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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Tên môn học: Quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức: các hướng nghiên cứu mới 

2. Mã môn học: BUS 824 

3. Số tín chỉ: 02 

4. Giảng viên: TS. Nguyễn Thế Khải – TS. Trịnh Thùy Anh 

5. Điều kiện tiên quyết: học viên cần có kiến thức trước về các môn học chuyên sâu quản trị kinh doanh 

ở bậc thạc sĩ và phương pháp nghiên cứu khoa học. 

6. Mục tiêu môn học: Một cách tổng quát, nội dung môn học tạo cơ hội cho nghiên cứu sinh học hỏi và 

củng cố kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành nghiên cứu hành vi tổ chức  và quản trị nhân sự 

(organizational behavior and human resource – từ đây về sau gọi là OBHR). Sauk hi hoàn thành môn học, 

các nghiên cứu sinh có thể giải quyết những công việc sau: 

 Mức độ yêu cầu tối thiểu (bắt buộc phải đạt được cho tất cả nghiên cứu sinh): 

o Xác định được các tạp chí chuyên ngành hàng đầu trong lĩnh vực OBHR và các lĩnh vực 

liên quan, từ đó có khả năng đánh giá giá trị khoa học của một trích dẫn bất kỳ. 

o Mô tả được nội dung và đối tượng nghiên cứu chính của lĩnh vực OBHR 

o Trình bày khái quát các phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong lĩnh vực 

OBHR 

o Mô tả được it nhất 3 hướng nghiên cứu chính, nội dung, lý thuyết và các tác giả nổi bật 

trong 3 hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực OBHR 

o Biết cách đọc và nắm diễn giải ý nghĩa của các chỉ số thống kê liên quan đến xử lý dữ 

liệu bảng câu hỏi. 

 Mục tiêu nâng cao (đối với nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu OBHR hoặc sử dụng dữ liệu 

dạng bảng câu hỏi) 

o Xác định được hướng nghiên cứu chính phục vụ cho luận án tốt nghiệp và thu thập các 

tài liệu liên quan phục vụ cho việc thực hiện luận án 

o Phát triển khảo lược lý thuyết (literature review) đạt yêu cầu cho mô hình nghiên cứu dự 

kiến cứu của luận án. 

o Phát triển thiết kế nghiên cứu phục vụ cho luận án. 

7. Nhiệm vụ của nghiên cứu sinh  



Làm việc nhóm: Tùy theo quy mô lớp, mỗi nhóm sẽ có từ 2 đến tối đa là 4 nghiên cứu sinh (khuyến 

khích các nghiên cứu sinh có hướng nghiên cứu giống nhau cùng một nhóm). Mỗi nhóm sẽ thực hiện việc 

khảo lược lý thuyết của các hướng nghiên cứu chính trong OBHR qua từng buổi học. Chủ đề của mỗi 

buổi học sẽ được thông qua sau buổi làm việc đầu tiên. Các chủ đề dự kiến bao gồm: performance, 

individual difference, work attitudes, motivation, teamwork, trust, organizational justices, work behaviors 

(positive work behaviors, anti-social behaviors và proactive behavior) sẽ được thảo luận trong 5 buổi học 

bao gồm cả buổi đầu tiên. Chủ đề leadership là bắt buộc và sẽ được thảo luận trong hai buổi thứ 6 và thứ 

7 với hai nội dung chính dự kiến là authentic leadership và transformational leadership. Buổi học thứ 8 

dành cho các học viên có hướng nghiên cứu OBHR trình bày mô hình nghiên cứu dự kiến và tất các các 

nghiên cứu sinh bắt buộc phải tham dự. 

 Làm việc cá nhân: 

- Đối với tất cả nghiên cứu sinh: mỗi nghiên cứu sinh phải viết một khảo lược lý thuyết về một hướng 

nghiên cứu chính trong OBHR bao gồm các nội dung sau: 

 Giới thiệu về hướng nghiên cứu 

 Các đối tượng nghiên cứu chính và khái niệm của các đối tượng nghiên cứu đó. 

 Các tác giả chính của hướng nghiên cứu được chọn. 

 Các phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng, ưu và nhược của các phương pháp này. 

 Các thành tựu và hạn chế của hướng nghiên cứu được chọn, các đề xuất cho hướng nghiên cứu 

được chọn trong tương lai. 

- Đối với các nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu OBHR: ngoại trừ thực hiện đầy đủ các yêu cầu cho 

tất cả nghiên cứu sinh, mỗi nghiên cứu sinh theo hướng OBHR phải phát triển một mô hình nghiên cứu 

dự kiến cho luận án tốt nghiệp và trình bày trước giảng viên và tất cả các nghiên cứu sinh. 

8. Tài liệu học tập: 

- Giáo trình:  

1. Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge (2017), Organizational Behavior (17th Edition) , 

Pearson, US. 

2. Dundon, Redman, Wilkinson, Adrian (2017), Contemporary human resource management text 

and cases, Pearson Education Limited Trans, Atlantic Publications, Inc.  

- Bài báo: được phân bổ theo từng tuần trong mục 9. Danh sách các chủ đề và tài liệu tham khảo có thể 

thay đổi sau buổi học đầu tiên. Toàn bộ các bài báo đều được đăng trên các tạp chí hàng đầu trong ngành 

quản trị và giảng viên sẽ cung cấp tất cả các bài báo trong danh sách ở mục 9 cho học viên. 

9. Đánh giá môn học: (điểm 10/10) 

- Bài tập nhóm: 60% - Bài tập cá nhân: 40% 

  



9. Nội dung và phân bổ thời gian học phần 

Week 1: Course introduction and main areas of research 

Organ, D. W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. In B. M. Staw & 

L. L. Cummings (Eds.) Research in Organizational Behavior, 12, 43-72. 

Campbell, J. P. (1990).  Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational  

 psychology.  In Marvin D. Dunnette and Leaetta M. Hough (Eds.) Handbook of Industrial and  

 Organizational Psychology (2nd Edition), pp. 687-732.  Palo Alto, CA:  Consulting  

 Psychologists Press. 

Smith, C. A., Organ, D. W. & Near, J. P. (1983).  Organizational citizenship behavior: Its nature and  

 antecedents.  Journal of Applied Psychology, 68, 653-663. 

Williams, L. J. & Anderson, S. E. (1991).  Job satisfaction and organizational commitment as  

 predictors of organizational citizenship and in-role behaviors.  Journal of Management, 17,  

 601-617. 

Van Dyne, L. & LePine, J. A. (1998).  Helping and voice extra-role behaviors:  Evidence of construct  

 and predictive validity.  Academy of Management, 41- 108-119. 

Morrison, E. W. & Phelps, C. C. (1999).  Taking charge at work:  Extrarole efforts to initiate  

 workplace change.  Academy of Management Journal, 42, 403-419. 

Tepper, B. J., Lockhart, D., & Hoobler, J. (2001).  Justice, citizenship, and role definition effects.   

 Journal of Applied Psychology, 86, 789-796. 

Crant, J. M. (2000).  Proactive behavior in organizations.  Journal of Management, 26, 435-462. 

Griffin, M. A., Neal, A., & Parker, S. (2007).  A new model of work role performance:  Positive 

 behavior in uncertain and interdependent contexts. Academy of Management Journal, 50(2),  

 327-347 

  



Week 2 - Individual Differences & Core Evaluations 

House, Shane & Herold (1996). Rumors of the death of dispositional research are vastly exaggerated.   

 Academy of Management Review, 21(1) 203-224. 

Hurtz, G. M. & Donovan, J. J. (2000).  Personality and job performance:  The big five revisited.   

 Journal of Applied Psychology, 85(6) 869-879. 

Barrick, M. R., Mount, M. K., & Strauss, J. P. (1993).  Conscientiousness and Performance of sales  

 representatives:  Test of the mediating effect of goal setting.  Journal of Applied Psychology,  

 78(5) 715-722. 

Barrick, M. R. & Mount, M. K. (1993).  Autonomy as a moderator of the relationships between the Big  

 Five personality dimensions and Job Performance.   Journal of Applied Psychology, 78, 111- 

 118. 

Crant, J. M. (1995). The proactive personality scale and objective job performance among real estate  

agents.  Journal of Applied Psychology, 80, 532-537. 

Chatman, J., Barsade, A., & Sigal, G.  (1996).Personality, organizational culture, and cooperation:   

 Evidence from a business simulation.  Administrative Science Quarterly, 40(3), 423-444. 

Kilduff, M. & Day, D. V. 1994. Do chameleons get ahead? The effects of self-monitoring  

 on managerial careers. Academy of Management Journal, 37, 1047-1060. 

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988).  Development and validation  of a brief measure of  

 positive and negative affect: The PANAS scales.  Journal of Personality and Social  

 Psychology, 54, 1063-1070. 

Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thorensen, C. J. 2003.  The core self-evaluations scale:   

 Development of a measure.  Personnel Psychology, 56, 303-. 

Pierce, J. L. & Gardner, D. G. (2004).   Self-esteem within the work and organizational context:  A  

 review of the organization-based self-esteem literature.  Journal of Management, 30, 591-622. 

  



Week 3 - Attitudes, and Turnover 

Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979).  The measurement of organizational  

commitment.  Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247. 

O’Reilly, C. & Chatman, J. (1986).  Organizational commitment and psychological attachment:  The  

effect of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior.  Journal of  

Applied Psychology, 71, 3, 492-499. 

Riechers, A. E. (1985).  A review and reconceptualization of organizational commitment.  Academy of  

Management Review, 10, 465-476. 

Tett, R. P. & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and  

turnover: Path-analyses based upon meta-analytic findings.  Personnel Psychology, 46, 259- 

291.  

George, J. M & Jones, G. R. (1996).  The experience of work and turnover intentions: Interactive  

 effects of value attainment, job satisfaction, and positive mood.  Journal of Applied  

 Psychology, 81(3), 318-326. 

Wright & Staw (1999).  Affect and favorable outcomes:  Two longitudinal tests of the happy- 

 productive worker thesis.  Journal of Organizational Behavior, 20, 11-23.  

Judge, Thorensen, Bono, & Patton (2001).  The job satisfaction-job performance relationship: A  

 qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127, 376-407. 

Maertz, C. P. 2004.  Eight motivational forces and voluntary turnover:  A theoretical synthesis with  

 implications for research.  Journal of Management, 30, 667-683. 

Griffith, R. W., Hom, P. W., & Gaertner, S. (2000).  A Meta-analysis of Antecedents and correlates of  

 employee turnover:  Update, Moderator tests, and research implications for the next  

 millennium.   Journal of Management, 26, 463-488. 

  



Week 4 -Motivation 

Ambrose, M. L. & Kulik, C. T. (1999).  Old friends, new faces:  Motivation research in the 1990’s.   

 Journal of Management, 25(3), 231-292. 

Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990).  Cognitive elements of Empowerment:  An “Interpretive”  

 model of intrinsic task motivation.  Academy of Management Review, 15(4) 666-681. 

Spreitzer, G. M. (1995).Psychological empowerment in the workplace:  Dimensions, measurement and  

validation.  Academy of Management, 38(5), 1442-1465. 

Latham, G. P. & Locke, E. A. (1991).  Self-regulation through goal setting.  Organizational Behavior  

 and Human Decision Processes, 50, 212-247. 

Latham, G. P., Winters, Dawn, C., & Locke, E. A. (1994).  Cognitive and motivational effects of  

 participation:  A mediator study.  Journal of Organizational Behavior, 15, 49-63. 

Hackman, & Oldham, (1976).  Motivation through the design of work:  Test of a theory.   

Organizational Behavior and Human Performance, 16:  250-279. 

Locke, E. A. & Latham, G. P. (2004).  What should we do about motivation theory?  Six  

 recommendations for the twenty first century.  Academy of Management Review, 29, 388-403. 

Parker, S., Wall, T. D., & Cordery, J. L. (2001).  Future work design research and practice:   

Towards an elaborated model of work design.  Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 74, 413-440. 

  



Week 5 – Trust and Organizational Justice 

Tyler, T. R. & Degoey, P. (1995).  Trust in Organizational Authorities:  The influence of motive  

attributions on willingness to accept decisions. In R. M. Kramer and T. R. Tyler (Eds.) Trust in  

Organizations (pp. 331-356). Thousand Oaks, CA:  Sage Publications. 

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust.   

Academy of Management Review, 20, 709-734. 

McAllister, D. J. (1995).  Affect- and Cognition-based trust as foundations for interpersonal  

 cooperation in organizations.  Academy of Management Journal, 38(1), 24-60. 

Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wessson, M. J, Porter, OLH., & Ng, K. Y. (2001).  Justice at the  

 Millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research.  Journal of  

 Applied Psychology, 86, 425-445. 

Konovsky, M. A. (2000).   Understanding Procedural Justice and Its impact on business organizations.   

 Journal of Management, 26, 489-511. 

Tyler, T. R. (1999).  Why people cooperate in organizations:  An identity-based perspective.  In R.  

Sutton and B. Staw (Eds.) Research in Organizational Behavior (pp. 201-246).  Stanford, CN:   

JAI Press. 

Cropanzano, R., Rupp, D. E., Mohler, C. J., & Schminke, M. (2001).  Three Roads to Organizational  

 Justice.  In Gerald Ferris (Ed.) Research in Personnel and Human Resources Management, vol.  

 20, pp. 1-113. 

Lavelle, J. J., Rupp, D. E., & Brockner, J. 2007.  Taking a multi-foci approach to the study of justice,  

 social exchange, and citizenship behavior: The target similarity model.  Journal of  

 Management, 33, 841-866. 

  



Week 6 and 7 -Leadership 

Yukl, G. & Van Fleet, D. D. (1992).  Theory and Research on Leadership in Organizations.  In M.  

Dunnette and L.Hough (Eds.) Handbook of Industrial and Organizational Psychology (147- 

197). 

Trait Perspective: 

Crant, J. M. & Bateman, T. S. (2000).   Charismatic leadership viewed from above:  The impact of  

 proactive personality.  Journal of Organizational Behavior, 21, 63-75. 

Judge, T. A. & Bono, J. E. (2000).  Five-factor model of personality and transformational leadership.   

 Journal of Applied Psychology, 85(5) 751-765. 

Leader-member Exchange Theory: 

Schriesheim, C. A. (1999). Leader-member exchange (LMX) research:  A comprehensive review of  

 theory, measurement, and data-analytic practices. Leadership Quarterly, 10(1) 63-?? 

Liden, R. C., Sparrowe, R. T., & Wayne, S. J. (1997).  Leader-member exchange theory:  The past and  

 potential for the future.  Research in Personnel and Human Resources Management, vol 15, pp.  

 47-119. 

NeoCharismatic Leadership Theories 

Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1987).  Toward a behavioral theory of charismatic leadership in  

 organizational settings.  Academy of Management Review, 12(4) 637-47. 

Shamir, B., House, R. J., & Authur, M. B. (1993).  The motivational effects of charismatic leadership:    

 A self-concept based theory.  Organization Science, 4(4) 577-594. 

Manz, C. C., & Sims, H. P. (1987) Leading others to lead themselves:  The external leadership of self- 

 managed teams.  Administrative Science Quarterly, 32, 106-129. 

Substitutes for Leadership 

Kerr, S. & Jermier, J. M. (1978).  Substitutes for Leadership:  Their meaning and measurement.   

 Organizational Behavior and Human Performance, 22, 375-403. 


