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1 

 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Dựa trên những chính sách và ưu đãi trong việc phát triển ngành CNTT của thành phố 

(TP) Đà Nẵng, ngày càng có nhiều công ty CNTT, cả của Việt Nam và của nước ngoài, 

lựa chọn TP Đà Nẵng làm nơi đặt trụ sở hoặc mở rộng chi nhánh của mình. Sự phát triển 

của ngành CNTT nói chung và các công ty CNTT nói riêng đã tạo ra một nhu cầu khá 

lớn về nhân lực chất lượng cao, nhưng lượng cung vẫn luôn ít hơn cầu. Trong bối cảnh 

này, đã xuất hiện một cuộc cạnh tranh “săn đầu người”, một sự “dịch chuyển nhân sự” 

lẫn nhau giữa các công ty công nghệ. Một nhân viên nghỉ việc có thể đem theo cả những 

“tài sản” thuộc về công ty, chẳng hạn như thông tin, dữ liệu, các mối quan hệ khách hàng 

của công ty. Điều này nếu xảy ra cũng tạo nên một ảnh hưởng lớn về mặt nhân sự cũng 

như mặt vận hành cho các công ty CNTT. Hơn thế nữa, tỉ lệ luân chuyển nhân sự cao 

còn cho thấy nguồn nhân lực trong công ty đang có xu hướng bất ổn định và mức độ 

trung thành thấp. 

Nhằm giải quyết tình trạng lãng phí nguồn nhân lực và bất ổn về mặt nhân sự nói trên, 

tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài “Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Gắn Kết Của 

Nhân Viên Đối Với Công Ty - Nghiên Cứu Tại Các Công Ty Công Nghệ Thông Tin Trên 

Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng” để tiến hành phân tích và tìm hiểu về các yếu tố đó, đồng 

thời mong muốn sẽ có thể đưa ra được các hàm ý quản trị nhằm góp phần trong việc gia 

tăng sự gắn kết của nhân viên đối với các công ty này. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty tại các 

công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

- Đánh giá và đo lường mức độ tác động đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty 

tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng của từng yếu tố nói trên. 

- Đưa ra các đề xuất và hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên đối với 

công ty tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng. 



3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công 

ty. 

- Đối tượng khảo sát: Các nhân viên đang làm việc tại các công ty CNTT trên địa bàn 

TP Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lí luận và thực 

tiễn về sự gắn kết của nhân viên đối với công ty. 

+ Về không gian: Các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

+ Về thời gian: Dự kiến nghiên cứu được thực hiện trong 3 tháng, từ tháng 11/2021 đến 

tháng 01/2022. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng hai phương pháp nghiên cứu: định tính và định lượng. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu (trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu: tính cấp thiết của đề tài, 

mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cấu trúc của nghiên cứu), kết 

luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu của luận văn này được chia thành 

4 chương: Chương 1: Cơ sở lí thuyết, Chương 2: Phương pháp nghiên cứu, Chương 3: 

Kết quả nghiên cứu, Chương 4: Kiến nghị và hàm ý quản trị.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Sách Quản trị nguồn nhân lực của tác giả Trần Kim Dung (2009); các báo cáo về ngành 

CNTT tại Việt Nam vào năm 2019, 2020 và 2021 – Phát hành bởi Bộ Thông tin & Truyền 

thông; báo cáo về về nội dung Tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông tại TP Đà 

Nẵng năm 2020 – Ban hành bởi Sở Thông tin & Truyền thông TP Đà Nẵng; các bài báo, 

bài nghiên cứu được đăng tải trên các Tạp chí về kinh tế, khoa học của các tác giả Việt 

Nam; các bài báo, bài nghiên cứu được đăng tải trên các Tạp chí về kinh tế, khoa học 

của các tác giả nước ngoài; các dữ liệu thứ cấp thu thập thông qua các báo cáo về ngành 

CNTT của các chuyên trang tuyển dụng và thông tin trong ngành CNTT đã hoạt động 



lâu năm và có uy tín tại Việt Nam (như TopDev, VietnamWorks In Tech); giáo trình 

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh – Chủ biên: TS. Lê Văn Huy, ThS. Trương 

Trần Trâm Anh – NXB Tài chính (2012) 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. KHÁI NIỆM SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY 

1.2. VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI 

VỚI CÔNG TY 

1.3. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN 

ĐỐI VỚI CÔNG TY 

1.3.1. Các nghiên cứu nước ngoài 

1.3.2. Các nghiên cứu trong nước 

1.4. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI 

VỚI CÔNG TY 

1.4.1. Mô hình Chỉ số mô tả công việc (Job Descriptive Index - JDI) của Smith, Kendall 

và Hulin (1969) 

1.4.2. Mô hình Schmidt (2004) 

1.4.3. Mô hình nghiên cứu của Alan M. Saks (2006) 

1.5. THỰC TRẠNG VỀ CÁC CÔNG TY CNTT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG 

1.5.1. Thực trạng các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng 

1.5.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng 

1.5.3. Thực trạng sự gắn kết của nhân viên tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà 

Nẵng  

1.6. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

SỰ GẮN KẾT GIỮA NHÂN VIÊN VỚI CÔNG TY TẠI CÁC CÔNG TY CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG 



1.6.1. Các căn cứ đề xuất 

Bảng 1.1. Tổng hợp các nghiên cứu về sự gắn kết của nhân viên với công ty. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Bản chất công việc x x    x x  x  x 6 
Lãnh đạo x x x  x x x   x x 8 
Đào tạo & thăng tiến x x x   x x  x x x 8 
Đồng nghiệp x  x       x x 4 
Tiền lương x  x    x  x x x 6 
Phúc lợi  x x    x x x x  6 
Thiết kế công việc/ Qui 

trình công việc 
 x x      x   3 

Phần thưởng & Sự 

công nhận 
 x    x  x x   4 

Môi trường làm việc   x  x       2 
Cân bằng công việc – 

cuộc sống 
   x x x      3 

Đặc điểm cá nhân    x      x  2 
Sự căng thẳng trong 

công việc 
    x       1 

Tuyển dụng         x   1 
Văn hoá công ty        x  x x 3 
Trao quyền        x    1 
Kiến thức trong lĩnh 

vực chuyên môn 
       x    1 

Phù hợp mục tiêu        x    1 
Thương hiệu tổ chức        x    1 
Chia sẻ kiến thức          x  1 
Môi trường làm việc          x  1 
Cơ cấu tổ chức          x  1 
Cơ hội việc làm          x  1 

1.6.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

 



 

 

 

 

 

Hình 1.7. Mô hình nghiên cứu đề xuất. Nguồn: Tác giả đề xuất 

Các giả thuyết cho mô hình nghiên cứu: 

- Giả thuyết H1: Bản chất công việc có ảnh hưởng thuận chiều đến sự gắn kết của nhân 

viên đối với công ty. 

- Giả thuyết H2: Đào tạo & thăng tiến có ảnh hưởng thuận chiều đến sự gắn kết của nhân 

viên đối với công ty. 

- Giả thuyết H3: Cấp trên trực tiếp có ảnh hưởng thuận chiều đến sự gắn kết của nhân 

viên đối với công ty. 

- Giả thuyết H4: Thu nhập có ảnh hưởng thuận chiều đến sự gắn kết của nhân viên đối 

với công ty. 

- Giả thuyết H5: Đồng nghiệp có ảnh hưởng thuận chiều đến sự gắn kết của nhân viên 

đối với công ty. 

- Giả thuyết H6: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống có ảnh hưởng thuận chiều đến 

sự gắn kết của nhân viên đối với công ty. 

- Giả thuyết H7: Văn hoá công ty có ảnh hưởng thuận chiều đến sự gắn kết của nhân 

viên đối với công ty. 

CHƯƠNG 2 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU 

2.2. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 



2.2.1. Thiết kế nghiên cứu định tính 

2.2.2. Hiệu chỉnh thang đo 

2.2.3. Kết quả nghiên cứu định tính 

Mô hình nghiên cứu tổng cộng có 7 nhóm tiêu chí chính thức với 30 biến quan sát cho 

các biến độc lập và 5 biến quan sát cho biến phụ thuộc. 

2.2.4. Tiền kiểm định thang đo 

100 kết quả hợp lệ được đưa vào phân tích tiền kiểm định cho thang đo. Tiến hành kiểm 

định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA và Cronbach’s Alpha. Kết quả  cho 

thấy có 7 nhân tố được trích ra gồm: 35 biến quan sát 

2.3. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 

2.3.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu 

2.3.2. Thu thập dữ liệu 

2.3.3. Phân tích dữ liệu 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. MÔ TẢ THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 

3.2. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG 

3.2.1. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha 

Các biến độc lập và phụ thuộc đều có hệ số Cronbach’s Alpha phù hợp 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Các thang đo biểu thị, các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công 

ty tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt giá trị hội tụ, các biến quan sát đã 

đại diện được cho các khái niệm nghiên cứu cần phải đo lường. 

3.2.3. Phân tích tương quan Pearson 

3.3. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.3.1. Mô hình hồi quy tuyến tính 

 



Có 4 yếu tố là: Bản chất công việc, Đào tạo & thăng tiến, Cấp trên trực tiếp và Đồng 

nghiệp có giá trị sig ≤ 0.05, vì vậy, 4 yếu tố này có mối tương quan tuyến tính với biến 

phụ thuộc là “Sự gắn kết của nhân viên đối với công ty”. 

Bảng 3.25. Hệ số β của phương trình hồi quy 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

4 (Constant) 1.769 .247  7.161 .000   

F_BC .111 .049 .158 2.272 .024 .759 1.318 

F_DT .087 .044 .123 1.975 .049 .948 1.055 

F_CT .148 .044 .228 3.395 .001 .810 1.234 

F_DN .145 .050 .191 2.891 .004 .836 1.197 

a. Dependent Variable: F_GK   

- Phương trình hồi quy chưa chuẩn hoá: Sự gắn kết = 1,769+ 0,111*Bản chất công việc + 

0,087*Đào tạo & thăng tiến + 0,148*Cấp trên trực tiếp +0,145*Đồng nghiệp + ε 

- Phương trình hồi quy chuẩn hoá: Sự gắn kết = 0,158*Bản chất công việc + 0,123*Đào tạo & 

thăng tiến + 0,228*Cấp trên trực tiếp +0,191*Đồng nghiệp + ε 

3.3.2. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của 

nhân viên đối với công ty 

Chấp nhận 4 giả thuyết: H1, H2, H3, H5 

3.4. KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH 

3.4.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty 

3.4.2. Phân tích sâu giá trị trung bình của các biến quan sát 

3.4.3. Kiểm định One-Way ANOVA 

3.5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ 

3.5.1. Yếu tố “Bản chất công việc” và sự gắn kết của nhân viên đối với công ty 

3.5.2. Yếu tố “Đào tạo & thăng tiến” và sự gắn kết của nhân viên đối với công ty 

3.5.3. Yếu tố “Cấp trên trực tiếp” và sự gắn kết của nhân viên đối với công ty 

3.5.4. Yếu tố “Đồng nghiệp” và sự gắn kết của nhân viên đối với công ty 

3.6. TÓM TẮT 



CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Chương này trình bày các kết quả nghiên cứu đã đạt được, ý nghĩa của nghiên cứu đối 

với nhà quản trị, đưa ra các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên đối 

với công ty tại các công ty CNTT trên địa bàn TP. Đà Nẵng, đề xuất một số giải pháp 

đồng thời trình bày những hạn chế của nghiên cứu và định hướng cho những nghiên cứu 

tiếp theo. 

4.1. Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 trong số 7 giả thuyết nghiên cứu ban đầu được chấp 

thuận, và đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu. 

4.1.1. Về 4 yếu tố có sự ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty tại các 

công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng 

 

Hình 4.1. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty 

tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

Về mức độ gắn kết của nhân viên tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện nay, kết 

quả kiểm định cho thấy sự gắn kết này đang ở mức trung bình khá, phù hợp với thực trạng 

đang diễn ra tại các công ty này. 

4.1.2. Về 3 yếu tố không có sự có sự ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công 

ty tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 trong 7 yếu tố được đề xuất trong mô hình nghiên cứu 

ban đầu có ảnh hưởng tích cực đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty tại các công 



ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng, đó là: Thu nhập & phúc lợi, Cân bằng công việc – 

cuộc sống và Văn hoá công ty. 

4.2. KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 

Về mặt lí thuyết, nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân 

viên đối với công ty tại các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng là: Bản chất công 

việc, Đào tạo & thăng tiến, Cấp trên trực tiếp và Đồng nghiệp. 

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu này có thể được sử dụng cho bối cảnh các công ty CNTT 

trên địa bàn TP Đà Nẵng, hoặc có thể sử dụng cho các công ty trong ngành CNTT ở một 

địa phương khác và có sự điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tế của các công ty ở địa 

phương đó. 

4.3. HÀM Ý ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ 

4.3.1. Đối với yếu tố Bản chất công việc 

- Khối lượng công việc đối với từng nhân viên trong nhóm làm việc cũng cần được xem 

xét để phân bổ hợp lí hơn nữa. 

- Mỗi nhóm dự án trước khi bắt đầu làm việc cũng cần thiết lập mục tiêu chung cho cả 

nhóm, sau đó phân tách mục tiêu lớn thành các mục tiêu nhỏ phù hợp với cá nhân cho 

từng nhân viên trong nhóm. 

4.3.2. Đối với yếu tố Đào tạo & thăng tiến 

Các nhà quản trị nên phát triển hơn nữa về các chính sách đào tạo nội bộ cũng như lộ 

trình thăng tiến cụ thể và công bằng hơn nhằm giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, 

vì có khả năng những yếu tố này sẽ tác động cũng như ảnh hưởng nhiều hơn đến sự gắn 

kết của họ đối với công ty trong tương lai. 

4.3.3. Đối với yếu tố Cấp trên trực tiếp 

Cấp trên trực tiếp nên ghi nhận những nỗ lực của nhân viên trong nhóm làm việc, tạo 

động lực, truyền cảm hứng nghề nghiệp, cảm hứng về công việc cho mỗi nhân viên trong 

nhóm dự án của mình. 



4.3.4. Đối với yếu tố Đồng nghiệp 

Chú trọng tạo ra một nơi làm việc thoải mái với sự cởi mở giữa các nhân viên trong công 

ty, tạo ra nhiều chương trình nhằm kết nối các nhân viên với nhau (ví dụ như tổ chức các 

sự kiện team building, các chuyến du lịch tập thể, các buổi chia sẻ và thảo luận nhóm,…), 

thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm trong các dự án khác nhau nhằm tạo điều kiện để các 

nhân viên ở các nhóm này có thể tương tác với nhau nhiều hơn 

4.4. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

- Về phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu mới chỉ thực hiện với bối cảnh là các công ty 

CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng 

- Về kết quả định lượng: Kết quả nghiên cứu chỉ đạt mức giá trị R2 hiệu chỉnh là 19,9%, 

tức là chỉ có 19,9% biến thiên của sự gắn kết của nhân viên đối với công ty tại các công 

ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng được giải thích bởi biến thiên của 4 biến độc lập. 

Định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo chính là sẽ khắc phục những hạn chế của 

nghiên cứu này (nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, hoặc mở rộng phạm vi nghiên cứu ra 

đối với toàn ngành CNTT) nhằm có thể đem lại một kết quả khả quan và sâu sát hơn về 

sự gắn kết của nhân viên đối với công ty với thực tế của ngành CNTT tại Việt Nam hiện 

nay. 


