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NHÂN VIÊN CAM KẾT

Trong một số ra mới của mình, The Gallup Management Journal đã công bố những chỉ số giật mình về mức

độ găn kết của nhân viên tại Mỹ. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 29% nhân viên cam kết mạnh mẽ với

công việc của họ. Những nhân viên này làm việc với niềm đam mê và cảm thấy một kết nối sâu sắc với công 

ty. Họ đang tích cực tham gia giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển của tổ chức về phía trước. 



KHẢO SÁT THỰC TẾ
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54% nhân viên không cam kết. Những nhân viên 

này về cơ bản đã muốn ra khỏi tổ chức, họ giống

như người mộng du trong suốt ngày làm việc và 

dành thời gian - nhưng không phải đam mê - vào 

công việc của họ. Họ làm việc chỉ với mục tiêu hoàn

thành công việc được giao. 17% nhân viên còn lại

không những không cam kết mà còn tạo ra hiệu ứng 

tiêu cực tới công việc chung và các thành viên khác. 

Những nhân viên này kêu ca về những bất hạnh của

họ, làm giảm đi những nỗ lực của đồng nghiệp.



Mặc dù chỉ có một tỷ lệ nhỏ nhân viên cam kết cao, nhưng họ có

thể mang lại phần lớn lợi ích cho công ty. 84% trong số đó tin 

tưởng họ có thể tác động tích cực đến chất lượng của các sản

phẩm, chất lượng dịch vụ khách hàng và giảm thiểu chi phí. Vậy

thì, làm thế nào để khuyến khích nâng cao cam kết cho nhân sự

và gia tăng những lợi ích này? Bí quyết là 10 chữ “C” giúp lãnh

đạo gắn kết đội ngũ



Kết nối (Connect)
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Để nhân viên cảm thấy được kết nối với một công ty, các 

nhà lãnh đạo phải cho thấy rằng họ coi trọng nhân viên. 

CEO của WestJet, Clive Beddoe, chấp nhận lùi lịch phát

biểu để dành nhiều thời gian hơn cho việc trao đổi và trả

lời những câu hỏi trong cuộc họp với nhân viên. Đổi lại, 

nhân viên cảm thấy được trân trọng và yêu quý công ty

hơn. 

Một công cụ chính có thể giúp quản lý kết nối với nhân 

viên trong tổ chức là mạng nội bộ. Đây là cách tuyệt vời 

để truyền đạt tầm nhìn của công ty và xây dựng văn hóa 

công ty.



Sự nghiệp (Career)
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Một nhà lãnh đạo giỏi có thể cân bằng việc giao cho nhân 

viên những nhiệm vụ đầy thách thức và những công việc

dễ dàng để họ có đủ tự tin vượt qua các nhiệm vụ này. Nếu 

một công ty không cung cấp kiến thức, hoặc các công cụ 

phù hợp, để đạt được (hoặc vượt quá) mục tiêu của họ, 

nhân viên có thể mất động lực, và do đó, giảm sự gắn kết

với công việc của họ. Hầu hết mọi nhân viên đều mong

muốn được làm những công việc mới, mang tính thách

thức và có ý nghĩa với cơ hội phát triển nghề nghiệp cho

họ. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhân sự có động lực làm

việc mỗi ngày.



Rõ ràng (Clarity)
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Một công ty cần có một tầm nhìn rõ ràng để nhân viên có 

thể hiểu làm thế nào các mục tiêu cá nhân của họ có thể 

giúp đạt được các mục tiêu của công ty. Tại sao lại đưa 

người chơi vào trò chơi nếu họ không biết trò chơi của họ 

để làm gì? Bạn đầu tư rất nhiều vào nhân viên của mình 

và cung cấp cho họ các công cụ để thành công, chẳng hạn 

như mạng nội bộ của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng các 

công cụ đó có các hướng dẫn phù hợp để đạt được thành 

công. Thành công trong cuộc sống và trong công việc

được xác định bằng sự rõ ràng của các cá nhân về định

hướng, mục tiêu và cách thức thực hiện.



Truyền đạt (Convey)
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Nhà lãnh đạo cần truyền đạt rõ kỳ vọng về nhân viên và 

cung cấp thông tin phản hồi suốt quá trình làm việc. Một 

nhà lãnh đạo giỏi sẽ làm việc với nhân viên của họ hàng 

ngày, phân tích điểm mạnh và ghi nhận những cải tiến, 

truyền cảm hứng cho nhóm tiếp tục phát triển. Một công 

cụ tuyệt vời để theo dõi các cải tiến của nhân viên là 

Kiểm tra trực tuyến. Khi nhân viên phát triển trong một 

công ty, họ sẽ học hỏi ngày càng nhiều. Kiểm tra trực 

tuyến sẽ củng cố nhân viên ngày càng tăng kiến thức và 

bất kỳ câu hỏi nào chưa biết sẽ trở thành cơ hội học tập.



Chúc mừng (Congratulate)

odclick.com

Khi nói đến phản hồi, nhân viên tin rằng họ nhận được 

phản hồi kém gần như ngay lập tức, trong khi khen ngợi 

hoặc công nhận cho các kết quả vượt trội ít phổ biến 

hơn và chậm hơn. Một công cụ mạng nội bộ quan trọng 

có thể ghi nhận những đóng góp tích cực ngay lập tức 

chocông việc được thực hiện tốt. Nhà lãnh đạo giỏi biết

cách khen ngợi nhân viên, và họ làm điều này thường

xuyên.



Đóng góp (Contribute)
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Một nghiên cứu cho thấy rằng nâng cao hiệu suất có thể

có được khi một nhân viên hiểu được mối liên hệ giữa 

công việc của họ và các mục tiêu của công ty, hay thái độ 

của họ đối với công ty đã tác động đến dịch vụ khách 

hàng, và khi một nhân viên có thái độ tích cực, họ sẽ cải 

thiện công việc của mình. Những yếu tố này dẫn đến sự 

hài lòng của khách hàng và tăng trưởng doanh thu tốt 

hơn. Khi nhìn thấy những đóng góp của mình góp phần

vào thành công chung của tổ chức, nhân sự sẽ mong

muốn gắn kết và đóng góp nhiều hơn.



Kiểm soát (Control)
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Nếu một quyết định của công ty sẽ ảnh hưởng đến cách 

mà một nhân viên làm công việc của họ, họ có thể cảm 

thấy như họ đang mất kiểm soát đối với việc hoàn thành 

công việc của họ. Ở những nơi làm việc với phong cách 

quản lý mở, nhân viên được tham gia quá trình ra quyết 

định, nó có tác động tích cực đến sự cam kết, tăng niềm 

tin và kết quả là nhân viên làm chủ các vấn đề và giải 

pháp của họ. 



Cộng tác (Collaborate)
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Khi nhân viên làm việc theo nhóm, niềm tin, sự hợp tác 

và có thể cho phép nhân viên làm việc tốt hơn các cá 

nhân độc lập hay những nhóm có mối quan hệ không tốt. 

Các nhà lãnh đạo tạo ra môi trường để mọi thành viên có

sự tin cậy và sẵn sàng hợp tác.



Tín nhiệm (Credibility)
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Nhân viên muốn làm việc cho một công ty mà họ tự hào, 

một lãnh đạo đáng tin cậy, có danh tiếng tốt, và tiêu 

chuẩn đạo đức cao. Làm thế nào bạn có thể truyền đạt 

uy tín của công ty bạn cho các nhân viên đã giúp bạn đạt 

được nó? Sử dụng truyền thông nội bộ là phương pháp

tốt trong xây dựng thương hiệu đối với nhân viên. 



Tự tin (Confidence)
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Sự tự tin, không nhất thiết phải được áp dụng, nó là kết 

quả của việc thực hiện 9 chữ C ở trên. Khi bạn có nhân 

viên cam kết, công ty có mục tiêu rõ ràng, một phương 

pháp để truyền đạt sự đánh giá cao và uy tín của một 

thương hiệu, bạn trở thành hình mẫu cho các tiêu chuẩn

đạo đức và làm việc thì sự tự tin sẽ thể hiện rõ ràng trong

tổ chức của bạn.



Trong điều kiện môi trường VUCA, sức mạnh của doanh

nghiệp đến từ nội tại. Xây dựng đội ngũ cam kết là chìa

khóa thành công cho mọi tổ chức.



THANK YOU!




