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Tóm lược 

Ở trung tâm của mọi hệ thống sản xuất hay cung cấp dịch 

vụ, là con người. Cho dù công nghệ, máy móc thiết bị có 

hiện đại đến bao nhiêu, hệ thống quản lý có tốt đến bao 

nhiêu, luôn có “con người” hiện diện trong đó ở vị trí trung 

tâm, yếu tố làm cho guồng máy này được vận hành. 

Nếu doanh nghiệp mong muốn đạt kết quả và tốt hơn 

nữa, điều đó có nghĩa là đội ngũ quản lý/ giám sát đội 

nhóm cần phải nhận thức và hiểu về yếu tố con người 

trong hoạt động của họ. Bằng cách này doanh nghiệp sẽ 

có cơ hội tốt nhất để thành công trong hoạt động kinh 

doanh, cơ hội cải tiến không ngừng, và cơ hội tạo ra sự 

khác biệt. 

Rất nhiều tổ chức hiểu rằng luôn tồn tại phần con người trong bất kỳ hệ thống vận hành nào, và 

cần thiết cải tiến chúng. Tuy nhiêu rất ít người biết họ thực sự cần làm gì để xây dựng yếu tố 

con người này. TWI Job Relations (JR) là một phương pháp thực tiễn, cần thiết áp dụng ngay 

tại nơi làm việc, nhằm xây dựng sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. 

Hầu hết các quản lý mong muốn lực lượng lao động (hay nhân viên) của họ cần phải thay đổi 

(đầu tiên). Với niềm tin này, thất bại là điều không tránh khỏi! Điều đầu tiên cần thay đổi chính 

là thói quen và cách hành xử của cấp quản lý/ Giám sát. Như thế nào? Bạn chỉ cần làm vài điều 

gì đó theo cách khác và duy trì thói quen này thường xuyên. JR là kỹ năng lãnh đạo được 

chứng minh và đáng tin cậy nhằm xây dựng phần con người trong quá trình Cải tiến Liên tục. 
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GIỚI THIỆU 

Hầu hết mọi người không chỉ làm việc bằng 

đôi tay, họ còn làm việc bằng trái tim và khối 

óc. Nếu bạn chỉ nghĩ về đôi tay của họ, và chỉ 

trả lương cho điều này thôi, nghĩa là bạn đã 

quên mất 2 điều còn lại rất quan trọng của 

con người. Một người quản lý cần quan tâm 

đến nhu cầu khác của nhân viên ngoài thu 

nhập. 

Có 2 phần quan trọng nhất của con người là 

trái tim và khối óc, phần lớn nhất ảnh hưởng 

đến công việc, cần được tồn tại và quan tâm 

đúng mực. 

Nhu cầu của nhân viên của bạn, những người 

đang làm việc cùng với bạn có khác không? 

Điều gì xảy ra nếu bạn chỉ trả lương căn bản 

cho họ, không có gì khác? 

 Điều gì xảy ra nếu bạn không nói rõ với 

nhân viên những gì bạn mong đợi ở họ và 

phản hồi cho nhân viên biết họ đang làm 

tốt hay làm chưa tốt, và bạn giúp họ cách 

làm tốt hơn? 

 Điều gì xảy ra nếu khi họ hoàn thành một 

công việc rất tốt nhưng bạn không nói với 

họ rằng bạn cảm kích những nỗ lực của 

họ? 

 Điều gì xảy ra nếu bạn không nói trước 

với họ về những thay đổi sắp xảy ra ở nơi 

làm việc, và điều này có ảnh hưởng gì 

đến họ? 

 Điều gì xảy ra nếu bạn có một người nhân 

viên có khả năng làm nhiều hơn và mong 

muốn được làm nhiều việc phù hợp với 

khả năng của họ, nhưng bạn không cho 

họ cơ hội. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ trở 

nên nhàm chán và mất hứng thú? 

Nếu bạn không nghĩ về những điều nêu trên, 

bạn trong vai trò là người quản lý, bạn sẽ 

không đạt được những giá trị tối đa từ những 

người nhân viên của bạn.  

NỘI DUNG 

Training Within Industry (TWI) Job Relations 

được giới thiệu và áp dụng trong nền công là  

nghiệp Mỹ từ những năm 1940s, và được áp 

dụng rất rộng rãi và thành công cho đến ngày 

nay, trong rất nhiều ngành sản xuất và dịch 

vụ.  

Job Relations (JR) là phương tiện để tạo 

dựng sự tôn trọng con người thông qua cách 

hành xử của cấp quản lý/ giám sát đội nhóm. 

Đây không phải là điều chung chung, nó là 

một bộ các qui tắc hành xử mà nếu áp dụng 

thường xuyên tại nơi làm việc sẽ giúp thỏa 

mãn phần trái tim và khối óc của người nhân 

viên. JR cũng hướng dẫn một phương pháp 

chuẩn giải quyết “vấn đề con người”. 
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Bốn Nền tảng Quan hệ Công việc Tích cực 

Nền tảng – Cho mỗi Nhân viên biết 

Anh/Chị ấy tiến bộ ra sao  

Mỗi người có quyền biết họ đang có làm tốt 

công việc của họ không? Lưu ý điều này 

không có nghĩa là bạn bắt đầu làm những 

xem xét đánh giá định kỳ một hay hai lần mỗi 

năm. Nếu người nhân viên biết họ đang thể 

hiện tệ hơn yêu cầu từ cách đây 11 tháng thì 

có tốt hơn không?! 

Cho mỗi Nhân viên biết Anh/ Chị ấy tiến bộ ra 

sao, nghĩa là: 

 Đầu tiên, cần trao đổi rõ ràng điều bạn 

mong đợi đối với họ, bạn mong muốn 

thấy họ làm gì, bạn mong muốn họ suy 

nghĩ như thế nào. 

 Hướng dẫn họ cách làm tốt hơn khi họ 

không đáp ứng được những yêu cầu đề 

ra. Điều này có nghĩa là bạn cần giúp họ, 

giúp họ cải thiện, không phải là kỷ luật họ 

nếu bị thất bại! 

Nền tảng – Khen ngợi Đúng lúc 

Tất cả mọi người, cho dù nền tảng xuất thân 

hay văn hóa nào, ai cũng đều thích được 

khen ngợi. Chúng ta có nhu cầu rất căn bản 

về điều này. Hãy hình dung nếu bạn không 

khen ngợi con bạn khi chúng làm được điều 

gì đó mà bạn mong muốn, chúng có vui 

không?! Theo thời gian, chúng sẽ ngưng làm 

những gì mà bạn mong muốn chúng làm. 

Nếu bạn khen ngợi chúng, ngay khi chúng 

làm điều đúng, khuynh hướng chúng sẽ tiếp 

tục làm điều đó để được ôm vào lòng nhiều 

hơn. 

Để có thể làm hiệu quả kỹ năng năng, cần 

phải có nền tảng đầu tiên. Bạn cần khen ngợi 

khi nhận được kết quả mong đợi (ví dụ chất 

lượng, sản lượng hay thái độ). 

Một kiểu khen ngợi hiệu quả nhất là trao đổi 

cá nhân. Bạn cần dành thời gian cho việc 

này, điều này có nghĩa là bạn cần ưu tiên làm 

điều này cho dù bạn có bận đến đâu đi nữa. 

Nền tảng – Cho mọi người biết trước về 

Những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến họ  

Nhiều người nói rằng họ thích sự đa dạng và 

thay đổi, tuy nhiên rất ít người thực sự thích 

điều này. Con người thuộc nhóm tạo ra thói 

quen, chúng ta hình thành những mô hình 

mẫu và thói quen hàng ngày trong cuộc sống, 

bao gồm cả thói quen trong công việc, điều 

này giúp chúng ta có cảm giác ổn định và an 

toàn. Nhiều người phản ứng mạnh mẽ khi 

những những mô hình mẫu hay thói quen này 

bị đe dọa do sự thay đổi. 

Sự cải tiến và liên tục cải tiến trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ là 

điều bắt buộc sẽ xảy ra trong doanh nghiệp. 

Danh ngôn của Einstein ‘thật là điên khùng 

nếu cứ làm điều giống nhau và mong đợi kết 

quả thay đổi”. Vì thế doanh nghiệp sẽ cần 

thay đổi cách đang làm nếu muốn kết quả 

khác đi và tốt hơn, và bạn cũng sẽ cần thay 

đổi và chuẩn bị thay đổi để đáp ứng theo yêu 

cầu của doanh nghiệp. 

Thay đổi là điều không thể tránh khỏi, vì thế 

sự chuẩn bị và giới thiệu sự thay đổi là điều 

không tránh khỏi. Phần giới thiệu sự thay đổi 

thành công là truyền đạt cho người khác hiểu 

“tại sao”, tại sao cần thay đổi. 

Chú ý, nền tảng này người Quản lý không 

cần đàm phán hay thỏa thuận về việc có chấp 

nhận việc thay đổi. Thay đổi là điều cần thiết 

và sẽ xảy ra, đó là điều đã được quyết định. 

Điều cần làm là Người quản lý giúp nhân viên 

chấp nhận sự thay đổi. 
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Nền tảng – Sử dụng tốt nhất khả năng của 

từng người 

Có vài người đi làm chỉ mang theo bàn tay 

đến chỗ làm, họ không muốn đóng góp gì 

phần trái tim và khối óc của họ. Họ chỉ muốn 

làm xong việc và về nhà. Đối với những 

trường hợp này, bạn chấp nhận như thế 

(nhưng cẩn trọng – bạn cần có phán xét đúng 

đắn).  

Cũng có nhiều người, họ có khả năng làm 

được nhiều việc hơn công việc họ đang làm, 

cùng với 2 bàn tay, và với trái tim và khối óc, 

và họ sẽ mong muốn phát triển năng lực của 

họ. Trong vai trò quản lý, bạn cần tìm hiểu và 

lưu ý những khả năng của nhân viên, lập kế 

hoạch để phát triển nâng cao năng lực của họ 

theo mục tiêu của tổ chức. Lưu ý, sự phát 

triển này phải luôn phù hợp với mục tiêu của 

đơn vị. Những kế hoạch phát triển cá nhân 

này cần phù hợp với mục tiêu hoạch địch 

phát triển của doanh nghiệp.  

Đó là Bốn Nền Tảng của Quan hệ Công việc 

Tích cực. Nghe có vẻ dễ làm? Đối với Quản 

lý, điều này thì không khó nếu họ sẵn sàng 

thay đổi thói quen, phát triển kỹ năng mới.   

Điều này không phải luôn dễ dàng vì mỗi 

người họ đều là những cá thể khác nhau, có 

những nhu cầu, mong muốn, và “thế giới 

quan” khác nhau. Và thực tế là những điều 

này của mỗi cá nhân luôn thay đổi, do đó sẽ 

luôn nảy sinh những “vấn đề con người” cần 

được giải quyết ổn thỏa. 

Job Relations (JR) - Kỹ năng Quan hệ Công 

việc ghi nhận điều này và phát triển phương 

pháp 4-Bước để giải quyết “vấn đề con 

người”. Một “vấn đề con người” là một sự 

khác biệt giữa điều mà nhà quản lý mong 

muốn diễn ra, và điều thực sự đang diễn ra, 

mà nguyên nhân gốc rễ là do suy nghĩ và 

hành xử của con người. 

Phương pháp Giải quyết Vấn Con người  

JR hướng dẫn phương pháp chuẩn Giải 

quyết Vấn đề Con người theo phương pháp 

4-Bước. 

Trước tiên bạn cần xác định rõ mục tiêu 

mong muốn đạt được trước khi bắt tay vào 

giải quyết vấn đề. Thực tế cho thấy rằng rất 

nhiều người thực hiện giải quyết vấn đề 

nhưng quên xác định mục tiêu. 

Bước đầu tiên là thu thập sự kiện. Sự kiện 

bao gồm ý kiến và cảm nghĩ của những người 

có liên quan trực tiếp hay những người khác 

có liên quan. Người quản lý phải nhớ rằng ý 

kiến và cảm nghĩ cá nhân đều là những sự 

kiện và phải được xem xét như nhau. 

Một khi chắc rằng có toàn bộ câu chuyện, 

bạn cần cân nhắc hành động nào có thể 

làm được. Bước thứ hai có nghĩa là anh ta 

cân nhắc vài (nhiều hơn 1) hành động có thể 

và quan tâm đến tác động của các hành động 

này lên những người có liên quan và công 

việc. Người quản lý khi đó sẽ chọn lựa 

những hành động (mà anh ta nghĩ) tốt nhất. 

Bước thứ ba là thực hiện hành động. Để làm 

điều này, người quản lý cân nhắc họ có thể 

cần sự giúp đỡ nào khác, và sau đó là thực 

hiện hành động.   

Bước thứ tư là kiểm tra - kết quả công việc, 

thái độ có thay đổi ra sao, có đạt được mục 

tiêu không? 

Phương pháp JR 4-bước này quan trọng ra 

sao? Bởi vì nó giúp tạo ra một phương pháp 

chuẩn, nhất quán và đồng bộ cho tất cả các 

quản lý khi giải quyết vấn đề con người. Điều 

này giúp giảm rủi ro xử lý không công bằng, 

hoặc không cân nhắc đầy đủ yếu tố con 

người, tác động đa chiều, mà điều này rủi ro 

gây mất gắn kết giữa các nhân viên. Không 
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có sự gắn kết này thì sẽ không có cải tiến liên 

tục bền vững. 

KẾT LUẬN 

Yếu tố con người trong hệ thống vận hành và 

Cải tiến Liên tục rất quan trọng. Việc ghi nhận 

giá trị của trái tim và khối óc, nắm giữ nó và 

cải tiến tự nó sẽ hình thành một nền tảng 

vững chắc. Điều này nói thì dễ và cũng không 

khó làm nếu có một bộ các quy tắc hành 

động rõ ràng để làm theo thường xuyên, giúp 

thực hành và phát triển kỹ năng và hình thành 

thói quen. TWI Job Relations là một kỹ năng 

có thể học được và làm theo và rất hiệu quả 

để có thể chiếm giữ trái tim và khối óc của 

nhân viên. 

 


