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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

  Sự thỏa mãn trong công việc được hiểu là cảm xúc yêu thích 

và hướng đến công việc của mình. Sự thỏa mãn trong công việc của 

nhân viên được định nghĩa và đo lường theo cả hai khía cạnh: thỏa 

mãn chung đối với công việc và thỏa mãn theo các yếu tố thành phần 

công việc. Sự thỏa mãn chung thể hiện cảm xúc bao hàm chung lên 

tất cả các khía cạnh của công việc. 

  Việc nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của nhân 

viên giúp các doanh nghiệp có được những thông tin của nhân viên 

về mức độ thỏa mãn trong công việc. Từ kết quả nghiên cứu sẽ là cơ 

sở khoa học  h ch quan gi p cho c c nhà lãnh đạo hiểu rõ hơn về 

nhân viên của mình và đưa ra giải pháp nào cần tập trung để có thể 

nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên. 

  ới đ c th  là một  oanh nghiệp nhà nước hoạt động trong 

lĩnh vực y tế  ự ph ng   rung tâm y tế  ự ph ng  hành phố  à N ng 

trong thời gian qua c ng đã có những  ước ph t triển mới về ngu n 

nhân lực cả về số lượng l n chất lượng   rung tâm đã thực hiện nhiều 

ch nh s ch quản l   s    ng lao động và c c ch nh s ch  huyến  h ch 

nh m ph t huy tối đa n ng lực c n  ộ c ng nhân viên  thu h t nhân 

tài về làm việc cho  rung tâm   uy nhiên  trên thực tế v n c n nhiều 

 ất cập  i n ra: v n có những nhân viên có tư tưởng   lại    thức làm 

việc chưa cao   ó tình trạng này xảy ra có thể là  o c c ch nh s ch 

lương thưởng  chế độ đãi ngộ đ i  hi v n c n chưa s t và đ ng với 

 ết quả làm việc; cấp quản l  chưa n m   t  ịp thời tâm tư nguyện 

vọng của nhân viên để có thể đ p ứng cho nhân viên   uy nhiên  để 

có thể x c định chính xác các nhân tố t c động đến sự thỏa mãn trong 

công việc của nhân viên thì đ i hỏi  an lãnh đạo Trung tâm y tế dự 
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phòng Thành phố  à N ng tổ chức một cuộc nghiên cứu, khảo s t   

 ừ thực tế trên t i đã chọn đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hƣởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Trung 

tâm y tế dự phòng Thành phố Đà Nẵng  với mong muốn góp một 

phần nhỏ  hi  an lãnh đạo cần cơ sở để đưa ra c c quyết định liên 

quan đến việc nâng cao sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên 

tại  rung tâm  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 -   ệ thống hóa l  luận về sự thỏa mãn trong c ng việc của 

nhân viên. 

 -   c định c c nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong c ng 

việc của nhân viên tại  rung tâm   tế  ự ph ng  hành phố  à N ng  

 -  o lường mức độ t c động của c c nhân tố đến sự thỏa mãn 

trong c ng việc của nhân viên  

 -  iểm  tra x m có sự  h c  iệt về sự thỏa mãn trong c ng 

việc của nhân viên th o một vài đ c t nh c  nhân  tuổi t c  giới t nh  

vị tr  c ng t c  thâm niên c ng t c    )   

 -  ưa ra một số đề xuất nh m nâng cao sự thỏa mãn trong c ng 

việc của nhân viên tại  rung tâm   tế  ự ph ng  hành phố  à N ng  

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

  Đối tượng nghiên cứu: là sự thỏa mãn trong công việc và 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn t rong công việc của 

nhân viên tại  rung tâm y tế  ự ph ng  hành phố  à N ng  

  Phạm vi nghiên cứu:  toàn  ộ nhân viên của  rung tâm   tế 

 ự ph ng  hành phố  à N ng    ề tài chỉ nghiên cứu về sự thỏa 

mãn t ro n g  công việc   không nghiên cứu về  ự định đổi công ty 

làm việc của nhân viên.  hời gian thực hiện cuộc  hảo s t là th ng 8 

và th ng 9 n m 2014.  
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu s    ng 2 phương ph p ch nh: 

 - Nghiên cứu định tính: thực hiện nghiên cứu  h m ph    ng 

phương ph p nghiên cứu định t nh  nh m  h m ph   xây  ựng thang 

đo và trợ gi p cho c c phân t ch trong đề tài  

 - Nghiên cứu định lượng:  ựa trên ngu n th ng tin thu thập 

từ c c phiếu điều tra và sự h  trợ của c ng c  x  l  số liệu phần mềm 

 P   để đo lường c c nhân tố ảnh hưởng tới sự thỏa mãn trong c ng 

việc của nhân viên tại  rung tâm y tế  ự ph ng  hành phố  à N ng  

5.  Bố cục đề tài 

  Ngoài phần mở đầu và  ết luận  đề tài  ết cấu với 4 chương: 

  hương 1:  ơ sở l  luận về nghiên cứu sự thỏa mãn trong 

c ng việc của nhân viên 

  hương 2:  hiết  ế nghiên cứu 

  hương 3:  ết quả nghiên cứu  

  hương 4:  ết luận và hàm   ch nh s ch 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ S  THỎ  M N TRONG C NG VI C 

C   NH N VI N 

1.1. TỔNG QU N VỀ S  THỎ  M N TRONG C NG VI C 

C   NH N VI N 

1.1.1. Khái niệm 

  Một trong c c định nghĩa đầu tiên về sự thỏa mãn công việc 

và được trích d n nhiều nhất có thể kể đến là định nghĩa của Robert 

Hoppock (1935, trích d n bởi  cott và đ ng sự, 1960). Tác giả cho 

r ng, việc đo lường sự thỏa mãn công việc b ng hai c ch:  a) đo 
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lường sự thỏa mãn công việc nói chung và   ) đo lường sự thỏa mãn 

công việc ở các khía cạnh  h c nhau liên quan đến công việc. 

  Theo Spector (1997) sự thỏa mãn công việc đơn giản là việc 

người ta cảm thấy thích công việc của họ và các khía cạnh công việc 

của họ như thế nào. Vì nó là sự đ nh gi  chung  nên nó là một biến 

về th i độ. Còn Ellickson và Logsdon (2001) thì cho r ng sự thỏa 

mãn công việc được định nghĩa chung là mức độ người nhân viên 

yêu thích công việc của họ  đó là th i độ dựa trên sự nhận thức của 

người nhân viên (tích cực hay tiêu cực) về công việc ho c m i trường 

làm việc của họ 

 S ch m rhon  1993  được trích d n bởi Lu  y  2005) định 

nghĩa sự thỏa mãn công việc như là sự phản ứng về m t tình cảm và 

cảm x c đối với các khía cạnh khác nhau của công việc của nhân 

viên. 

 Theo Kreitner và Kinicki (2007), sự thỏa mãn công việc chủ 

yếu phản ánh mức độ một cá nhân yêu thích công việc của mình   ó 

chính là tình cảm hay cảm xúc của người nhân viên đó đối với công 

việc của mình. 

 1.1.2.  Lợi ích của việc xây dựng và duy trì sự thỏa mãn 

trong công việc của nhân viên 

  ề m t  oanh thu  c c nhân viên đạt được sự thỏa mãn trong 

c ng việc  có  huynh hướng làm việc tốt hơn cả những gì  h ch hàng 

mong đợi và lu n có tinh thần làm việc cao ở  hả n ng tốt nhất của 

họ  ề m t chi ph   những nhân viên đạt được sự thỏa mãn trong c ng 

việc  sẽ ở lại làm việc với c ng ty lâu  ài  từ chối những lời chào mời 

từ đối thủ   h ng chủ động tìm c ng việc mới và lu n giới thiệu c ng 

ty của mình là những ch  làm tốt   ả  ốn th i độ này đều có ảnh 

hưởng t ch cực đến ph a cột chi ph  trong  ảng cân đối  ế to n của 
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c ng ty  vì c ng ty sẽ tr nh được những  hoản chi ph  đ ng  ể cho 

việc thay thế nhân viên   

1.1.3. Một số lý thuyết nghiên cứu liên quan đến sự thỏa 

mãn trong công việc của nhân viên  

 Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (1943) 

 Thuyết công bằng của Adam (1963) 

 Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) 

Mô hình tổng thể hành vi tổ chức Kreitner & Kinicki (2007) 

 Lý thuyết ERG của Clayton P. Alderfer (1969) 

 Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964) 

 Chỉ số mô tả công việc JDI của Smith, Kendall và Hulin (1969) 

 Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham (1975) 

 1.1.4. Một số nghiên cứu trƣớc đây về sự thỏa mãn trong 

công việc  của nhân viên 

 Boeve (2007) đã tiến hành cuộc nghiên cứu sự thỏa mãn 

công việc của các giảng viên khoa đào tạo trợ lý bác sỹ ở các 

trường y tại Mỹ trên cơ sở s    ng lý thuyết hai nhân tố của 

Herzberg và chỉ số mô tả công việc của Smith, Kendall & Hulin. 

Theo đó  nhân tố sự thỏa mãn công việc được chia làm hai nhóm: 

nhóm nhân tố nội tại g m  ản chất công việc và cơ hội phát triển 

th ng tiến và nhóm nhân tố bên ngoài g m lương  sự h  trợ của 

cấp trên và mối quan hệ với đ ng nghiệp   

  ết quả phân tích tương quan của n m nhân tố trong JDI 

đối với sự thỏa mãn công việc nói chung đã cho thấy nhân tố 

 ản chất công việc  mối quan hệ với đ ng nghiệp và cơ hội 

phát triển là có tương quan mạnh nhất với sự thỏa mãn công việc 

trong khi sự h  trợ của cấp trên và lương  ổng có tương quan yếu 

đối với sự thỏa mãn công việc của các giảng viên.  
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 Luddy (2005) đã s    ng chỉ số mô tả công việc JDI để 

tìm hiểu sự thỏa mãn công việc của người lao động ở  iện y tế 

công cộng ở Western Cape, Nam Phi. Luddy đã  hảo sát sự thỏa 

mãn ở n m khía cạnh thỏa mãn trong công việc  đó là thu nhập  

th ng tiến  sự giám sát của cấp trên, đ ng nghiệp và  ản chất 

công việc   ết quả cho thấy r ng người lao động ở  iện y tế 

công cộng ở Western Cape hài lòng với đ ng nghiệp của họ hơn 

hết   ế đến là  ản chất công việc và sự giám sát của cấp trên. 

 ơ hội th ng tiến và tiền lương là hai nhân tố mà người lao động 

ở đây cảm thấy  ất mãn. Ngoài ra, chủng loại nghề nghiệp  

chủng tộc  giới tính, trình độ học vấn  thâm niên công tác, độ 

tuổi  thu nhập và vị trí công việc c ng có ảnh hưởng đ ng  ể đến 

sự thỏa mãn công việc  

    iệt Nam  một số đề tài nghiên cứu đã ứng   ng thang 

đo     đo lường sự thỏa mãn trong c ng việc của  mith và thang 

đo      của  rần  im  ung để nghiên cứu sự thỏa mãn trong 

công việc của nhân viên  

 Nghiên cứu của     Lê  im Long và  h   Ng   hị Ngọc 

  ch    o lường sự thỏa mãn c ng việc của người lao động tại c ng 

ty  N   M   cấp tho t nước  iên  iang  có đề cập đến 6 nhân tố 

ảnh hưởng đến sự thỏa mãn c ng việc là: Lương và ph c lợi c ng 

ty;  ơ hội đào tạo và th ng tiến; Quan điểm và th i độ của cấp trên; 

Mối quan hệ với đ ng nghiệp;   c điểm c ng việc;  iều  iện làm 

việc 

 Nghiên cứu của Nguy n  hị  h y Qu nh  2012)  Nghiên 

cứu sự hài l ng của nhân viên tại  xim an   hi nh nh  à N ng  đề 

cập đến 7 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài l ng của nhân viên:   ng 

việc;  ào tạo th ng tiến; Lãnh đạo;   ng nghiệp;  iền lương; Ph c 
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lợi;  iều  iện làm việc   

 iểm qua các nghiên cứu về sự thỏa mãn công việc ở các 

lĩnh vực c ng như ở các quốc gia khác nhau, ta có thể thấy Chỉ số mô 

tả công việc     và      đã được các nhà nghiên cứu s  d ng khá 

phổ biến trong đo lường mức độ sự thỏa mãn trong c ng việc của 

nhân viên ở c c lĩnh vực, quốc gia  h c nhau   iều này c ng nói lên 

r ng, sự thỏa mãn công việc của nhân viên có thể sẽ ph  thuộc vào 

n m nhân tố chính là sự thỏa mãn đối với :  a)  ản chất c ng việc  

  )  iền lương;  c)  h ng tiến ;   )  i m s t ;   )   ng nghiệp   ây 

c ng là nền tảng cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu cho đề tài 

này. 

1.2. C C NH N TỐ  NH HƢỞNG Đ N S  THỎ  M N 

TRONG C NG VI C C   NH N VI N 

1.2.1. Đặc điểm công việc  

Một công việc sẽ mang đến nhân viên sự thỏa mãn chung và 

tạo được hiệu quả công việc tốt nếu thiết  ế công việc đó thỏa mãn 

các đ c điểm sau: s    ng các  ỹ n ng khác nhau.... 

1.2.2. Tiền lƣơng  

Trong ngữ nghĩa của đề tài nghiên cứu này thì tiền lương 

là số tiền mà cá nhân có được từ việc làm công cho một doanh 

nghiệp  tổ chức nào đó   hoản này không bao g m các  hoản thu 

nhập khi họ làm công việc khác (không liên quan đến doanh 

nghiệp  tổ chức họ đang làm thuê).  

1.2.3. Điều kiện làm việc  

 ối với đề tài nghiên cứu này điều  iện làm việc là các 

nhân tố ảnh hưởng đến sức  hỏ  và sự tiện lợi của người lao động 

khi làm việc 
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1.2.4. Cơ hội đào tạo và thăng tiến 

 ào tạo là quá trình học hỏi những  ỹ n ng cần thiết để 

thực hiện một công việc c  thể   

 h ng tiến là việc di chuyển lên vị trí ho c công việc quan 

trọng hơn trong một công ty.  

1.2.5. Đồng nghiệp 

Là người  ạn làm việc cùng với nhau. Trong ngữ nghĩa 

của đề tài này thì đ ng nghiệp là người cùng làm trong một doanh 

nghiệp với  ạn  là người mà  ạn thường xuyên trao đổi  chia s  với 

nhau về c ng việc  

1.2.6. Lãnh đạo 

Là người ở vị tr  cao hơn trong một c ng ty hay tổ chức  

 rong ngữ nghĩa của đề tài này thì lãnh đạo là người quản l  trực tiếp 

nhân viên cấp  ưới  

1.2.7. Phúc lợi 

Là những lợi ích mà một người có được từ công ty của 

mình ngoài  hoản tiền mà người đó  iếm được   

 

CHƢƠNG 2 

THI T K  NGHI N CỨU 

2.1. TỔNG QUAN VỀ TRUNG T M   T  D  PH NG 

TH NH PHỐ Đ  N NG V  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÂN 

S  C A TRUNG TÂM 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

 iền thân của  rung tâm   tế  ự ph ng  hành phố  à N ng 

là  rạm  ệ sinh ph ng  ịch tỉnh Quảng Nam -  à N ng  

 Ngày 05 2 1997  rung tâm   tế  ự ph ng thành phố  à 

N ng ch nh thức ra đời sau  hi s p nhập 2 trung tâm  rung tâm   
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học  ự ph ng và  rung tâm Ph ng chống  ốt r t lại  

  nh đến thời điểm hiện nay   rung tâm   tế  ự ph ng 

 hành phố  à N ng ph t triển ngày một lớn mạnh cả về số lượng và 

chất lượng   ã đạt được nhiều thành t ch to lớn  được nhà nước c ng 

nhận và trao cờ thi đua    ng  h n: 

2.1.2. Vị trí  Chức năng và Nhiệm vụ 

2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực tại Trung tâm   tế Dự 

phòng Thành phố Đà Nẵng 

a. Đặc điểm cơ cấu nhân sự 

 rung tâm y tế  ự ph ng  hành phố  à N ng là một đơn vị 

thuộc lĩnh vực y tế  ự ph ng  chịu sự quản l  của  ộ y tế   rung tâm 

được xem là đơn vị có t  lệ nhân nhiều có trình độ đại học, sau đại 

học cao nhất trong ngành. Hiện nay, Trung tâm có 124 nhân viên ,  

b. Thực trạng tình hình nhân sự tại    n    m       ự 

p  n     n  p   Đ    n  

Một đ c điểm tích cực đối với Trung tâm là đa số nhân 

viên hiện đang làm việc tại trung tâm đã g n bó lâu n m với trung 

tâm 

   c định con người là yếu tố then chốt làm nên sự thành 

công cho Trung tâm, trong chiến lược của mình Trung tâm luôn 

quan tâm đến xây dựng chính sách nhân sự hợp l  để phát triển 

ngu n nhân lực hợp l   thu h t c ng như giữ chân những lao động 

giỏi, khai thác phát huy sức lực  trí tuệ của nhân viên; tạo một môi 

trường làm việc n ng động; nâng cao v n hoá tổ chức; tác 

phong công nghiệp  từng  ước xây  ựng hình ảnh thương hiệu 

 rung tâm ngày một vững mạnh  
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2.2. M  HÌNH V  GI  THI T NGHI N CỨU VỀ S  THỎ  

M N TRONG C NG VI C C   NH N VI N T I TRUNG 

T M   T  D  PH NG TH NH PHỐ Đ  N NG 

 2.2.1. Cơ sở xây dựng mô hình 

 2.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 ừ cơ sở l  thuyết về  sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân 

viên  m  hình nghiên cứu của đề tài được xây  ựng như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1  Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến sự 

thỏa mãn trong công việc của nhân 

  c điểm c ng 

việc 

 iền lương 

 iều  iện  

làm việc 

 ơ hội đào tạo 

và th ng tiến 

  ng nghiệp  

Lãnh đạo 

Ph c lợi 

Sự thỏa mãn 

trong công 

việc của 

nhân viên 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 

H6 (+) 

H7 (+) 
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2.2.3. Giả thuyết nghiên cứu 

Các giả thuyết cho mô hình sẽ được xây dựng dựa rên chiều 

hướng ảnh hưởng của các yếu tố sự thỏa mãn trong c ng việc của 

nhân viên   rong m  hình này đưa ra 7 giả thuyết (từ H1 đến H7 )  

2.3. QUY TRÌNH NGHI N CỨU 

Nghiên cứu sẽ được tiến hành th o 2 giai đoạn là nghiên cứu 

định t nh và nghiên cứu định lượng  

2.3.1.  Nghiên cứu định tính 

 ây là giai đoạn nghiên cứu sơ  ộ  được thực hiện để điều 

chỉnh thang đo và  ổ sung c c  iến quan s t  Phương ph p này được 

thực hiện   ng c ch phỏng vấn sâu  n=10) th o một nội  ung đã 

được chuẩn  ị trước  

2.3.2.  Nghiên cứu định lƣợng 

 ây là giai đoạn nghiên cứu ch nh thức được thực hiện   ng 

phương ph p nghiên cứu định lượng tiến hành ngay  hi  ảng câu hỏi 

được chỉnh s a từ  ết quả nghiên cứu sơ  ộ   ước nghiên cứu này 

được thực hiện   ng c ch  hảo s t trực tiếp để thu thập  ữ liệu  hảo 

sát.  ối tượng nghiên cứu là c c nhân viên đang làm việc tại  rung 

tâm   tế  ự ph ng  hành phố  à N ng  

2.4. TIỀN KIỂM ĐỊNH TH NG ĐO 

2.4.1.  Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi 

 ất cả c c  iến quan s t trong c c thành phần đều s    ng 

thang đo Li  rt 5 điểm   

2.4.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo 

a.   an  đo các bi n độc lập 

 ược đo lường   ng thang đo chỉ số m  tả c ng việc     

(Smith  t al  1969) được  rần  im  ung  2005) điều chỉnh vào điều 

 iện  iệt Nam      )   hang đo có 7 thành phần: đ c điểm c ng 
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việc  tiền lương  điều  iện làm việc  đ ng nghiệp   lãnh đạo  ph c lợi  

cơ hội đào tạo và th ng tiến với 39  iến quan s t  

b. Thang đo  ự    a m n   on  c n   i c 

     ng thang đo Michigan Organizational  ss ssm nt 

Questionnaire Satisfaction Subscale được  rần  im  ung – 

  raham Morris  2005) điều chỉnh cho ph  hợp với điều  iện  iệt 

Nam với 3  iến quan s t  

c.   an  đo 

Một trong những m c tiêu của đề tài này là tìm hiểu  x c 

định mức độ thỏa mãn nên việc s    ng câu hỏi  ạng đóng với c c 

lựa chọn trả lời  ạng thang đo Li  rt n m mức độ là ph  hợp nhất   ì 

thang đo Li  rt là thang đo  hoảng nên ta có thể s    ng số liệu thu 

thập được để x  l   phân t ch định lượng để x c định mối quan hệ 

tương quan  quan hệ tuyến t nh giữa c c  iến nói chung  c ng như 

giữa c c  iến độc lập và  iến ph  thuộc  

2.2.3. Xây dựng bảng câu hỏi, cách thức thu thập thông tin 

  c giai đoạn thiết  ế  ảng câu hỏi:  a)  ựa vào cơ sở l  

thuyết và c c nghiên cứu liên quan trước đây để xây  ựng c c thang 

đo trong m  hình nghiên cứu   ừ những thang đo này   ảng câu hỏi 

được ph t thảo sơ  ộ;   )  ảng câu hỏi sơ  ộ được tham  hảo    iến 

của c c nhà nghiên cứu  hoa học  nhà chuyên m n điều tra  hảo s t 

và một số nhân viên trong c ng ty để điều chỉnh lại cho ph  hợp và 

   hiểu;  c)  ảng câu hỏi được hoàn chỉnh và  hảo s t điều tra th  

trước  hi g i đi  hảo s t điều tra ch nh thức  

2.5. PHƢƠNG PH P CHỌN MẪU V  XỬ LÝ DỮ LI U 

2.5.1. Phƣơng pháp chọn mẫu 

  h o  a achnic  & Fi  ll  1991) để phân t ch h i quy đạt 

được  ết quả tốt nhất  thì   ch cỡ m u phải thỏa mãn c ng thức n ≥ 
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8k + 50     n th o    Minh   nh  2010)   

 o vậy nghiên cứu thực hiện với   ch thước m u  hoảng 124 

được x m là ph  hợp  

M u nghiên cứu được chọn th o phương ph p lấy m u thuận 

tiện  Những người tham gia  hảo s t là c c nhân viên hiện đang làm việc 

tại  rung tâm   tế  ư ph ng  hành phố  à N ng thời điểm th ng 

10 2014   ảng câu hỏi  hảo s t được ph t trực tiếp cho nhân viên  

2.5.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

 au  hi mã hóa và làm sạch  ữ liệu sẽ trải qua c c phân t ch 

ch nh thức trên chương trình x  l   ữ liệu  P   16 0. 

 

CHƢƠNG 3 

K T QU  NGHI N CỨU 

3.1. M  T  MẪU 

 Về giới tính: Kết quả khảo sát cho thấy có 48 nam và 68 nữ 

tham gia trả lời phỏng vấn, số lượng nam chiếm 41.4% và nữ chiếm 

58.6% 

Về độ tuổi: với 116 người tham gia trả lời phỏng vấn thì số 

lượng lớn nhất là ở độ tuổi từ 25 –  35 tuổi  có 61 người chiếm 

52.6%. Tiếp th o là độ tuổi trên 45   có 27 người chiếm 23.3%; nhóm 

tuổi  ưới 25 có số lượng là 14 người chiếm 12 1  và   ng nhóm tuổi 

từ 35 – 45.  

 Về trình độ học vấn: số lượng lớn nhất là những người có 

trình độ  ại học   au đại học với số lượng 75 chiếm t  lệ 64.7%, số 

lượng có trình độ từ  ao đ ng là 10 chiếm 8 6    rung cấp chiếm 

19.8% với số lượng 23 người, còn lại là lao động có trình độ   P   

 ơ cấp với 8 người chiếm 6.9%. 



 14 

 Về thâm niên công tác:  o trung tâm được thành lập từ n m 

1996 vì thế thâm niên công tác của nhân viên đa phần trên 5 n m  có 

42 người chiếm t  lệ   cao nhất 36 2   nhân viên c ng t c từ 3 – 5 

n m có 33 người chiếm 28 4   nhân viên c ng t c từ 1 – 3 n m có 

26 người chiếm 22 2    t nhất là nhân viên c ng t c  ưới 1 n m có 

15 người chiếm 12.9% 

3.2. KIỂM ĐỊNH V  Đ NH GI  TH NG ĐO 

3.2.1. Phân tích nhân tố khám phá (EF ) 

 36 biến quan sát của thang đo được đưa vào phân t ch nhân 

tố th o phương ph p tr ch Principal  ompon nt với phép quay 

Varimax. Phân tích cho thấy có 4 biến bị loại là: DTTT3, DK5, CV1, 

PL 4.   

 iếp t c phân t ch lần 2 với 32  iến quan sát còn lại, kết quả 

là có 8 nhân tố được trích ra với tổng phương sai tr ch được là 

71.873%, cho biết 8 nhân tố này giải th ch được 71.873% biến thiên 

của dữ liệu  Phân t ch c ng cho thấy có 1 biến bị loại là: PL 3 

 iếp t c phân t ch lần 3 với 31  iến quan sát còn lại, kết quả 

là có 8 nhân tố được trích ra với tổng phương sai tr ch được là 

72.302%, cho biết 8 nhân tố này giải th ch được 72.302% biến thiên 

của dữ liệu. Hệ số  MO = 0 822  > 0 5) là đạt yêu cầu. Hệ số tải 

nhân số của tất cả các nhân tố đều lớn hơn 0 5  Mức   nghĩa của kiểm 

định Bartlett = 0,000 (<0,05) nên ở độ tin cậy 95% các biến quan sát 

có tương quan với nhau trong tổng thể. Vì vậy, kết quả  F  là ph  

hợp.Phân t ch c ng cho thấy  h ng có  iến nào  ị loại 

Kết quả phân tích nhân tố lần 3 cho thấy có 31 biến quan sát 

được gom thành  được nhóm thành 8 nhóm nhân tố. C  thể: 
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Tên nhân tố Kí hiệu Biến quan sát 

Nhóm 1: Lãnh đạo F1 LD2, LD6, LD7, PL5, 

PL6 

Nhóm 2:  iền lương F2 TL1, TL2, TL3, TL4 

Nhóm 3:  ơ hội đào tạo F3 DTTT1, DTTT2, CV6, 

LD1 

Nhóm 4:   c điểm c ng 

việc 

F4 CV2, CV3, CV4, CV5 

Nhóm 5:   ng nghiệp F5 DN1, DN2, DN3, DN4 

Nhóm 6:  ơ hội th ng tiến F6 DTTT4, LD3, LD4, LD5 

Nhóm 7: Ph c lợi F7 PL1, PL2 

Nhóm 8:  iều  iện làm việc F8 DK1, DK2, DK3, DK4 

 b.   an  đo l n     n     n  của nhân viên 

 hi đưa 3  iến quan sát của thang đo sự thỏa mãn trong c ng 

việc vào phân t ch nhân tố thì chỉ có một nhân tố được rút ra với đầy 

đủ 3 biến này. Các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0 5   hang đo sự 

thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên có phương sai tr ch   ng 

70.044% cho thấy 70.044% biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi 

nhân tố trên. Kiểm định Bartlett có Sig = 0.000 (<0,05) nên ở độ tin 

cậy 95% các biến quan s t có tương quan với nhau trong tổng thể và 

hệ số KMO = 0,701 (>0,5) nên phân tích nhân tố là phù hợp (Theo 

 air và cộng sự  2006) 

3.2.2. Phân tích Cronbach’s  lpla 

 Kết quả cho thấy hệ số Cronbach alpha của các nhóm yếu tố 

đều đạt từ 0,7 trở lên và các biến quan sát trong từng nhóm có hệ số 

tương quan  iến tổng lớn hơn 0 4 nên thang đo của các nhóm yếu tố 

F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8 và nhóm  ự thỏa mãn trong c ng việc 

đạt được độ tin cậy  
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3.3. M  HÌNH NGHI N CỨU ĐIỀU CHỈNH 

3.3.1. Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 

 au  hi  iểm định và đ nh gi  độ tin cậy của thang đo  m  

hình nhóm lại 8  iến độc lập với 31 quan s t  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1  Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 

Các giả thuyết cho m  hình điều chỉnh sẽ được xây dựng dựa 

trên chiều hướng ảnh hưởng của các yếu sự thỏa mãn trong c ng việc 

của nhân viên   rong m  hình điều chỉnh này đưa ra 8 giả thuyết (từ 

H1’ đến H8’)  

 

 

Lãnh đạo 

 iền lương 

Cơ hội đào tạo 

  c điểm c ng 

việc 

  ng nghiệp 

 ơ hội th ng tiến 

Ph c lợi 

 ự thỏa mãn trong 

c ng việc 

 

H1’ (+) 

H2’ (+) 

H3’ (+) 

H4’ (+) 

H5’ (+) 

H6’ (+) 

H7’ (+) 

  c điểm c  nhân: 

-  iới t nh 

-  ộ tuổi 

-  rình độ học vấn 

- Thâm niêm công t c 

 iều  iện làm 

việc 

H8’ (+) 
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3.4. KIỂM ĐỊNH M  HÌNH V  C C GI  THU  T 

3.4.1. Phân tích hồi quy 

 B ng phương ph p  nt r  có 5 biến bị loại F2, F4, F5, F6, F8 

khỏi mô hình   iều này có nghĩa là yếu tố:  iền lương    c điểm 

c ng việc    ng nghiệp   ơ hội th ng tiến   iều  iện làm việc  

không có quan hệ tuyến tính với  ự thỏa mãn trong c ng việc của 

nhân viên về m t   nghĩa thống kê.  

Mô hình h i quy còn lại 3 biến F1, F3, F7 với hệ số R2 hiệu 

chỉnh trong mô hình là 0,639 tức là mô hình giải th ch được 63.9% sự 

thay đổi của biến  ự thỏa mãn  đ ng thời mức   nghĩa của thống kê F 

t nh được rất nhỏ, cho thấy ta sẽ an toàn bác bỏ giả thuyết cho r ng 

tất cả các hệ số h i quy b ng 0 và kết luận ở độ tin cậy 95% mô hình 

h i quy tuyến tính phù hợp với tổng thể  

Hệ số phóng đại phương sai   F của m i biến đều nhỏ hơn 2 

nên hiện tượng đa cộng tuyến không có ảnh hưởng đến kết quả giải 

thích của mô hình  c c  iến độc lập có tương quan ch t chẽ với 

nhau).  

 ại lượng thống kê Durbin-Watson (d) = 1.855 ( 0 < d < 2) 

cho thấy không có sự tương quan giữa các phần  ư   iều này có ý 

nghĩa là m  hình h i quy không vi phạm giả định về t nh độc lập của 

sai số. 

 ể x c định tầm quan trọng của các biến F1  F3  F7 đối với 

biến   M được x c định c n cứ vào hệ số   ta   o đó  ảnh hưởng 

quan trọng nhất đến sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên là 

yếu tố  F1  Lãnh đạo     ta = 0 573)  tiếp theo là yếu tố F7  Ph c 

lợi     ta = 0 351), cuối cùng là yếu tố F3   ơ hội đào tạo     ta = 

0.205). 
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3.4.2. Kiểm định giả thuyết 

Dựa trên kết quả phân tích h i quy, ta tiến hành kiểm định 

các giả thuyết của m  hình đã đưa ra  

TT Nội dung Kết luận 

giả thuyết 

1 H1’:  Lãnh đạo có ảnh hưởng c ng chiều với sự 

thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên 

Chấp nhận 

2 H2’:   iền lương ảnh hưởng c ng chiều với sự thỏa 

mãn trong c ng việc của nhân viên 

Không 

chấp nhận 

3 H3’:  ơ hội đào tạo ảnh hưởng c ng chiều với 

sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên 

Chấp nhận 

4 H4’:   c điểm c ng việc ảnh hưởng c ng chiều 

với sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên 

Không 

chấp nhận 

5 H5’:   ng nghiệp ảnh hưởng c ng chiều với sự 

thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên 

Không 

chấp nhận 

6 H6’:  ơ hội th ng tiến  ảnh hưởng c ng chiều 

với sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên 

Không 

chấp nhận 

7 H7’:  Ph c lợi có ảnh hưởng c ng chiều với sự 

thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên 

Chấp nhận 

8 H8’:   iều  iện làm việc có ảnh hưởng c ng 

chiều với sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân 

viên 

Không 

chấp nhận 

 

3.5. KIỂM ĐỊNH S  KH C BI T THEO C C ĐẶC T NH C  

NH N  Đ N S  THỎ  M N TRONG C NG VI C C   

NHÂN VIÊN 

3.5.1. Khác biệt về giới tính 

Theo kết quả ta thấy trong kiểm định Levene, Sig = 0.804 > 
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0 05 nên phương sai giữa hai phái nam và nữ không khác nhau, ta sẽ 

s  d ng kết quả kiểm định t ở phần Equal variances assumed có Sig 

= 0.005 < 0,05 nên ta có thể nói có sự  h c  iệt có   nghĩa thống  ê 

về mức độ thỏa mãn giữa 2 nhóm giới t nh   

3.5.2. Khác biệt về độ tuổi 

Kết quả của bảng Test of Homogeneity of Variances cho  ta 

thấy với mức   nghĩa  ig = 0 006 < 0 05 có thể nói phương sai của sự 

đ nh gi  về sự thỏa mãn trong c ng việc giữa 4 nhóm độ tuổi khác 

nhau một c ch có   nghĩa thống kê.  iếp t c phân t ch sâu  NO   

để tìm x m sự  h c  iệt giữa c c nhóm  

 h o  ết quả phân t ch  NO   sâu ta thấy chỉ có sự  h c 

 iệt có   nghĩa thống  ê giữa nhóm  ưới 25 tuổi   ừ 25 – 35 

  ig =0 02) và nhóm  ừ 35 – 45   rên 45 tuổi hận   ig  = 0 018)  

  n giữa nhóm  ưới 25 tuổi với  ừ 25 – 35 và giữa nhóm  ừ 35 – 

45 với  rên 45 tuổi là  h ng có sự  h c  iệt có   nghĩa thống  ê 

 mức   nghĩa quan s t ở  iểm định chênh lệch trung  ình c p < 0 05)   

3.5.3 Trình độ học vấn 

Theo kết quả phân tích ANOVA, với mức   nghĩa  ig = 

0.264 > 0.05 nên ta có thể nói không có sự khác biệt về mức độ thỏa 

mãn trong c ng việc giữa 4 nhóm có trình độ học vấn  h c nhau  

3.5.4. Khác biệt về thâm niên công tác 

Kết quả của bảng Test of Homogeneity of Variances cho ta  

thấy với mức   nghĩa  ig = 0 298 có thể nói phương sai của sự đ nh 

giá về sự thỏa mãn  c ng việc giữa 4 nhóm thâm niên c ng t c  h ng 

khác nhau một c ch có   nghĩa thống  ê  Như vậy, kết quả phân tích 

ANOVA có thể s  d ng được.   

Theo kết quả phân tích ANOVA, với mức   nghĩa  ig = 

0.298 > 0.05 nên ta có thể nói không có sự khác biệt về mức độ thỏa 
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mãn trong c ng việc giữa 4 nhóm có thâm niên c ng t c  h c nhau 

(Xem ph  l c 7). 

3.6. K T QU  THỐNG K  M  T  

3.6.1. Thống kê mô tả các yếu tố 

Nhìn chung  gi  trị trung  ình  m an) của c c  iến độc lập có 

sự  h c  iệt cao  từ 3 33 đến 3 95)  điều này chứng tỏ có sự đ nh gi  

 h c nhau về tầm quan trọng giữa c c  iến độc lập 

3.6.2. Thống kê mô tả cho các biến quan sát của từng yếu tố 

a. Y u t      n  đạo 

Các biến quan sát hầu hết được đ nh gi  ở mức  trung bình 

trên 3 so với thang đo Li  rt 5 điểm   iều này cho thấy nhân viên 

cảm nhận về yếu tố Lãnh đạo là tương đối tốt   rong đó được đ nh 

gi  cao nhất là 2  iến L 2   ấp trên lu n quan tâm  động viên  h  

trợ t i  hi cần thiết  và PL5     c ph c lợi  h c của  rung tâm là 

tương đối tốt    đều   ng 3 41)   iều này cho thấy nhân viên đ nh 

gi  cao sự quan tâm của cấp trên và ủng hộ cao c c ch nh s ch ph c 

lợi h  trợ  o lãnh đạo đề xuất  

b. Y u t     ơ  ội đ o  ạo  

Các biến quan sát hầu hết được đ nh gi  ở mức  trung bình 

trên 3 so với thang đo Li  rt 5 điểm    c biệt là biến quan s t    i 

 h ng g p  hó  h n trong việc giao tiếp và trao đổi với cấp trên  đạt 

mức ca nhất là 3 75   iều này cho thấy nhân viên  h ng cảm thấy 

qu   hó  h n trong việc đưa ra nguyện vọng được đào  tạo  huấn 

luyện nâng cao trình độ chuyên m n  nghiệp v . 

c. Y u t       c l i  

Các biến quan sát hầu hết được đ nh gi  ở mức  trung bình 

trên 3 so với thang đo Li  rt 5 điểm    c biệt là biến quan s t PL1 

  rung tâm lu n tuân thủ đầy đủ c c ch nh s ch về      và 
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      đạt mức 4 07   iều này cho thấy nhân viên  

d. Y u t     ự    a m n 

Các biến quan sát hầu hết được đ nh gi  ở mức  trung bình 

trên 3 so với thang đo Li  rt 5 điểm    c biệt là biến quan s t   M1 

 Nói chung  t i cảm thấy hài l ng với c ng việc tại  rung tâm  đạt 

mức cao nhất chỉ đạt mức 3 66   iều này cho thấy nhân viên cảm 

thấy thỏa mãn với c c yếu tố c ng việc tại trung tâm cao  

 

CHƢƠNG 4 

K T LUẬN V  H M Ý CH NH S CH 

4.1. K T LUẬN 

 ề tài s    ng định nghĩa sự thỏa mãn trong c ng việc của 

định nghĩa của Robert Hoppock (1935, trích d n bởi  cott và đ ng 

sự, 1960), cho r ng, việc đo lường sự thỏa mãn công việc b ng hai 

c ch:  a) đo lường sự thỏa mãn công việc nói chung và   ) đo lường 

sự thỏa mãn công việc ở các khía cạnh  h c nhau liên quan đến công 

việc, để tiến hành nghiên cứu sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân 

viên tại  rung tâm   tế  ự ph ng  hành phố  à N ng   ận   ng 

c c l  thuyết của   Maslow  F    rz  rg   ictor     room   mith  

  n al   ulin   và c c nghiên cứu trước đây về sự thỏa mãn trong 

c ng việc của nhân viên của t c giả  rần  hị  im  ung  Lê  im 

Long và Ng   hị Ngọc   ch c ng như c c nghiên cứu  h c về sự 

thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên từ đó đưa ra m  hình nghiên 

cứu  an đầu g m 7 yếu tố: đ c điểm c ng việc  tiền lương  điều  iện 

làm việc  cơ hội đào tạo và th ng tiến  đ ng nghiệp  lãnh đạo  ph c 

lợi ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên với 39 

 iến quan s t   au  hi đ nh gi  độ tin cậy của thang đo   ng phân 

t ch nhân tố   F ) và hệ số  ron ach alpha  ết quả cho thấy có 8 
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nhân tố được tr ch ra   ết quả phân t ch h i quy đa  iến đã x c định 

được sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên  rung tâm   tế  ự 

ph ng  hành phố  à N ng chịu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố g m: lãnh 

đạo  cơ hội đào tạo  ph c lợi   rong đó  yếu tố Lãnh đạo có t c động 

nhiều kế đến là yếu tố Ph c lợi và cuối c ng là  ơ hội đào tạo   ết 

quả  iểm định c c giả thuyết : yếu tố Lãnh đạo càng cao thì nhân 

viên càng thỏa mãn hơn  yếu tố  ơ hội đào tạo càng cao thì nhân viên 

càng thỏa mãn hơn  yếu tố ph c lợi càng cao thì nhân viên càng thỏa 

mãn hơn    ng  iểm định  -t st và phân t ch  NO   cho c c đ c 

t nh c  nhân ta có c c  ết quả sau: có sự khác biệt giữa nam và nữ về 

sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên; sự thỏa mãn trong c ng 

việc giữa những người  ưới 25 tuổi và những người  ừ 25 – 35 tuổi 

là như nhau  sự thỏa mãn trong c ng việc giữa những người  ừ 25 – 

35 tuổi và những người  rên 45 tuổi là như nhau  nhưng sự thỏa mãn 

trong c ng việc giữa nhóm người  ưới 25 tuổi   ừ 23 – 35 tuổi với 

nhóm người  ừ 35 – 35   rên 45 tuổi là  h c nhau; sự  h c  iệt về 

thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên giữa c c nhóm trình độ học 

vấn;  h ng có sự khác biệt về  sự thỏa mãn trong c ng việc giữa các 

nhóm thâm niên công tác.         

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO TRUNG TÂM 

 ừ những  ết luận nói trên  t c giả có một số  iến nghị đối 

với lãnh đạo  rung tâm   tế  ự ph ng  hành phố  à N ng như sau:  

Đối với vấn đề l nh đạo:  đây là vấn đề cần được ch  trọng 

hàng đầu    

 ần nâng cao hơn nữa n ng lực của  an lãnh đạo trung tâm   

 ên cạnh sự nghiêm  h c  hi chỉ đạo  điều hành thì c c nhà 

lãnh đạo cần phải có sự thân thiện trong c ng việc   h ng gây  p lực 

qu  lớn tới nhân viên   
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Song song với việc thực sự quan tâm đến nhân viên của 

mình, cấp trên c ng cần phải ghi nhận đóng góp của nhân viên 

cấp  ưới khi họ đạt được các m c tiêu đã đề ra.  

  Đối với vấn đề Ph c lợi: cần ch  trọng thứ hai sau vấn đề 

về Lãnh đạo  ần hoàn thiện hơn nữa ch nh s ch ph c lợi nh m đảm 

 ảo nhân viên an tâm làm việc và tiếp t c cống hiến  lâu  ài cho 

trung tâm. Bên cạnh việc tiếp t c duy trì các phúc lợi cơ  ản  đang có 

sự thỏa mãn cao), người s    ng cần lưu ý cải thiện phúc lợi cộng 

thêm cho nhân viên 

Đối với vấn đề C  hội đào tạo: trung tâm cần tạo điều  iện 

cho nhân viên học tập nâng cao  iến thức và  ỹ n ng làm việc  

 ên cạnh đó  trung tâm phải quan tâm nhiều hơn đến các 

chương trình đạo tạo của mình.  ào tạo không chỉ tập trung vào 

đào tạo  iến thức chuyên môn công việc mà còn phải bao g m 

đào tạo về  ỹ n ng quản lý, giao tiếp  thương lượng  giải quyết 

vấn đề  quản lý thời gian, v.v.  

Tùy vào tình hình tài chính và nhân sự tại m i thời điểm  

trung tâm  có thể hiện thực hóa c c ch nh s ch đào tạo của   ng c ch 

tổ chức c c  uổi  c c lớp đào tạo ng n hạn cho một nhóm nhân viên  

hay c ng có thể h  trợ học ph  một phần hay toàn phần cho nhân viên 

chọn học c c lớp đào tạo  iến thức ph c v  cho c ng việc  

 ên cạnh đó  lãnh đạo trung tâm cần phải có sự quan tâm 

 h c nhau giữa nhóm nhân viên nam và nữ  giữa c c nhóm nhân viên 

có độ tuổi  h c nhau   ởi đối với c c nhóm này thì sự t c động của 

c c yếu tố đến sự thỏa mãn trong c ng việc có sự  h c nhau  

4.3. ĐÓNG GÓP C   ĐỀ T I  

 ề tài đã x c định được c c yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa 

mãn trong c ng việc của nhân viên  rong đó  yếu tố lãnh đạo có t c 
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động mạnh nhất đến đến sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên 

tại  rung tâm   tế  ự ph ng  hành phố  à N ng  

  ng thời đề tài c ng đ nh gi  được sự  h c  iệt th o c c 

đ c t nh c  nhân như giới t nh  độ tuổi  trình độ học vấn  thâm niên 

c ng t c về sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên   rong đó  có 

sự  h c việt về c c nhóm tuổi đối với  sự thỏa mãn trong c ng việc 

của nhân viên tại  rung tâm   

4.4. H N CH  V  HƢỚNG NGHI N CỨU TI P THEO C   

ĐỀ T I  

 ạn chế thứ nhất của đề tài là phạm vi nghiên cứu: đề tài này 

chỉ thực hiện trong phạm vi  rung tâm   tế  ự ph ng  hành phố  à 

N ng nên  ết quả nghiên cứu có thể chưa đại  iện cho c c trung tâm  

 oanh nghiệp c ng ty c ng ngành y tế   

 ạn chế thứ hai là nghiên cứu chỉ x m x t ảnh hưởng của c c  

yếu  tố như đ c điểm c ng việc  tiền lương  điều  iện làm việc  cơ hội 

đào tạo và th ng tiến  đ ng nghiệp  lãnh đạo  ph c lợi   rong  hi đó  

c n nhiều yếu tố  h c c ng ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong c ng 

việc của nhân viên như trao quyền  n ng lực c  nhân      thì lại chưa 

được đề cập đến     ng thời nghiên cứu chưa có những yếu tố xã hội 

có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên như 

 ạn  è  gia đình     

 ướng nghiên cứu tiếp th o: c c nghiên cứu tiếp th o có thể 

nghiên cứu sự thỏa mãn trong c ng việc của nhân viên trong ngành 

 ất động sản  đ ng thời  ổ sung  thêm một vài yếu tố  h c như n ng 

lực c  nhân  thương hiệu c ng ty   v n hóa tổ chức   ân tộc        ng 

thời nghiên cứu sâu hơn với m  hình phức tạp hơn để có thể s    ng 

các phân t ch  h ng định  phân t ch nhân tố  h ng định  F  và  iểm 

định m  hình   M). 


	BTT an
	TOM TAT

