
INTERNATIONAL MANAGEMENT TRAINING & CONSULTING 

 Mục đích khảo sát

★ Cách tư duy làm việc truyền thống của người Việt Nam khác với cách tư duy làm

việc của người Nhật Bản. Một số người không phù hợp với văn hóa làm việc của

Nhật Bản.

⬧ Bảo vệ ý kiến và kinh nghiệm của riêng mình, không lắng nghe người khác

⬧ Chỉ làm theo yêu cầu từ cấp trên, e ngại tạo ra các nhiệm vụ riêng cho mình.

⬧Các câu hỏi được tạo ra dựa trên kinh nghiệm hơn 10 năm

thực hiện đào tạo.

⬧Đề xuất phương án theo kết quản đánh giá

Cách tư duy truyền thống trong công việc của người Việt

Cách tư duy trong công việc của người Nhật

✓Chi tiết vai trò của mỗi cá nhân, không đụng chạm đến công việc

của người khác.

✓ Không làm việc cho công ty mà làm việc cho công việc của mình.

Nâng cao chuyên môn để hi vọng tìm được công việc khác

✓ Nhân viên phải thực hiện quyết định từ cấp trên.

⇒ Chủ động tương tác với các nhân viên có liên quan để đạt

được mục tiêu chung

⇒ Nâng cao năng lực như là một thành viên của công ty theo

hướng đáp ứng mức độ trách nhiệm cao hơn

⇒ Mỗi nhân viên phải chủ động nêu lên ý kiến để xin sự phê duyệt

Đặc điểm

khảo sát

Đánh giá về nhận thức giá trị làm việc của nhân viên

 Các cách thực hiện đánh giá

 Chi phí đánh giá (chưa bao gồm thuế GTGT)

Đánh giá xu hướng tư duy theo cách truyền thống điển hình là “theo tiêu chuẩn cá nhân” và “ưu tiên lợi ích

cá nhân”.

Liên hệ

◆ Trực tuyến

1. Trả lời 40 câu hỏi qua mạng

2. Xác nhận kết quả của mỗi câu trả lời qua mạng

◆ Tại công ty

(khoảng hơn 30 nhân viên)

1. Điều chỉnh câu hỏi theo yêu cầu

2. Tất cả nhân viên trả lời 40 câu hỏi cùng một lúc

（Đại diện người Nhật cũng sẽ trả lời câu hỏi)

3. Phân tích kết quả theo cá nhân và câu hỏi

4. Thảo luận các phương pháp để thống nhất suy

nghĩ

Ưu tiên 

lợi ích tổ chức

Ưu tiên 

lợi ích cá nhân
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Người LĐ

Giám đốc
Người Nhật

Phí một vòng đi lại x số lần đi lại

Phí phân tích/Báo cáo

Chi phí đi lại

Phí khảo sát ５００,０００ VND/ người

１０,０００,０００ VND

Trường hợp khảo sát trực tuyến Trường hợp khảo sát tại công ty

＜Các câu hỏi mẫu>

５００,０００ VND/ người

Xác nhận câu trả lời của mỗi học

viên qua mạng.

Bộ phận:

N
o.

Lựa chọn A Lựa chọn B
Trả lời

(A hoặc B)

1
Bạn lựa chọn điều nào (A hay B)...?
Một công ty thành công cần phải ra sao?

A. Các lãnh đạo cấp cao mạnh mẽ và thông
minh lãnh đạo Công ty

⇔
B. Đội ngũ nhân viên chủ động tham gia vào
việc quản lý và lãnh đạo Công ty

2
Bạn lựa chọn điều nào (A hay B)...?
Công ty nên nghĩ điều (A) hay (B) quan trọng
hơn?

A. Đội ngũ nhân viên nhận được phúc lợi tốt
và cảm thấy hạnh phúc

⇔
B. Sự hài lòng của khách hàng và đáp ứng kỳ
vọng của khách hàng.

3
Bạn lựa chọn điều nào (A hay B)...?
Công ty nên kỳ vọng đối với nhân viên điều g
ì?

A. Sự chủ động và sáng tạo của đội ngũ nhân
viên

⇔
B. Sự tuân thủ của nhân viên theo các nội
qui hay tiêu chuẩn

4
Bạn lựa chọn điều nào (A hay B)...?
Công ty đánh giá cao với nhân viên kiểu nào?

A. Nhân viên với cách suy nghĩ và thái độ tu
ân theo triết lý công ty

⇔
B. Nhân viên có thành tích cao trong công
việc

5
Bạn lựa chọn điều nào (A hay B)...?
Công ty trả lương cho nhân viên dựa vào đâ
u?

A. Trả lương theo thành tích công việc của
nhân viên

⇔
B. Trả lương theo chức danh và công việc đ
ược giao

- Vui lòng trả lời 40 câu hỏi dưới đây trong 20 phút (30 giây/ câu)
- Vui lòng trả lời vào ô cuối cùng bên phải bằng cách lựa chọn A hoặc B
- Đây là bài khảo sát sự lựa chọn, do vậy không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần trả lời theo cảm nhận

 Bài khảo sát dành cho nhân viên. Thời gian: 20 phút.

Họ tên:

Câu hỏi

1 Mong muốn
của bạn đối
với Công ty

Công Ty TNHH Tư vấn và đào tạo quản lý quốc tế
Liên hệ: HN: Tel) 024.3222.2171, Mail) imtc_hanoi@imtc.vn, HCM: Tel) 028.3551.1900, Mail) imtc_hcmc@imtc.vn

Kenji Hachiya: Tel) 093.424.8018, Mail) hachiya@imtc.vn, Website) imtc.vn
Địa chỉ: Hà Nội: Phòng 302, Tầng 3, số 3, Ngõ 115 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy.

HCM: Phòng 303, Lầu 3, số 29 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh


