền ñạt tự nó là không bao giờ ñủ. Sự ñổi mới cũng ñòi hỏi phải gỡ bỏ
các trở ngại. Rất thường thấy là một nhân viên có hiểu biết về tầm nhìn mới và mong muốn
trợ giúp cho nó xảy ra. Nhưng một con voi xuất hiện và chắn ngang ñường ñi. Trong vài
trường hợp, con voi là trí óc của con người, và sự thách thức là ñể thuyết phục cá nhân rằng
không tồn tại các chướng ngại vật bên ngoài. Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp thì các
chướng ngại vật là có thực.
ðôi khi các chướng ngại vật là cấu trúc tổ chức: việc thiết kế công việc hẹp có thể hủy hoại
nghiêm trọng các nỗ lực ñể gia tăng năng suất hay khiến cho nó rất khó khăn ñể nghĩ về các
khách hàng. ðôi khi sự ñền bù hoặc các hệ thống ñánh giá công việc khiến cho mọi người
phải lựa chọn giữa tầm nhìn mới và những lợi ích cá nhân của chính họ. Có lẽ người lãnh ñạo
tệ nhất trong những người lãnh ñạo là người từ chối thay ñổi và là người ñưa ra các yêu cầu
mâu thuẫn với các nỗ lực chung.
Một công ty bắt ñầu quá trình thay ñổi của nó bằng cách công bố công khai quá trình thay ñổi
và thực sự ñã có tiến triển tốt ñến giai ñoạn bốn. Sau ñó nỗ lực thay ñổi tạm ngừng vì cán bộ
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phụ trách trong phòng ban lớn nhất công ty ñã ñược cho phép loại bỏ các sáng kiến mới. Anh
ta nói là thích thay ñổi nhưng lại không thay ñổi hành vi của anh ta hoặc khuyến khích những
nhà quản lý của anh ta ñể thay ñổi. Anh ta không thưởng cho các ý tưởng ñộc ñáo cần thiết
cho tầm nhìn. Anh ta ñã cho phép hệ thống nguồn nhân lực duy trì nguyên trạng ngay cả khi
họ ñối nghịch hoàn toàn với các ý tưởng mới. Tôi nghĩ ñộng cơ của viên chức trên là rất phức
tạp. Ở chừng mực nào ñó, anh ta không tin tưởng công ty cần có sự chuyển ñổi lớn. Ở chừng
mực khác, anh ta cảm thấy mối ñe dọa cá nhân bởi hầu hết sự thay ñổi. Ở chừng mực khác
nữa, anh ta sợ mình không thể thực hiện ñược sự thay ñổi lẫn lợi nhuận hoạt ñộng như mong
ñợi. Nhưng sự thật là họ ñã quay lưng lại các nỗ lực thay ñổi, trong khi ñó các viên chức
khác gần như ñã không làm gì cả ñể chấm dứt chướng ngại vật này. Một lần nữa, các lý do là
rất phức tạp. Công ty chưa bao giờ phải ñối mặt với các vấn ñề như vậy trong quá khứ. Một
số người thì sợ viên chức ñó. Giám ñốc ñiều hành sợ mất ñi một cán bộ ñiều hành tài năng.
Kết quả cuối cùng là rất tai hại. Các nhà quản lý cấp thấp ñã kết luận rằng nhà quản trị cấp
cao ñã lừa dối họ về lời cam kết ñổi mới, sự hoài nghi gia tăng và toàn bộ các nỗ lực ñã sụp
ñổ.
Trong nửa ñầu của sự thay ñổi, không tổ chức nào có ñộng lực, sức mạnh, hay thời gian ñể
tống khứ tất cả các chướng ngại vật. Nhưng các chướng ngại lớn nhất phải ñược ñối ñầu và
phải bị tháo bỏ. Nếu chướng ngại vật là con người, ñiều quan trọng là anh ta hoặc cô ta phải
ñược ñối xử công bằng và theo một cách thức nhất quán với tầm nhìn mới. Nhưng hành ñộng
là cốt yếu, ñể trao quyền cho người lao ñộng và ñồng thời ñể duy trì sự tín nhiệm về toàn bộ
các nỗ lực thay ñổi.

Sai lầm 6: Không ho ch ñnh có h thng và t o ra các thành qu
ngn h n
Sự thay ñổi thực tế tốn nhiều thời gian, và một nỗ lực ñổi mới sẽ mất ñà nếu không có các
mục tiêu ngắn hạn ñể ñạt tới và ăn mừng. Hầu hết mọi người sẽ không ñi tiếp cuộc hành trình
trừ khi họ nhìn thấy bằng chứng thuyết phục trong vòng từ 12 ñến 24 tháng mà cuộc hành
trình ñang mang lại các kết quả mong ñợi. Không có các thành quả ngắn hạn, nhiều người sẽ
từ bỏ hoặc hăng hái gia nhập vào ñội ngũ những người kháng cự lại sự thay ñổi.
Từ một ñến hai năm với nỗ lực thay ñổi thành công, bạn nhận thấy chất lượng bắt ñầu tăng
lên trên một vài chỉ số hoặc sự sụt giảm thu nhập ñược chấm dứt. Bạn nhận thấy một số sản
phẩm mới ñược giới thiệu thành công hay một sự gia tăng thị phần. Bạn nhận thấy sự cải tiến
năng suất ấn tượng hay một tỷ lệ thống kê về sự thỏa mãn của khách hàng cao hơn. Bất kể
trường hợp nào, thành quả là rõ ràng. Kết quả không chỉ yếu tố phán quyết mà nó có thể bị
ñánh giá thấp bởi những người chống ñối việc thay ñổi.
Việc tạo ra các thành quả ngắn hạn là khác với việc hy vọng cho những thắng lợi ngắn hạn.
Vế sau là tiêu cực, vế trước là tích cực. Trong những thay ñổi thành công, các nhà quản lý
tích cực tìm kiếm những phương thức ñể ñạt ñược sự cải thiện công việc rõ ràng, thiết lập các
mục tiêu với hệ thống hoạch ñịnh hàng năm, ñạt tới các mục tiêu, và khen thưởng mọi người
ñã tham gia với sự công nhận những ñóng góp, ñề bạt, và thậm chí thưởng bằng tiền. Ví dụ,
liên minh lãnh ñạo của một công ty sản xuất ở Mỹ tổ chức cuộc giới thiệu sản phẩm mới
thành công và ñược ñánh giá cao sau thời ñiểm bắt ñầu nỗ lực ñổi mới khoảng 20 tháng. Sản
phẩm mới ñược lựa chọn khoảng 6 tháng bởi việc ñáp ứng tiêu chuẩn ña dạng, ñược thiết kế
và tung ra trong một thời gian ngắn hợp lí; nó có thể ñược ñiều khiển bằng một nhóm nhỏ
bao gồm những người hết lòng với ñịnh hướng mới; có tiềm lực phía trước; và nhóm phát
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triển sản phẩm mới có thể hoạt ñộng bên ngoài cơ cấu phòng ban ñược thiết lập mà không có
vấn ñề gì trên thực tế. Không có ai từ bỏ cơ hội, và sự thắng lợi ñã làm gia tăng uy tín của
quá trình ñổi mới.
Các nhà quản lý thường phàn nàn về áp lực ñạt tới các thành quả ngắn hạn, nhưng tôi nhận ra
rằng áp lực có thể là một yếu tố hữu ích trong nỗ lực thay ñổi. Khi nó trở nên rõ ràng với mọi
người rằng sự thay ñổi lớn sẽ mất nhiều thời gian thì mức ñộ của sự khẩn cấp giảm xuống.
Việc cam kết với việc tạo ra những thành quả ngắn hạn giúp duy trì mức ñộ cao của sự khẩn
cấp và thúc bách tư duy phân tích chi tiết có thể làm rõ hoặc ñiều chỉnh tầm nhìn.

Sai lầm 7: Tuyên b thành công quá sm
Sau vài năm làm việc chăm chỉ, các nhà quản lý có thể bị thôi thúc tuyên bố chiến thắng
trong sự cải tiến rõ ràng công việc ñầu tiên. Trong khi việc tôn vinh thành quả là khả quan thì
việc tuyên bố chiến thắng có thể mang họa. Trước khi sự thay ñổi ngấm sâu vào văn hóa
công ty, một quá trình mà có thể mất 5 ñến 10 năm, thì những tiếp cận mới vẫn là mong
manh, dễ ñổ vỡ và có thể bị ñảo ngược.
Trong quá khứ, tôi ñã xem hàng loạt những nỗ lực thay ñổi hoạt ñộng dưới chủ ñề tái lập.
Nhưng trong hai trường hợp, chiến thắng ñược công bố và chi phí tư vấn ñược thanh toán khi
dự án lớn ñầu tiên hoàn tất sau hai ñến ba năm. Trong vòng hơn hai năm sau, các thay ñổi có
ích ñược giới thiệu dần dần biến mất. Hai trong 10 trường hợp trên, ñến nay thật khó nhận ra
bất kỳ dấu hiệu nào của việc cải tiến công việc.
Trên 20 năm qua, tôi ñã xem xét các vấn ñề tương tự xuất hiện trong các dự án lớn về chất
lượng, các nỗ lực phát triển tổ chức, và hơn thế nữa. Các vấn ñề bắt ñầu sớm trong quá trình
là: mức ñộ khẩn cấp không mãnh liệt, liên minh lãnh ñạo không ñủ mạnh, và tầm nhìn không
rõ ràng. Vì lẽ ñó việc tôn vinh chiến thắng vội vàng ñã làm hỏng ñà ñi tới. Và những lực
lượng ñầy quyền lực gắn liền với truyền thống lấn át việc thay ñổi sau ñó.
Trớ trêu thay, nó thường là sự kết hợp giữa người khởi xướng thay ñổi và người chống lại
thay ñổi ñể tạo ra sự tôn vinh chiến thắng vội vàng. Trong sự hăng hái của họ trên dấu hiệu
rõ ràng của sự tiến triển thì những người khởi xướng rất nhiệt tình. Những người chống ñối
sau ñó gia nhập và những người chống ñối này là rất nhanh trong việc tận dụng bất kỳ cơ hội
nào ñể chấm dứt sự thay ñổi. Sau khi sự tôn vinh kết thúc, những người chống ñối chỉ ra
chiến thắng như là một dấu hiệu mà cuộc chiến tranh ñã kết thúc thắng lợi và những người
lính sẽ ñược về nhà. Những người lính quá mệt mỏi cho phép tự thuyết phục chính họ rằng
họ ñã thắng. Khi ở nhà, những người lính bộ binh từ chối leo xuống tàu. Rất nhanh sau ñó, sự
thay ñổi tạm ngừng và sự sợ hãi cố hữu quay trở lại.
Thay vì tuyên bố chiến thắng, những nhà lãnh ñạo các nỗ lực thành công dùng sự tín nhiệm
ñược tạo ra bởi các thắng lợi ngắn hạn ñể giải quyết với các vấn ñề lớn hơn. Họ vượt ra khỏi
các hệ thống và cấu trúc không phù hợp với tầm nhìn thay ñổi và không bị thách thức trước
ñó. Họ chú ý rất nhiều ñến việc ñề bạt, tuyển dụng, và cách thức mọi người ñược phát triển.
Họ bao gồm các dự án tái lập mới mà thậm chí quy mô lớn hơn các dự án ban ñầu. Họ hiểu
rằng nỗ lực ñổi mới không mất hàng tháng mà là hàng năm. Thực ra, trong một trong các
thay ñổi thành công nhất mà tôi từng thấy, chúng tôi ñã xác ñịnh số lượng thay ñổi mà xảy ra
mỗi năm trên một thời kỳ 7 năm. Trên một thang ño từ 1 (thấp) ñến 10 (cao), năm thứ nhất
ñược nhận là 2, năm thứ 2 là 4, năm thứ 3 là 3, năm thứ 4 là 7, năm thứ 5 là 8, năm thứ 6 là 4,
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năm thứ 7 là 2. ðỉnh cao nhất ñến trong năm thứ 5, tròn 36 tháng sau thắng lợi rõ ràng ñầu
tiên.

Sai lầm 8: Không neo nhng thay ñi vào văn hóa công ty
Trong phân tích cuối cùng, sự thay ñổi vững chắc khi trở thành “cách thức chúng tôi giải
quyết công việc ở ñây”, khi nó thấm vào huyết quản trong cơ thể công ty. Khi những hành vi
mới chưa bám rễ sâu trong những chuẩn mực xã hội và các giá trị chung, những hành vi ñó là
ñối tượng cho sự biến hóa một cách nhanh chóng khi những áp lực cho sự thay ñổi bị loại
trừ.
Có hai nhân tố ñặc biệt quan trọng trong việc thể chế hóa sự thay ñổi trong văn hóa công ty.
ðầu tiên là một nỗ lực có ý thức ñể cho mọi người thấy cách thức mà phương pháp, hành vi,
và thái ñộ mới ñã giúp cải tiến công việc. Khi mọi người ñã từ bỏ những suy nghĩ của bản
thân họ ñể tiến hành những kết nối, họ thỉnh thoảng tạo rất nhiều sự kết nối không ñúng.
Chẳng hạn, vì các kết quả ñược cải thiện trong lúc uy tín Harry là rất tốt, các nhóm kết nối
tác phong ñặc trưng của anh ta với các kết quả ñó thay vì xem xét bản thân họ ñã cải thiện
cách thức phục vụ khách hàng và năng suất lao ñộng ñể mang ñến kết quả như thế nào. Việc
giúp cho mọi người nhận thấy những nối kết ñúng cần có sự truyền ñạt. Thực vậy, một công
ty ñã kiên trì thực hiện việc truyền ñạt ñúng và ñã mang lại kết quả rất tốt. Thời gian ñược sử
dụng ở mỗi cuộc họp quản trị lớn ñể thảo luận lý do tại sao công việc hoàn thành tăng cao.
Thông tin công ty chạy hàng tít cho thấy các thay ñổi ñã tăng lợi nhuận của công ty lên như
thế nào.
Nhân tố thứ hai là sử dụng thời gian vừa ñủ ñể ñảm bảo rằng thế hệ kế tiếp của ban quản trị
cao nhất thật sự là nhân tố của cách tiếp cận mới. Nếu những yêu cầu cho việc thăng tiến
không thay ñổi thì sự ñổi mới ít khi kéo dài. Một quyết ñịnh kế nhiệm tồi ở cấp cao nhất của
một tổ chức có thể phá hoại một thập kỷ làm việc chăm chỉ. Các quyết ñịnh kế nhiệm kém có
thể xảy ra khi các thành viên của hội ñồng quản trị không là một phần trong những nỗ lực ñổi
mới. Trong ít nhất ba trường hợp tôi ñã thấy, ñi ñầu trong việc thay ñổi là những người ñiều
hành ñã về hưu, và mặc dù người kế nhiệm anh ta không phải là một người chống ñối, anh ta
ñã không là một người phát triển sự thay ñổi. Bởi vì hội ñồng quản trị không hiểu rõ sự thay
ñổi trong bất kỳ khía cạnh nào nên họ không thể thấy ñược sự lựa chọn của họ không phải là
sự ñiều chỉnh tốt. Nhà quản lí về hưu trong một lần ñã thử không thành công ñể nói với hội
ñồng quản trị về một ứng viên non kinh nghiệm ñã là hiện thân tốt hơn của sự thay ñổi.
Trong hai trường hợp khác, các giám ñốc ñiều hành không chống lại sự lựa chọn của hội
ñồng quản trị vì họ cảm thấy sự thay ñổi không thể xoá bỏ bởi những người kế nhiệm. Họ ñã
sai. Trong vòng hai năm, các tín hiệu ñổi mới bắt ñầu biến mất ở cả hai công ty.
Vẫn còn nhiều sai lầm mà mọi người mắc phải nhưng tám sai lầm này là những sai lầm lớn.
Tôi nhận thức rằng mọi bài báo ngắn ñược làm ñể phát tín hiệu là quá ñơn giản. Thực ra, các
nỗ lực thay ñổi thành công là hỗn ñộn hoặc ñầy bất ngờ. Nhưng ñó là một tầm nhìn khá ñơn
giản cần ñể hướng dẫn mọi người suốt một sự thay ñổi lớn, như thế thì một tầm nhìn của quá
trình thay ñổi có thể giảm tỉ lệ sai sót. Và các sai sót ít ñi có thể là dấu hiệu cho sự khác biệt
giữa thành công và thất bại.
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