
 

 

  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DUY TRÌ LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP TẠI CÁC 
DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN HẢI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH’ 

A. Phần chính: thông tin về mức độ đồng ý với các phát biểu. 
Anh/ Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu dưới đây theo 
thang đo điểm từ 1 đến 5, với quy ước:  
1 = Hoàn toàn không đồng ý với phát biểu.  
5 = Hoàn toàn đồng ý với phát biểu. 
2,3,4 = Đồng ý với các mức độ khác nhau (mức độ tăng dần). 
(Xin anh chị đánh dấu X vào ô thang đo mình lựa chọn cho từng phát biểu). 

Liên hệ Nhóm MBA ĐH Bách Khoa HCM : Viber/zalo  Chat 

http://facebook.com/hoidapSPSS/. Email: hotrospss@gmail.com . Website: 

http://phantichspss.com/lien-he-gioi-thieu   Để được:  

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. 

 
 

Ký 
hiệu 

Câu hỏi Mức độ đồng ý 
1 2 3 4 5 

 Môi trường làm việc      

C1 Bạn thấy công việc cân bằng với cuộc sống gia đình.       

C2 Môi trường làm việc xung quanh không bị ô nhiễm      

C3 Thời gian làm việc hợp lý.      

C4 Công ty có các phương tiện/thiết bị hỗ trợ cho công việc 
của các bạn rất tốt.  

     

C5 Nơi làm việc rất an ninh      

 Nội dung công việc      
C6 Nhân viên được giao những công việc có tính thử thách       
C7 Bạn có thể chủ động trong công việc của mình.       
C8 Nhiệm vụ của công việc bạn làm được xác định rõ ràng.      
C9 Bạn có cơ hội để học hỏi những điều mới.       

C10 Công việc phù hợp với năng lực cá nhân      

 Cơ hội phát triển      



 

 

Ký 
hiệu 

Câu hỏi Mức độ đồng ý 
1 2 3 4 5 

C11 Công ty khuyến khích bạn đưa ra những sáng kiến, đề 
xuất cải tiến công việc  

     

C12 Công ty tạo nhiều cơ hội để bạn được phát triển bản thân 
và phát triển nghề nghiệp 

     

C13 Công  ty  có những hoạt động giúp bạn hiểu hơn về khả 
năng, mục tiêu cũng như điểm mạnh và yếu của mình 

     

C14 Công ty cung cấp đầy đủ các khóa huấn luyện cho bạn 
trong quá trình làm việc 

     

C15 Công ty khuyến khích bạn nâng cao kiến thức và trao 
dồi kỹ năng nghề nghiệp 

     

 Lương và khen thưởng      
C16 Bạn luôn được trân trọng khi làm việc có hiệu quả       
C17 Công ty trả lương cho bạn phù hợp với công sức của bạn       

C 18 Phúc lợi (các khoản thu nhập ngoài lương, đãi ngộ khác) 
của công ty tốt hơn các công ty khác  

     

C 19 Công ty có thưởng riêng cho các nhân xuất sắc       
C 20 Công ty luôn ghi nhận và khen thưởng cho tôi khi hoàn 

thành tốt công việc hoặc đóng góp các ý kiến, sáng kiến 
có ích. 

     

 Văn hóa doanh nghiệp      
C21 Tiến độ thực hiện các mục tiêu kế hoạch được xem xét 

định kỳ.  
     

C22 Cơ cấu tổ chức của công ty hỗ trợ tốt cho công việc.       
C23 Công ty luôn quan tâm đến đời sống của bạn.      
C24 Công ty có những định hướng rõ ràng để hoàn thành 

những mục tiêu đề ra 
     

C25 Tôi biết công việc của mình đóng góp một phần vào sự 
thành công của Công ty 

     

 Mối quan hệ công việc với nhà quản lý      
C 26 Cấp trên thường xuyên hướng dẫn bạn trong công việc 

để đạt hiệu suất cao  
     

C 27 Cấp trên sẵn sàng lắng nghe các vấn đền liên quan đến 
công việc của bạn.  

     

C 28 Cấp trên quan tâm, động viên và giúp đỡ tôi giải quyết 
các vấn đề khó khăn trong công việc.  

     

C 29 Cấp trên góp ý, phê bình bạn một cách tế nhị và khéo 
léo.   

     

C 30 Cấp trên luôn bảo vệ quyền lợi cho bạn.      



 

 

Ký 
hiệu 

Câu hỏi Mức độ đồng ý 
1 2 3 4 5 

C31 Cấp trên xem bạn là thành viên quan trọng của công ty.        
C 32 Khi giao việc, cấp trên luôn cung cấp đầy đủ thông tin 

về công việc  
     

 Mối quan hệ công việc với đồng nghiệp      
C 32 Các thành viên của nhóm luôn muốn duy trì được hiệu 

suất làm việc tốt. 
     

C33  Khi gặp gút mắc, các thành viên mau chóng bàn bạc để 
giải quyết vấn đề. 

     

C34 Bạn và các đồng nghiệp luôn tôn trọng và tin cậy.       
C35 Bạn luôn nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp trong 

nhóm.   
     

C 36 Bạn có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp trong công 
ty.   

     

 Duy trì lao động gián tiếp      
C37 Bạn hài lòng với công việc ở công ty.       
C38 Tôi chưacó kế hoạch làm việc cho một Công ty khác 

trong khoảng thời gian 1 năm. 
     

C39 Nếu tôi muốn tìm kiếm một vị trí làm việc khác, tôi sẽ 
xem xét ở công ty 

     

C40 Tôi thấy mình có tương lai khi làm ở công ty      
C41 Nếu được quyết định, tôi nhất định sẽ tiếp tục làm việc 

cho công  ty 
     

C42 Nếu bạn có đề nghị/ cơ hội một vị trí làm việc khác bạn 
vẫn tiếp tục làm việc tại công ty 

     

C43 Công việc mà tôi đang làm rất quan trọng với tôi .      
C 44 Tôi thích làm việc cho công ty hiện tại      

 

B. Phần thông tin cá nhân  

1. Xin vui lòng cho biết: Nam �  Nữ:  �    

2. Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn của Anh/Chị:  

- THCS:    �  

- Cao đẳng, trung cấp: �  

- Đại học và sau đại học :  � 



 

 

3. Xin vui lòng cho biết Anh/Chị làm tại phòng nào trong công ty:  

- Phòng kế toán:    �  

- Phòng Kinh Doanh :  �   

- Phòng nhân sự :     �  

- Phòng Mua Hàng :    �  

- Phòng Mẫu:     �  

- Phòng Vi Sinh:         �  

- Phòng KCS :     �  

- Khác :      �  

4. Xin vui lòng cho biết thu nhập của Anh/Chị:  

- Dưới 3 triệu đồng/tháng:  � - Từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng:  � 

- Từ 5 triệu đến 7 triệu đồng/tháng: � - Trên 7 triệu đồng/tháng:    � 

5. Xin vui lòng cho biết thời gian làm việc trong công ty:  

- Dưới 5 năm:  �  - Từ 5 đến dưới 10 năm :   � 

- Từ 10 đến dưới 15 năm:   � - Trên 15 năm:    � 

Trần thành cám ơn các anh chị! 
 
 


