BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG
NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
GIAI ĐOẠN 2010-2014.
Kính gửi: Các Doanh Nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hiện nay chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát để nghiên cứu đề tài “ Đánh giá
mức độ hài lòng của các doanh nghiệp với khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh
viên tốt nghiệp đại học ngoài công lập ( Nghiên cứu tại tỉnh Đồng Nai)”
Chúng tôi xin trân trọng kính mời Qúy Ông/Bà tham gia đóng góp ý kiến, mọi ý kiến
của Qúy Ông/Bà có ý nghĩa rất quan trọng đối với bài nghiên cứu này. Chúng tôi xin
cam kết mọi thông tin mà Qúy Ông/Bà cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử
dụng để thống kê trong bài nghiên cứu.Rất mong được sự giúp đỡ nhiệt tình từ Qúy
Ông/Bà.
PHẦN 1: THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Xin Quý Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin sau:
Tên Doanh Nghiệp………………………………………………………………………
Loại hình Doanh Nghiệp: 1: Doanh Nghiệp Tư Nhân
2: Công Ty TNHH
3: Công Ty Cổ Phần
Ngành Nghề Kinh Doanh:1: Nông,Lâm,Thủy Sản
2: Công Nghiệp-Xây Dựng

3: Thương Mại và Dịch Vụ
2:  Vừa

Quy Mô Doanh Nghiệp: 1: Nhỏ
Thời Gian Hoạt Động :

3:  Lớn

1: < 5 năm 2:  Từ 5 đến 10 năm

3: > 10 năm

PHẦN 2:BẢNG CÂU HỎI CHÍNH
Trên cương vị là một nhà quản trị, xin Quý Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của
Quý Ông/Bà đối với khả năng thích ứng nghề nghiệp của Nhân Viên là sinh viên tốt
nghiệp Đại Học Ngoài Công Lập giai đoạn 2010-2014 (Gọi tắt là Nhân Viên) hiện đang
làm việc tại công ty thông qua việc đánh giá mức độ đồng ý với mỗi phát biểu sau đây
bằng cách đánh (x) vào ô mà mình lựa chọn với quy ước sau:
Hoàn toàn không

Không đồng

Trung

Đồng ý

đồng ý

ý

lập/Không ý

Hoàn toàn đồng ý

kiến









Liên hệ Nhóm MBA ĐH Bách Khoa HCM : Viber/zalo
http://facebook.com/hoidapSPSS/.
Email:
hotrospss@gmail.com
http://phantichspss.com/lien-he-gioi-thieu Để được:



.

Chat
Website:

1.

Tư vấn mô hình nghiên cứu/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về các bước làm luận văn như là:
phân tích hồi quy, phân tích nhân tố, Cronbach’s Alpha... trong SPSS, và mô hình SEM, CFA,
AMOS.

2.

Cung cấp/chỉnh sửa số liệu khảo sát phù hợp với bảng câu hỏi của bạn để chạy ra kết quả có ý
nghĩa thống kê.

Mức độ đồng ý

1.Quản lý
1.1 Nhân Viên có khả năng quản lý thời gian tốt



1.2 Nhân Viên có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt



1.3 Nhân viên có khả năng phân tích,đánh giá và giải quyết vấn đề tốt



2.Kiến thức

Mức độ đồng ý

2.1 Nhân Viên có khả năng ngoại ngữ tốt



2.2 Nhân Viên có đủ trình độ tin để giải quyết công việc



2.3 Nhân Viên có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa



2.4 Nhân Viên có kiến thức về lịch sử,xã hội tốt



2.5 Nhân Viên hiểu rõ về môi trường của Doanh Nghiệp



3.Kỹ năng

Mức độ đồng ý

3.1 Kỹ năng làm việc độc lập tốt



3.2 Kỹ năng giao tiếp của nhân viên tốt



3.3 Nhân Viên có đầy đủ kiến thức chuyên môn,nghiệp vụ



3.4 Nhân Viên có kinh nghiệm thực tế trong công việc



3.5 Nhân Viên có khả năng giải quyết xung đột



3.6 Kỹ năng làm việc nhóm của nhân viên tốt
4.Thái độ

Mức độ đồng ý

4.1 Nhân Viên nhiệt tình trong công việc



4.2 Nhân Viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc



4.3 Nhân Viên có ý chí cầu tiến



4.4 Nhân viên trung thực trong công việc



4.5 Nhân viên đam mê trong công việc
5.Mối quan hệ

Mức độ đồng ý

5.1 Nhân Viên có mối quan hệ tốt với cấp trên



5.2 Nhân Viên hòa đồng với tập thể



5.3 Nhân Viên có mối quan hệ tốt với cấp dưới
6.Điều kiện lao động


Mức độ đồng ý

6.1 Nhân Viên chấp hành tốt các quy định của Doanh nghiệp



6.2 Nhân Viên hài lòng với chế độ lương bổng trong Doanh nghiệp



6.3 Nhân viên hài lòng về cơ sở vật chất trong Doanh nghiệp



6.4 Nhân Viên có khả năng chịu áp lực cao trong công việc



7. Nhận thức

Mức độ đồng ý

7.1 Nhân Viên tự kiểm tra và đánh giá trong công việc



7.2 Nhân Viên sáng tạo trong công việc



7.3 Nhân viên linh hoạt trong công việc



7.4 NhânViên biết cách bày tỏ quan điểm cá nhân trong công việc



7.5 Nhân viên biết quan sát lắng nghe tiếp thu có hiệu quả



8.Sự hài lòng của Doanh Nghiệp đối với Nhân Viên
8.1 Quý Ông/Bà hài lòng với kết quả công việc đạt được của nhân

Mức độ đồng ý


viên
8.2Quý Ông/Bà tin tưởng giao cho nhân viên những công việc quan



trọng
8.3Qúy Ông/Bà tạo điều kiện thuận lợi (lương,thưởng,phụ cấp,điều



kiện công việc) để nhân viên làm việc và giữu chân họ ở lại với
Doanh nghiệp
8.4 Qúy Ông/Bà cảm thấy tự hào khi được quản lý đội ngũ nhân
viên này

Xin chân thành cảm ơn!



