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1. Σχετικά με το έργο
Το έργο SATISF’ACTION, που ανέλαβαν 6 οργανισμοί από τη Πολωνία, Μάλτα, Γαλλία, Ισπανία,
Ελλάδα και τη Τσέχικη Δημοκρατία, έχει ως στόχο να παράσχει στους διευθυντές και τους ιδιοκτήτες
των μικρών εταιρειών καλύτερες γνώσεις και εργαλεία για την ορθή αξιολόγηση και διαχείριση της
ικανοποίησης των εργαζομένων. Οι 6 οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο είναι το Orange Hill
από την Πολωνία, όντας ο κύριος εταίρος, το International Integrity Foundation από τη Μάλτα, το
Indepcie SCA από την Ισπανία, το INSTITUT INPRO από τη Τσέχικη Δημοκρατία, το Leno Consulting
από τη Γαλλία και η Smart Umbrella Management Solutions από την Ελλάδα.
Η επιτυχία οποιασδήποτε εταιρείας επηρεάζεται από την ικανοποίηση των εργαζομένων της, επειδή
οι εργαζόμενοι που είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους, είναι εκείνοι που είναι πράγματι πιο
παραγωγικοί και αφοσιωμένοι στην εργασία τους και είναι πιο πιθανό να παραμείνουν σε
συνεργασία με τον εργοδότη τους.
Η έρευνα στον τομέα της ικανοποίησης των εργαζομένων δείχνει ότι οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες
μικρών εταιρειών χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη στην κατανόηση και τις προσπάθειές τους
όσον αφορά την ικανοποίηση των εργαζομένων. Αυτό το θέμα είναι πράγματι πολύ σημαντικό, διότι
η επιτυχία οποιασδήποτε εταιρείας επηρεάζεται από την ικανοποίηση των εργαζομένων της. Η
έρευνα που διεξήχθη πριν από το έργο απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι των μικρών εταιρειών
αισθάνονται λιγότερο πολύτιμοι και αντιλαμβάνονται διαφορετικούς παράγοντες ικανοποίησης από
εκείνους στις μεγάλες εταιρείες. Η ικανοποίηση των εργαζομένων δεν μετράτε και δεν
αντιμετωπίζεται επαρκώς μεταξύ των μικρών εταιρειών και αυτό οφείλεται σε προκλήσεις που
σχετίζονται με ανεπαρκή εργαλεία και πρωτοβουλίες, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ή με
άλλα πολύ δαπανηρά και σύνθετα εργαλεία που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν.
Επιπλέον, η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια και λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού έχει κρίσιμη επίδραση σε αυτές τις μικρές εταιρείες, γεγονός που καθιστά
ακόμη πιο δύσκολο για αυτές να ανταγωνιστούν τις μεγάλες εταιρείες.

“Η επιτυχία οποιασδήποτε εταιρείας, εξαρτάται από την ικανοποίηση των
εργαζομένων της”.

Όλα αυτά παρουσιάζουν την ανάγκη, να παρέχονται στις μικρές επιχειρήσεις επαρκείς γνώσεις και
εργαλεία, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές αυτών των εταιρειών να μετρούν και να
διαχειρίζονται την κατάσταση ικανοποίησης των εργαζομένων τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ως εκ τούτου, το έργο SATISF’ACTION στοχεύει στον εμπλουτισμό της προσφοράς μάθησης που
βασίζεται στην εργασία για τις μικρές επιχειρήσεις σχεδιάζοντας, δοκιμάζοντας και διαδίδοντας ένα
καινοτόμο και πρακτικό πακέτο για την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση της
ικανοποίησης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, το επίπεδο ευαισθητοποίησης,
η διαχείριση και οι πρακτικές αξιολόγησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και, ως εκ τούτου, το
παρόν έγγραφο παρουσιάζει περαιτέρω ανάλυση αυτών των διαφορών, προσφέροντας παράλληλα
πληροφορίες σχετικά με πρακτικές λύσεις που υιοθετούνται από μικρές εταιρείες σε διάφορες
χώρες. Ένας άλλος στόχος του έργου είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με το
επιχειρηματικό πλεονέκτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης της ικανοποίησης των εργαζομένων,
της δημιουργίας και διατήρησης ενός εργατικού δυναμικού περιεχομένου σε ένα περιβάλλον
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που βασίζεται σε αξίες και μακροπρόθεσμη εργασιακή ηθική.

2. Ερευνητικό πλαίσιο
Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της εργασίας είναι να ενημερώσει τον αναγνώστη για το
σύνθετο ζήτημα που αντιπροσωπεύει η ικανοποίηση και η αξιολόγηση των εργαζομένων στις μικρές
επιχειρήσεις. Αποσκοπεί επίσης στην παρουσίαση της κατάστασης και των προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν εν προκειμένω, όχι μόνο στις έξι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το
έργο, αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αυτού του εγγράφου είναι η
συλλογή βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων ιστοριών που προέρχονται από τις έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους σε αυτό το έργο. Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας συντάχθηκαν
ως πηγή έμπνευσης και απευθύνονται όχι μόνο σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές μικρών εταιρειών
αλλά και σε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους.
Η διαδικασία σχεδιασμού της παρούσας έκθεσης ενημερώθηκε από μια έρευνα, η οποία
πραγματοποιήθηκε από τους έξι εταίρους, και ακολούθησε ο σχεδιασμός αναλυτικών εργαλείων
που αναπτύχθηκαν και συμφωνήθηκαν με αμοιβαία βάση. Το επίκεντρο του εγγράφου είναι η
χαρτογράφηση των πορισμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την διαχείριση της
ικανοποίησης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις στις 6 χώρες εταίρους. Επιπλέον, η δομή
αυτών των εθνικών σεναρίων ή κεφαλαίων βασίζεται σε κοινούς τομείς και μεθόδους έρευνας, οι
οποίοι έχουν συμφωνηθεί προσεκτικά και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών ερευνών που
διεξάγονται από τους εταίρους και περιγράφονται περαιτέρω στην παρούσα έκθεση.
Το έγγραφο απευθύνεται όχι μόνο στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των μικρών επιχειρήσεων,
αλλά και σε μια ευρύτερη ομάδα-στόχο, όπως όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το
επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού τους και εκείνα που εκπροσωπούν μικρότερες οργανώσεις
οποιουδήποτε είδους (έως 50 άτομα). Εκτός αυτού, η τελική παραγωγή απευθύνεται επίσης σε
συμβούλους, εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές ανθρώπινου δυναμικού (HR), ή σε διάφορους
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φορείς που προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες, πληροφορίες και καθοδήγηση σε μικρές
επιχειρήσεις.
Ο κύριος αναμενόμενος αντίκτυπος του εγγράφου είναι η διάδοση πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών που μπορούν να εμπνεύσουν και να ενθαρρύνουν μια πιο αποτελεσματική διαχείριση
της ικανοποίησης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

3. Μεθοδολογία
Η έκθεση παρουσιάζει μια ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση, βασισμένη σε πρωτογενείς και
δευτερογενείς πηγές δεδομένων και έρευνα σχετικά με το θέμα της ικανοποίησης των εργαζομένων
και τη διαχείριση και αξιολόγησή της από ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών εταιρειών. Τα
αποτελέσματα παρέχουν μια ισχυρή βάση για τον εντοπισμό ευκαιριών και για την ανάπτυξη
μελλοντικών προοπτικών για διευθυντές, ιδιοκτήτες, συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού και
φυσικά υπαλλήλους μικρών εταιρειών.

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς συλλογής δεδομένων και βάσει ενός από κοινού συμφωνηθέντος
πλαισίου, πραγματοποιήθηκαν έξι έρευνες σε εθνικό επίπεδο από τους έξι εταίρους που
συμμετείχαν στο σχέδιο. Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν με τριπλό τρόπο. Οι εταίροι
διένειμαν ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές μικρών εταιρειών στην
Πολωνία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και Τσέχικη Δημοκρατία. Ακολούθησε η
διοργάνωση διεξοδικών συνεντεύξεων με ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών εταιρειών, καθώς και με
συμβούλους ανθρωπίνου δυναμικού.

Τα δευτερεύοντα δεδομένα συλλέχθηκαν στο πλαίσιο έρευνας σε επίπεδο γραφείου σχετικά με την
κατάσταση σε επίπεδο ΕΕ που πραγματοποιήθηκε από κάθε εταίρο και με τη χρήση πληροφοριών
από διαδικτυακά άρθρα, περιοδικά, εγχειρίδια εταιρειών και γενικές στατιστικές πληροφορίες.
Εκτός από την έρευνα γραφείου για την Πολωνία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, τη Γαλλία, την Τσέχικη
Δημοκρατία και την Ισπανία, οι εταίροι ανέλυσαν επίσης το υπόβαθρο της ΕΕ και την ειδική
κατάσταση στις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Δημοκρατία της Ιρλανδίας,
Κύπρος, Βουλγαρία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Αυστρία. Οι χώρες
αυτές επελέγησαν βάσει γεωγραφικών γειτνίασης, γλωσσικών και πολιτιστικών ομοιοτήτων με τις
χώρες εταίρους του σχεδίου αυτού. Αυτή η πρόσθετη έρευνα πραγματοποιήθηκε νε σκοπό την
περαιτέρω διεύρυνση της ανάλυσης του παρόντος ζητήματος που σχετίζεται με τα γενικά επίπεδα
ικανοποίησης από την εργασία και τις πρακτικές αξιολόγησης και διαχείρισης της ικανοποίησης των
εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις.
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Όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος, 169 ερωτηθέντες από την Πολωνία, τη Μάλτα, τη Γαλλία,
την Ελλάδα, την Τσέχικη Δημοκρατία και την Ισπανία απάντησαν στα διαδικτυακά ερωτηματολόγια,
ενώ ακολούθησαν 23 διεξοδικές συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών εταιρειών και 19
διεξοδικές συνεντεύξεις με διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού.
Επιπλέον, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν και ερμηνεύθηκαν
χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, καθώς και όργανα
οπτικής παρουσίασης όπως γραφήματα, πίνακες, σχήματα και διαγράμματα ράβδων.
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4. Ερευνητικά ευρήματα
4.1. Ευρωπαϊκό υπόβαθρο
Όπως αναμενόταν, η έρευνα γραφείου επικεντρώθηκε στη συλλογή γενικών και στατιστικών
δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων και τη διαδικασία διαχείρισης
αυτών, σε μικρές εταιρείες στις ακόλουθες χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δημοκρατία της
Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της
Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας, του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας. Τα ευρήματα της
έρευνας επισημαίνουν επίσης ορισμένους σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την
ικανοποίηση από την εργασία.
Σύμφωνα με τα προκαταρτικά πορίσματα νέας έρευνας ‘’Mercer Human Resource Consulting’’ που
καλύπτει περισσότερους από 1,100 εργαζομένους, το 2019, λιγότερα από τα δύο τρίτα των
εργαζόμενων (64%) στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ικανοποιημένοι με τις θέσεις εργασίας τους.
Επιπλέον, μια άλλη έκθεση δείχνει ότι λιγότεροι από 6 στους 10 (59%) αισθάνθηκε μια ισχυρή
αίσθηση δέσμευσης προς την οργάνωσή τους-μια μείωση 5% από το 20021. «Ο αφοσιωμένος
εργοδότης», έκθεση του ‘’Moorpay’’ παρουσιάζει αποτέλεσμα έρευνας του 2019 σε 2,053
εργαζόμενους και 556 εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων 334 επιχειρήσεων. Τα πορίσματα της εν
λόγω έκθεσης δείχνουν ότι τα οικονομικά κίνητρα είναι τα πιο δημοφιλή οφέλη μεταξύ των
εργαζομένων που εργάζονται σε ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό εκτιμήθηκε από το 30% των
ερωτηθέντων2. Η πλειοψηφία (87%) των εργοδοτών ΜΜΕ συμφωνούν ότι το 2019 το προσωπικό
αναζητά κάτι περισσότερο από γενναιόδωρες μισθολογικές παροχές. Ωστόσο, το 30% θεωρούν ότι
τα «ήπια» οφέλη δεν έχουν καμία σημασία για την προσέλκυση και τη διατήρηση προσωπικού.
“Η πλειονότητα (87%) των εργοδοτών των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων του
Ηνωμένου Βασιλείου συμφωνούν ότι το 2019 το προσωπικό αναζητά κάτι
περισσότερο από γενναιόδωρες παροχές αμοιβών, ωστόσο, το 30% αισθάνεται
ότι τα «ήπια» οφέλη έχουν μικρή έως καθόλου σημασία για την προέλκυση και
τη διατήρηση προσωπικού.’’
Στην Ιρλανδία, σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat που πραγματοποιήθηκε το 2018, το 38.4 % των
εργαζομένων ήταν ικανοποιημένοι με τις θέσεις εργασίας3 τους. Αυτό είναι ένα σχετικά υψηλό
ποσοστό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, η εθνική έρευνα για τους εργοδότες
1

https://www.amanet.org/articles/survey-shows-uk-job-satisfaction-and-commitment-on-the-decline/
Ibid
3
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe__facts_and_views_-_employment&oldid=236091
2

που διεξήχθη από το Εθνικό Κέντρο Εταιρικής Σχέσης και Επιδόσεων (NCPP)4 διαπίστωσε ότι οι
Ιρλανδικές ΜΜΕ παρουσίαζαν περιορισμένες πρακτικές συνεργασίας (ομαδική εργασία) και ήταν
ιδιαίτερα ανεπαρκείς στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, τις επίσημες αναθεωρήσεις
επιδόσεων και την κατάρτιση του προσωπικού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ΜΜΕ ήταν πιο πιθανό
από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να έχουν πρακτικές συμμετοχής των εργαζομένων, όπως, για
παράδειγμα, διακριτική ευχέρεια στην εκτέλεση εργασιών και άμεση συμμετοχή στις αποφάσεις.
Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί η διαθεσιμότητα, από το 2018, μιας εργαλειοθήκης
καινοτομίας στο χώρο εργασίας. Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο διάγνωσης των επιχειρήσεων έχει
ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και το εργατικό δυναμικό τους να εντοπίσουν που υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων σχετικά με τη συμμετοχή των
εργαζομένων της εταιρείας, την καινοτομία, την παραγωγικότητα και τις προσεγγίσεις κατάρτισης.
Ωστόσο, το Τοπικό Γραφείο Επιχειρήσεων (LEOs) και άλλοι οργανισμοί δεν κάνουν συστηματική
χρήση ενός τέτοιου εργαλείου5 διάγνωσης των επιχειρήσεων.

“Τα πολύ μικρά ιδρύματα έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν σχέδια
κατάρτισης, επιχειρηματικά σχέδια και προϋπολογισμούς κατάρτισης”.
Στη συνέχεια, σε άλλη χώρα της ΕΕ – τη Μάλτα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι για το 2015, το
51% των εργαζομένων της Μάλτας εξέφρασαν ικανοποίηση για τις θέσεις εργασίας τους. Το 41%
δεν έδωσε απάντηση ούτε ισχυρίστηκε ότι δεν είναι σίγουροι για το πώς να διεκδικήσουν την
κατάστασή6 τους. Έως το 2018, η κατάσταση στη Μάλτα επιδεινώθηκε σημαντικά, σύμφωνα με
στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι μόνο το 28.4% των εργαζομένων ήταν ικανοποιημένοι με τις
θέσεις εργασίας τους σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη7 της ΕΕ.
Στη Βουλγαρία, ωστόσο, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική από τις προαναφερθείσες χώρες. Το
παρακάτω γράφημα 1, που βασίζεται επίσης σε στοιχεία της Eurostat και παρουσιάζει τη συγκριτική
κατάσταση της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (55%)
των Βούλγαρων εργαζομένων έχουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία. Ένα άλλο 30%
των εργαζομένων δείχνει τη μέτρια ικανοποίηση από την εργασία και μόνο το 15% είναι αυτοί που
είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά8 τους. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για αυτό το
4

https://www.era-learn.eu/documents
OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, SME and Entrepreneurship Policy in Ireland
6
https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-theirjob.672541#:~:text=Just%20over%20half%20of%20workers,Union%20statistics%20office%20data%20shows.
7
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe__facts_and_views_-_employment&oldid=236091
8
Eurofound, Bulgaria: Job satisfaction in light poor economic outlook, 17/03/2014Bulgaria: Job satisfaction in light of poor
economic outlook | Eurofound (europa.eu)
5
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υψηλό επίπεδο δυσαρέσκειας των εργαζομένων μπορεί να είναι οι χαμηλοί μισθοί και η μη
ευαισθητοποίηση των διευθυντών για το θέμα. Επιπλέον, η ερευνητική βιβλιογραφία γραφείου
δείχνει ότι οι διευθυντές των βουλγαρικών ΜΜΕ επικεντρώνονται στην κατάρτιση, την επικοινωνία
και την ομαδική εργασία και το μάρκετινγκ.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έρευνα δείχνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την
ικανοποίηση των εργαζομένων και τη διαχείριση και αξιολόγησή της από τις ΜΜΕ. Οι περισσότερες
έρευνες και τα βασικά ευρήματα αφορούν συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς. Το παρακάτω
γράφημα (πηγή στοιχείων: Eurostat) δείχνει επίσης ότι στην Κύπρο, το μεγαλύτερο ποσοστό
συγκεντρώνεται στη μέση ικανοποίηση των εργαζομένων που αντιπροσωπεύει το 60% και στην
Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στη χαμηλή ικανοποίηση των εργαζομένων που
αντιπροσωπεύει το 40%.
Γράφημα 1.

Όσον αφορά την Ισπανία, αν και η χώρα βρίσκεται επανειλημμένα στην κορυφή της λίστας της
ευημερίας και της υψηλότερης ποιότητας ζωής (Πέμπτη θέση σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συστημάτων (IIASA, 2018), η κατάσταση της απασχόλησης και η σχέση
των Ισπανών με την εργασία τους γενικά κλιμακώνονται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τη
συνολική πτυχή της ευημερίας. Ωστόσο, Randstad Workmonitor (μελέτη που πραγματοποιήθηκε
από τον οργανισμό προσωρινής απασχόλησης) αποκαλύπτει ότι οι Ισπανοί επαγγελματίες
καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης από την εργασία από τον μέσο όρο που
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καταγράφηκε στην Ευρώπη. Επιπλέον, η εταιρεία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού Hays
ανέφερε ότι το 2019 το 71% των Ισπανών εργαζομένων είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, αν
και το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά τρεις μονάδες σε ένα έτος. Οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες
για την ικανοποίηση από την εργασία στην Ισπανία είναι οι μισθοί, η ανασφάλεια, η αίσθηση
στασιμότητας και η έλλειψη επαγγελματικής προόδου, καθώς και η έλλειψη στόχων, μεταξύ άλλων.

“Το 2019, το 71% των Ισπανών εργαζομένων ήταν ικανοποιημένοι με τις θέσεις
εργασίας τους, αν και το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά τρεις μονάδες σε ένα
έτος”.

Όσον αφορά τις γενικές στατιστικές σχετικά με την ικανοποίηση από την εργασία στην Ιταλία, το
2019, το Εθνικό Ινστιτούτο δημοσίευσε ότι το 78% του ενεργού πληθυσμού ανέφερε ότι ήταν
ικανοποιημένο από την εργασία (17% πολύ ικανοποιημένο και 61% αρκετά ικανοποιημένο), ενώ
μόνο το 21% ήταν ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο με την εργασιακή του κατάσταση.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε το Osservatorio, ορισμένοι από τους παράγοντες που οδηγούν
σε αυτά τα επίπεδα ικανοποίησης είναι οι εξής: ενδιαφέρον για τα καθήκοντα κάποιου (63.7%),
ακολουθούμενο στενά από το χρόνο ταξιδιού μεταξύ σπιτιού και εργασίας (62%) και το εργασιακό
περιβάλλον και τις σχέσεις με τους συναδέλφους (57.4%). Στο κάτω μέρος της λίστας βρίσκονται η
σταθερότητα (52.5%), ο μισθός (32%) και οι ευκαιρίες για επαγγελματική (28%). Όσον αφορά τον
παρακάτω συγκριτικό πίνακα (2018 - 2019), είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Ιταλία είναι η
μόνη χώρα που έχει αυξήσει το ποσοστό ικανοποίησής της τα τελευταία χρόνια, ενώ η Πορτογαλία
και η Ισπανία έχουν σαφή μείωση των επιπέδων ικανοποίησης από την εργασία.

Γράφημα 2.

Randstad Workmonitor. Σύγκριση 2018-2019
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Μετά από αυτό και σύμφωνα με το προαναφερόμενο Ramstad Workmonitor (Γράφημα 2), η
Πορτογαλία είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες με το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από την
εργασία, με μόνο το 66% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ικανοποιημένοι με την εργασία τους. Αυτό
το γράφημα τοποθετεί την πορτογαλική χώρα έξι μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (72%) και
δεμένη με την Ελλάδα. Σύμφωνα με άλλες εκθέσεις, σχεδόν το 90% των εργαζομένων στην
Πορτογαλία, που καλύπτονται από έρευνα της εθνικής Αρχής Συνθηκών (ACT) αναφέρουν ότι είναι
ικανοποιημένοι με τις θέσεις εργασίας τους, ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι έχουν
επαρκείς αμοιβές ή καλές προοπτικές σταδιοδρομίας. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι μόνο το 42% των
γυναικών και το 33% των ανδρών ισχυρίζονται ότι έχουν «επαρκείς αποδοχές για την εργασία τους»
και μόνο το 40% περίπου τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών θεωρούν ότι η εργασία τους
προσφέρει καλές προοπτικές για επαγγελματική εξέλιξη.
“Η Πορτογαλία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα
ικανοποίησης από την εργασία”.
Η κατάσταση στην Γαλλία, την Ελβετία και το Βέλγιο είναι λίγο διαφορετική από εκείνη της
Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Μια διαδικτυακή μελέτη που διεξήχθη το 2019 στη Γαλλία, την
Ελβετία και το Βέλγιο μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 18-65 ετών, δείχνει ότι στη Γαλλία, το 68%
των εργαζομένων δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, το 19% μέτρια
ικανοποιημένοι και το 12% είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Το Βέλγιο και η Ελβετία έχουν υψηλότερο
ποσοστό ικανοποίησης μεταξύ των εργαζομένων τους (71%), ενώ ένα άλλο 18% είναι μετρίως
ικανοποιημένοι. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, η έρευνα δείχνει ότι το 70% των εργαζομένων σε
μικρές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να εργάζονται μία ημέρα την εβδομάδα από το σπίτι, και
αυτό το μέτρο ήταν επωφελές για τους εργαζόμενους και εργοδότες, διότι αυτή η ευελιξία επιτρέπει
την αύξηση των χώρων εργασίας και μειώνει επίσης τις αποχωρήσεις προσωπικού από την εταιρεία.
Σε μια άλλη σημείωση, και με βάση την ανάλυση επιστημονικών άρθρων από την Emerald and
Research Gate, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι στη Γερμανία είναι γενικά μάλλον ικανοποιημένοι με
την εργασία τους. Μια έρευνα της Randstad δείχνει ότι το 2017 μόνο το 65% των συμμετεχόντων
στην έρευνα ήταν ικανοποιημένοι με τη δουλεία τους. Ωστόσο, το 2018, σύμφωνα με έρευνα της
Gallup, το 69% των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανοποιημένοι ή εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την
εταιρεία για την οποία εργάζονται. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ
«ικανοποιημένος» και «αφοσιωμένος». Η έκθεση της Gallup διαπίστωσε ότι το 15% των Γερμανών
εργαζομένων ήταν αρραβωνιασμένοι, το 70% δεν ήταν αρραβωνιασμένοι και το 15% ήταν ενεργά
αποδεσμευμένοι. Η προσέγγιση της Gallup για τη μέτρηση της συμμετοχής των εργαζομένων έχει
ως στόχο να δείξει το επίπεδο των κινήτρων τους μέσω μιας αίσθησης υποστήριξης και
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συναισθηματικής προσκόλλησης στον εργοδότη τους. Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της
προσέγγισης δέσμευσης μπορούν να παρατηρηθούν σε μεγαλύτερη κερδοφορία, παραγωγικότητα
και διακρατική επιμέλεια.
Ο παρακάτω πίνακας (από την έκθεση της Gallup State of Global Workplace, 2018) παρουσιάζει τη
διαφορά μεταξύ της σημασίας και του επιπέδου ικανοποίησης σε συγκεκριμένους καθοριστικούς
παράγοντες της ικανοποίησης από την εργασία και της συμμετοχής των Γερμανών εργαζομένων (σε
κλίμακα από το 1.00 έως 5.00).

Ανάγκες της εργασιακής
ικανοποίησης

Σημαντικότητα της

Ικανοποίηση της

ανάγκης

ανάγκης

Διαφορά

Εργασιακή Ασφάλεια

4.52

4.28

-0.24

Καλοί συνάδελφοι για

4.44

4.24

-0.20

4.33

4.15

-0.18

4.45

3.96

-0.49

Καλός διευθυντής

4.35

3.77

-0.58

Αυτονομία

4.13

3.72

-0.41

συνεργασία
Ημέρες διακοπών
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Κάνοντας αυτό που είμαι
πραγματικά καλός

Gallup, Έκθεση για την κατάσταση του Global Workplace, 2018.

Το 2019, στην Πολωνία, σύμφωνα με τη ‘’Statista’’, συνολικά το 68% των ερωτηθέντων μιας έρευνας
ήταν ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους. Οι εργαζόμενοι IT ήταν οι πιο ευτυχισμένοι (76%) ενώ οι
εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής ήταν οι λιγότερο ικανοποιημένοι
(μόνο 29%)9. Τα πορίσματα δείχνουν επίσης ότι η ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας ήταν μια
σημαντική πτυχή για τους Πολωνούς υπαλλήλους.
Στην Τσέχικη Δημοκρατία, μια έρευνα του 2016 στην οποία συμμετείχαν 2.200 ερωτηθέντες έδειξε
ότι σχεδόν το 72% των Τσέχων εργαζομένων ήταν ικανοποιημένοι με τις θέσεις εργασίας τους.
Διαπίστωσε επίσης ότι παράγοντες όπως η οικονομική αποζημίωση (μισθός) και η ευελιξία ήταν

9

https://www.statista.com/statistics/1100545/poland-job-satisfaction-bysector/#:~:text=According%20to%20the%20source%2C%20a,least%20satisfied%20%2D%20only%2029%20ent.
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μερικοί από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες για έναν ικανοποιημένο εργαζόμενο
στην Τσέχικη Δημοκρατία. Άλλοι καθοριστικοί παράγοντες περιλάμβαναν τη δυνατότητα ευέλικτου
ωραρίου εργασίας, εργασίας από το σπίτι ή τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης, καθώς και την
ελκυστικότητα της εργασίας εν γένει. Μια άλλη έρευνα του 2019 διαπίστωσε ότι η συνολική
ικανοποίηση των εργαζομένων δεν έχει αλλάξει σχεδόν τρία χρόνια, με το ίδιο ποσοστό του 72%
των εργαζομένων να παραμένει γενικά ικανοποιημένο με την απασχόλησή τους. Για τους Τσέχους
εργαζομένους, ο κύριος καθοριστικός παράγοντας για την ικανοποίηση από την εργασία παραμένει
η αξιολόγηση των μισθών και η αύξησή της.

“Για τους Τσέχους εργαζόμενους, ο κύριος παράγοντας που αποτελεί κίνητρο για
την ικανοποίηση των εργαζομένων παραμένει η αξιολόγηση των μισθών και η
αύξησή τους.”

Στην περίπτωση της Σλοβακίας, η ‘’Manuvia’’ – ένας οργανισμός προσωπικού που επικεντρώνεται
στην έρευνα, την πρόληψη, την κατάρτιση και τη διαβούλευση στον τομέα των στρατηγικών
προσωπικού, ανέθεσε το 2019 επίσημη έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων και σύμφωνα με
αυτήν, προετοιμάζονταν περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες υπαλλήλους (33%) ή έχει ήδη
αποφασιστεί (23%) για να αλλάξουν τη δουλειά τους. Σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων
εργαζομένων θα εκτιμούσε το ευέλικτο ωράριο εργασίας. Γενικά, οι ευέλικτες ώρες εργασίας θα
είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες από γυναίκες και άτομα ηλικίας κάτω των 44 ετών και άτομα που
αναμένεται ότι θα πρέπει να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα μιας οικογένειας. Άλλες
σχετικές έρευνες δείχνουν ότι το 25% των Σλοβάκων εργαζομένων αισθάνονται συναισθηματικά
εξαντλημένοι από την εργασία, γεγονός που αντιστοιχεί στον μέσο όρο όλων των κρατών μελών της
ΕΕ.
Οι Αυστριακοί εργαζόμενοι φαίνεται να είναι οι πιο ευτυχισμένοι σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
χώρες που ερευνήθηκαν. Ο γενικός δείκτης ικανοποίησης θέσεων (GJSI) των Αυστριακών
εργαζομένων κατέταξε τα επίπεδα ικανοποίησης των θέσεων εργασίας τους από 75 σε 80 μονάδες.
Ωστόσο, αυτή η υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία έχει μετρηθεί μόνο δύο
φορές από το 1997. Από το 2019, η καμπύλη άρχισε να μειώνεται και πάλι και επέστρεψε σχεδόν
στις αρχικές τιμές περίπου 76 έως 77 μονάδων. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι
επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτόν τον δείκτη
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Εν ολίγοις, η πανευρωπαϊκή έρευνα σε επίπεδο γραφείου δεν παρουσίασε πολύ αποκλίνουσες και
διακριτές συνήθειες μεταξύ των χωρών που ερευνήθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εμφανείς
αντιθέσεις που δείχνουν ότι χώρες όπως η Αυστρία και η Ελβετία έχουν μερικά από τα υψηλότερα
ποσοστά συνολικά ικανοποιημένων εργαζομένων. Ενώ χώρες όπως η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και
η Ελλάδα εμφανίζουν μερικά από τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των θέσεων εργασίας.
Παράγοντες όπως οι χαμηλοί μισθοί και οι πολλές ώρες εργασίας μπορεί να αποτελούν λόγο για
αυτά τα επίπεδα δυσαρέσκειας. Φαίνεται επίσης, ότι οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις δεν
διαθέτουν ή δεν κάνουν χρήση εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
πιθανώς επειδή δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και κατάλληλο προσωπικό, καθώς
και δομές ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή η έλλειψη πόρων θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει γιατί οι
ΜΜΕ συμμετέχουν σε μικρότερο βαθμό σε δραστηριότητες κατάρτισης από ό,τι οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις10.
Η ικανοποίηση από την εργασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση
των επιπέδων ευημερίας και ποιότητας ζωής. Ως προς αυτό, τα πορίσματα της έρευνας
καταδεικνύουν ότι οι Ισπανικές και οι Ιταλικές στατιστικές αρχές διεξάγουν τακτικά μελέτες στον
τομέα αυτό, ενώ ιδιωτικοί διεθνείς και εθνικοί φορείς σε καθεμία από τις χώρες αξιολογούν τακτικά
τα επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που
να αποδεικνύουν ότι τέτοιες γνώμες γίνονται συστηματικά και από τους διευθυντές των ΜΜΕ.
Ωστόσο, οι συμπληρωματικές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Μάλτα. Οι συνηθέστερες αξιολογήσεις
διαπιστώθηκαν στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα) είναι κυρίως εσωτερικές
συνεδριάσεις που βασίζονται σε εσωτερικές ρυθμίσεις επικοινωνίας.
Επιπλέον, η έρευνα γραφείου δείχνει ότι ορισμένοι από τους συνηθέστερους βασικούς
καθοριστικούς παράγοντες της ικανοποίησης των εργαζομένων είναι τα οικονομικά κίνητρα (μισθός
και άλλες αποδοχές). Ωστόσο, το 30% των εργοδοτών των ΜΜΕ του Ηνωμένου Βασιλείου
αισθάνονται ότι τα «ήπια» οφέλη δεν έχουν μικρή έως καθόλου σημασία για την προσέλκυση και τη
διατήρηση προσωπικού. Για την Πολωνία και τη Γερμανία, για παράδειγμα, η εταιρική κουλτούρα
είναι μια άλλη σημαντική πτυχή. Ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη Γερμανία αισθάνονται
«δεσμευμένοι» με τις θέσεις εργασίας τους και όχι ικανοποιημένοι, για την Πολωνία η ικανοποίηση
των πελατών της εταιρείας αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγονται για την ικανοποίηση των
εργαζομένων από την εργασία τους. Για τους Σλοβάκους εργαζομένους, οι ευέλικτες ώρες εργασίας
10

Edwards, P. (2010), Skills and the small firm: a research and policy briefing, UK Commission for Employment
and Skills.
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είναι σημαντικές και αυτές είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες από γυναίκες και άτομα ηλικίας κάτω των
44 ετών. Στην Ιταλία, καθοριστικοί παράγοντες, όπως το ενδιαφέρον για τα καθήκοντα κάποιου και
ο χρόνος ταξιδιού από την εργασία στο σπίτι, προτείνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες
για την ικανοποίηση της εργασίας. Επιπλέον, η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι μία ημέρα την
εβδομάδα από το 70% των Βέλγων εργαζομένων μικρών οργανώσεων αποδείχθηκε επωφελής τόσο
για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες11. Στην Γαλλία, η μεγάλη πλειονότητα των
εργαζομένων (77%) βρίσκουν νόημα στην εργασία τους, το 56% πιστεύουν ότι η εταιρεία τους
φροντίζει για την ευημερία τους και το 81% πιστεύει ότι υπάρχει καλή κατανόηση μέσα στην
εταιρεία τους.12
Είναι επίσης προφανές από την παραπάνω έρευνα γραφείου ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν κάνουν
χρήση διαγνωστικών επιχειρηματικών εργαλείων προσαρμοσμένων στην ειδική αξιολόγηση της
ικανοποίησης των εργαζομένων στις εταιρείες τους.

4.2. Η κατάσταση στις 6 χώρες εταίρους του έργου
Τα παρακάτω τμήματα περιγράφουν έξι εθνικές καταστάσεις όσον αφορά το επίπεδο
ευαισθητοποίησης, αξιολόγησης και διαχειριστικών πρακτικών σε σχέση με την ικανοποίηση των
εργαζομένων από ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών εταιρειών στη Μάλτα, την Ελλάδα, τη Πολωνία,
τη Τσέχικη Δημοκρατία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Τα πορίσματα αυτών των εθνικών καταστάσεων
βασίζονται σε εθνικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021.

4.2.1 Μάλτα
1. Πρόλογος
Η έρευνα στον τομέα της ικανοποίησης των εργαζομένων δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο
αξιολογείται δεν είναι πάντα ευθύς, ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια ευρεία συλλογή παραγόντων και
στοιχείων που μπορούν με τη σειρά τους να επηρεάσουν τη συνολική αξιολόγηση και διαχείριση
της ικανοποίησης των εργαζομένων.
Στη Μάλτα, το 98.7% όλων των επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας το 56.6% του
συνόλου των τοπικών θέσεων εργασίας13, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι
θεωρούνται ο οικονομικός πυλώνας και η ραχοκοκαλιά της μαλτέζικης κοινωνίας.14 Τα στοιχεία της

11

Source 2016: https://www.attentia.be/sites/default/files/imce/Onderzoeken/Attentia_whitepaper_Les-Belges_et_le_bien%C3%AAtre_au_travail.pdf
12
Source: https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-11e-edition-de-sonbarometre-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr
13
14

2019 Malta SBA Factsheet - https://cutt.ly/Gcer6kP
https://www.pwc.com/mt/en/publications/family-business-survey/family-business-survey-2016.pdf
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Eurostat δείχνουν ότι για το 2015, το 51% των εργαζομένων της Μάλτας εξέφρασαν ικανοποίηση για
την εργασία τους, ενώ το 41% δεν έδωσε απάντηση ούτε ισχυρίστηκε ότι δεν είναι σίγουροι για τον
τρόπο διεκδίκησης της κατάστασής τους.15 Σε σύγκριση με το 2015, το 2018, τα πορίσματα της
Eurostat δείχνουν ότι το 28.4% των εργαζομένων ήταν ικανοποιημένοι με τις θέσεις εργασίας τους
σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ16 , πράγμα που σημαίνει ότι υπήρξε αξιοσημείωτη
μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που ήταν ικανοποιημένοι με τις θέσεις εργασίας τους.
Σύμφωνα με αυτό και στο πλαίσιο μιας μεθοδολογικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο που υιοθετήθηκε
στο έργο, το Διεθνές Ίδρυμα Ακεραιότητας- International Integrity Foundation (IIF) πραγματοποίησε
εθνική έρευνα με στόχο τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων σχετικά με την εθνική κατάσταση της
αξιολόγησης και της διαχείρισης της ικανοποίησης των εργαζομένων σε διάφορες μικρές εταιρείες
στη Μάλτα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τριπλό τρόπο και το πρώτο βήμα ήταν να συμπληρωθεί
ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε ιδιοκτήτες και διευθυντές άνω των 100 μικτών μαλτέζικων
επιχειρήσεων, στις οποίες ελήφθησαν 27 έγκυρες απαντήσεις.
Στη συνέχεια, το IIF, πραγματοποίησε εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες και διευθυντές
4 μικρών μαλτέζικων εταιρειών, εκ των οποίων οι 2 ήταν πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι συνεντεύξεις
αυτές πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους μικρών εταιρειών διαφόρων μεγεθών-που
κυμαίνονταν από 3 έως 10, 20 και 35 εργαζομένους. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διασφαλιστεί ίση
εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ αυτών των ερωτηθέντων.
Παράλληλα, το IIF, πραγματοποίησε εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις με 3 συμβούλους ανθρώπινου
δυναμικού (ΥΕ) που βοηθούν μικρές μαλτέζικες εταιρείες. Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού
συνέβαλαν στην έρευνα17 προσφέροντας μια ευρύτερη προοπτική της αξιολόγησης της
ικανοποίησης των εργαζομένων και της κατάστασης διαχείρισης. Έχει επιδιωχθεί σταθερή
εκπροσώπηση των φύλων και για αυτές τις συνεντεύξεις, με 1 από τους 3 εμπειρογνώμονες
ανθρώπινου δυναμικού που παραχώρησαν συνέντευξη να είναι γυναίκα. Όλα τα δεδομένα
συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (Ανώτατο όριο 586).

15

https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-theirjob.672541#:~:text=Just%20over%20half%20of%20workers,Union%20statistics%20office%20data%20shows.
16
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe__facts_and_views_-_employment&oldid=236091
17
Η πλειοψηφία εκείνων που επιλέγουν να απαντήσουν σε μια εθελοντική έρευνα είναι συνήθως εκείνοι που
ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα. Όσοι δεν ενδιαφέρονται για ένα θέμα συνήθως δεν βάζουν τον
απαραίτητο χρόνο για να απαντήσουν σε μια έρευνα.
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2.

Περίληψη πορισμάτων

Οι 4 παρακάτω ενότητες, δηλαδή η ευαισθητοποίηση, οι προσεγγίσεις αξιολόγησης, οι προσεγγίσεις
διαχείρισης, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις έχουν ως στόχο να αναδείξουν τα κύρια ευρήματα που
προέρχονται από όλα τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια, τις εμπεριστατωμένες καθοδηγούμενες
συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών εταιρειών, καθώς και στις συνεντεύξεις με
συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.

Ευαισθητοποίηση
Τα κύρια αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές μικρών εταιρειών γνωρίζουν
πράγματι καλά το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων τους και είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν πώς
να το διαχειριστούν. Αυτό υποστηρίζεται από το 93% των ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο, οι
οποίοι συμφώνησαν πολύ έντονα ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας για
τη συνολική επιτυχία ολόκληρου του οργανισμού. Αυτό είναι ακόμη πιο εμφανές από τη
συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω ερωτηθέντων (>89%) λαμβάνοντας υπόψη ότι

οι

ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι αποτελεσματικοί, αντιμετωπίζουν τα εργασιακά τους καθήκοντα
με τη δέουσα επιμέλεια και δημιουργούν μια καλή ατμόσφαιρα στην εταιρεία. Όλοι οι ερωτηθέντες
γνώριζαν επίσης πολύ καλά τη σημασία της ικανοποίησης των εργαζομένων για τη μακροπρόθεσμη
ανθεκτικότητας, βιωσιμότητα και χρηστή διαχείριση των επιχειρήσεων.
Ωστόσο, αυτό που φάνηκε να έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω είναι ότι μόνο το 78% των
ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο δήλωσαν ότι γνωρίζουν το συγκεκριμένο επίπεδο ικανοποίησης
των εργαζομένων τους, ενώ σύμφωνα με τις απαντήσεις που παρείχαν οι σύμβουλοι ανθρώπινου
δυναμικού, μόνο περίπου τα τρία τέταρτα των μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν ενεργά την
ικανοποίηση των επιχειρήσεων, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει κενό περίπου 22-25%.
Όσον αφορά τους κύριους παράγοντες που εμπλουτίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων, η
συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (>80%) θεωρούν ότι πρόκειται για τις σχέσεις με τους
συναδέλφους και τον άμεσο επόπτη, το συνολικό εργασιακό περιβάλλον, τους επιμέρους στόχους
και καθήκοντα και τις αμοιβές. Αντίθετα, η πτυχή της βιωσιμότητας της απασχόλησης αξιολογήθηκε
ως όχι τόσο σημαντική σε σύγκριση με τους υπόλοιπους καθοριστικούς παράγοντες (48% των
ερωτηθέντων). (Γράφημα 3)

Γράφημα 3.
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Αυτό που είναι αρκετά ανησυχητικό όμως, είναι ότι μερικές φορές οι διευθυντές δεν γνωρίζουν καν
ότι έχουν προβλήματα δυσαρέσκειας των εργαζομένων και αυτό μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την κουλτούρα του οργανισμού. Οι εταιρείες χωρίς αφοσιωμένο προσωπικό
ανθρώπινου δυναμικού δεν δίνουν αρκετή προσοχή στην ικανοποίηση των εργαζομένων, η οποία
φαίνεται να είναι προβληματική και μπορεί να σημαίνει ότι η σημασία της ικανοποίησης των
εργαζομένων δεν είναι επαρκώς κατανοητή ή δεν εκτιμάται. Οι διαφορές της οργανωτικής
κουλτούρας οδηγούν επίσης ορισμένους να συνεργάζονται ενεργά με τους υπαλλήλους τους, ενώ
άλλοι, όπως για παράδειγμα οι πλέον καθιερωμένες οικογενειακές επιχειρήσεις όπου οι
παλαιότερες γενιές εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση, δίνοντας λιγότερη
προσοχή στην ικανοποίηση των εργαζομένων τους.

Προσεγγίσεις αξιολόγησης
Συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις προσεγγίσεις αξιολόγησης επιβεβαίωσαν επίσης το
προαναφερθέν κενό, με μόνο το 74% των εργαζομένων να επιβεβαιώνουν ότι αξιολογούν την
ικανοποίηση των εργαζομένων στις εταιρείες τους. Η συντριπτική πλειοψηφία (75%) από αυτές
πραγματοποιούν αξιολογήσεις ικανοποίησης των εργαζομένων χωριστά από τις πρακτικές
αξιολόγησης των επιδόσεων.
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Γράφημα 4.

Οι εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις με διευθυντές και ιδιοκτήτες έδειξαν περαιτέρω ότι οι
προσεγγίσεις αξιολόγησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της εταιρείας, πράγμα που
σημαίνει ότι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η κύρια προσέγγιση της αξιολόγησης είναι μέσω της
άμεσης επικοινωνίας με τους εργαζομένους, τόσο ανεπίσημα (π.χ. σε κοινωνικά πλαίσια) όσο και
μέσω πιο επίσημων συζητήσεων (συχνά με τη μορφή τριμηνιαίων συναντήσεων). Αυτό που είναι
ενδιαφέρον είναι ότι εκπρόσωποι εταίρων με περισσότερους από 10 υπαλλήλους ανέφεραν ότι
ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης με αυτές που ακολουθούνται από μικρές
επιχειρήσεις, ωστόσο πρόσθεσαν επίσης ότι πραγματοποιούν περιστασιακές και ανώνυμες έρευνες
ικανοποίησης εργαζομένων.
Αυτό που φαίνεται προφανές από αυτές τις συνεντεύξεις είναι ότι προτιμάται ένας συνδυασμός
άτυπων και επίσημων, άμεσων και ανώνυμων προσεγγίσεων αξιολόγησης. Σκοπός αυτού είναι οι
διευθυντές να εξισορροπήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης.
Επιπλέον, η οικονομική αποδοτικότητα των άμεσων επικοινωνιών την καθιστά την πλέον
προτιμώμενη προσέγγιση. Ωστόσο, καθώς η ομάδα μεγαλώνει σε μέγεθος, τόσο οι χρονικοί
περιορισμοί όσο και οι διαφορετικές προτιμήσεις επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού απαιτούν
να χρησιμοποιούνται πιο επίσημα, ανώνυμα και ασύγχρονα εργαλεία έρευνας.
Το Γράφημα 5 δείχνει ότι οι αξιολογήσεις φαίνεται να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, με
συνολικά το 60% των ερωτηθέντων να αναφέρουν ότι αξιολογούν τους εργαζομένους τους
τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες και το 35% να διενεργεί τέτοιες αξιολογήσεις μία φορά
ετησίως. Η χρήση τυπικών προσεγγίσεων όσον αφορά τις άτυπες προσεγγίσεις αξιολόγησης
φαίνεται να είναι σχεδόν ισοδύναμη, με μια μικρή μόνο τάση για επίσημη αξιολόγηση της
ικανοποίησης των εργαζομένων (55%).
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Γράφημα 5.
Όσον αφορά τους πόρους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επινόηση και την
εφαρμογή επίσημων ερευνών ικανοποίησης των εργαζομένων, οι σύμβουλοι ανθρώπινου
δυναμικού τόνισαν τη σημασία της προσαρμογής τέτοιων ερευνών με βάση αξιόπιστες πηγές της
βιομηχανίας ανθρώπινου δυναμικού, όπως η Gallup Engagement Survey, GENOS Emotional Culture,
και να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν διεξοδικά όλους τους διαφορετικούς καθοριστικούς

παράγοντες της ικανοποίησης από την εργασία. Τα Off-the-shelf ψηφιακά εργαλεία για την έρευνα
ικανοποίησης των εργαζομένων βρίσκονται επίσης χρήσιμα, όπως, για παράδειγμα, το Tiny Pulse,
και το 15Five που έχουν ρυθμιστεί για να στέλνουν αυτόματα μερικές ερωτήσεις κάθε μήνα στους
υπαλλήλους. Μια εις βάθος συνέντευξη που βασίζεται σε έρευνα των εργαζομένων μία φορά το
χρόνο μπορεί επίσης να είναι μια άλλη βιώσιμη επιλογή. Αυτό γίνεται καλύτερα με τη συμμετοχή σε
έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να μιλήσει ξεχωριστά με τους
υπαλλήλους, ενθαρρύνοντάς τους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και ταυτόχρονα προσφέροντάς
τους την ψυχολογική ασφάλεια να μιλήσουν εμπιστευτικά.

Προσεγγίσεις διαχείρισης
Όπως φαίνεται στο γράφημα 6 παρακάτω, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηματολογίων
ανταποκρίνεται (82%) θεωρούν την αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων ως μέρος της
επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, με ακόμη μεγαλύτερο αριθμό από αυτούς (89%)
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ικανοποίησης των εργαζομένων κατά
τον σχεδιασμό οργανωτικών αλλαγών. Δεν αξιολογούν μόνο το επίπεδο ικανοποίησης των
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εργαζομένων τους, αλλά λαμβάνουν μέτρα για τη διαχείρισή του, ώστε να το βελτιώσουν ή να το
διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο ευνοϊκό για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Γράφημα 6.

Η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι μέρος της στρατηγικής της
εταιρείας και τα αποτελέσματα μετά από εσωτερικές αλλαγές
λαμβάνονται υπόψη στα επιχειρηματικά σχέδια / στρατηγικές

ναι (Η αξιολόγηση ικανοποίησης των
εργαζομένων περιλαμβάνεται στη
στρατηγική της εταιρείας τους)

11.1%

όχι (Η αξιολόγηση ικανοποίησης
εργαζομένων δεν περιλαμβάνεται στη
στρατηγική της εταιρείας τους)

81.5%

ναι (λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις
μετά από ενδιάμεσες συζητήσεις και
έρευνες)

88.9%

όχι (τα αποτελέσματα μετά από
εσωτερική συζήτηση και έρευνες δεν
λαμβάνονται υπόψη)

18.5%

Οι κύριοι τομείς στους οποίους η πλειονότητα των καθηκόντων προέβησαν σε αλλαγές με βάση τα
πορίσματα της αξιολόγησης της ικανοποίησης των εργαζομένων σχετίζονται με το εργασιακό
περιβάλλον (76%), τους επιμέρους στόχους και καθήκοντα (68%), την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (64%), την εσωτερική επικοινωνία (60%), τη δυνατότητα
επαγγελματικής ανάπτυξης (52%) και τις αποδοχές (48%).
Οι ερωτηθέντες ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών εταιρειών μοιράστηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες
σχετικά με τέτοιες προσεγγίσεις διαχείρισης. Ορισμένες ορθές πρακτικές προέκυψαν από αυτές τις
εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι η δημιουργία ενός ανοικτού,
ευέλικτου, υποστηρικτικού και αξιόλογου εργασιακού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας. Οι
χειρονομίες αυτών των μικρών εταιρειών τόνισαν επίσης ότι οι άνθρωποι πρέπει να
αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, καθώς ο καθένας είναι διαφορετικός, αποφεύγοντας παράλληλα
την ευνοιοκρατία ή την αντίληψη αυτού εντός του οργανισμού. Εκτός από αυτό, οποιαδήποτε
σημάδια δυσαρέσκειας των εργαζομένων θα πρέπει να εντοπίζονται και να εξετάζονται όσο το
δυνατόν νωρίτερα. Όσον αφορά τις αποδοχές, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να
προκαταβάλουμε τη δυσαρέσκεια των μισθών γνωρίζοντας την αποζημίωση που προσφέρουν οι
ανταγωνιστές και, ως εκ τούτου, προσπαθώντας να διατηρήσουμε τους μισθούς ανταγωνιστικούς.
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Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικούς μισθούς, τότε μπορεί να προσφερθεί
αποζημίωση με άδεια ή άλλες παροχές (π.χ. ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, συμμετοχή στα
κέρδη, δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εργαζομένων). Αυτό που υπογραμμίστηκε ως σημαντικό
εκτός από τα παραπάνω, ήταν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι προσδοκίες των εργαζομένων για
τη συνεχή επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιπλέον, ότι η καλύτερη προσέγγιση για τη διαχείριση της
ικανοποίησης των εργαζομένων είναι να υπάρχει ένας συνδυασμός βασικών μέτρων και ποικίλων
πρόσθετων πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Η διατήρηση
«φρέσκων» πρόσθετων πρωτοβουλιών είναι σημαντική, καθώς συνήθως οδηγούν σε αυξημένη
ικανοποίηση των εργαζομένων για λίγο, αλλά στη συνέχεια η αποτελεσματικότητά τους σταματά
καθώς χάνουν την καινοτομία τους.
Κατά τη διάρκεια και λόγω των πρακτικών εργασίας από το σπίτι που επιβλήθηκαν από τον COVID19, ορισμένες εταιρείες προσφέρουν ένα κατ’ αποκοπή ποσό σε κάθε εργαζόμενο για τη δημιουργία
του γραφείου του στο σπίτι (π.χ. 300 ευρώ για την αγορά μιας καλής καρέκλας, γραφείου κ.λπ..),
καθώς και ένα μηνιαίο επίδομα για την κάλυψη του επιπλέον κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και
διαδικτύου. Επιπροσθέτως, οι διευθυντές τόνισαν ότι είναι σημαντικό να επιτραπεί η ευελιξία όσον
αφορά την εργασία από τις ρυθμίσεις για το σπίτι και ορισμένοι ανέφεραν την ιδέα να έχουμε μια
«Ημέρα Παπλώματος» ανά τρίμηνο- μια απρογραμμάτιστη ημερήσια άδεια από την εργασία, που
λαμβάνεται για να ανακουφίσει το άγχος όπου ένας εργαζόμενος μπορεί να πάρει μια μέρα ρεπό
χωρίς να δώσει κανένα λόγο ή ειδοποίηση. Η επίδειξη εκτίμησης στους εργαζόμενους μπορεί επίσης
να γίνει με τη λήψη τους για καφέδες και γεύματα, κάθε τόσο, και με αυτό τον τρόπο, το ομαδικό
πνεύμα μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Για τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού, η καλή
διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη για τους
ιδιοκτήτες και τους μάνατζερ της εταιρείας να κατανοήσουν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν τη
βασική αιτία της δυσαρέσκειας, καθώς και να είναι διαφανής με τους υπαλλήλους τους όταν
εξηγούν οποιοδήποτε σχέδιο δράσης. Αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει περαιτέρω είναι η
συμμετοχή των εργαζομένων στη συν-δημιουργία παρεμβάσεων ανθρώπινου δυναμικού και
μέτρων για την αντιμετώπιση ενός ορισμένου επιπέδου δυσαρέσκειας.

Ανάγκες και απαιτήσεις
Έτσι, τι χρειάζονται οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές μικρών εταιρειών για να είναι σε θέση να
αξιολογούν και να διαχειρίζονται καλύτερα την ικανοποίηση των εργαζομένων; Σε βάθος
συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών εταιρειών δείχνουν ότι απαιτήσεις όπως ο χρόνος
και οι οικονομικοί πόροι, το εξειδικευμένο προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού και η κατάρτιση που
σχετίζεται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού είναι από τις πλέον απαραίτητες. Αναφέρθηκε επίσης
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η χρήση εργαλείων που είναι εύκολα, γρήγορα και οικονομικά προσιτά στην ανάπτυξη, ενώ
φαίνεται επίσης να απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές τάσεις της
απασχόλησης, τις ορθές πρακτικές και τις πρωτοβουλίες παροχής κινήτρων στους εργαζομένους σε
άλλες παρόμοιες εταιρείες (μέγεθος, από άποψη βιομηχανίας).
Η πλειονότητα των επιφωνήσεων του ερωτηματολογίου ανέφερε ότι για να αξιολογήσουν
καλύτερα την ικανοποίηση των εργαζομένων χρειάζονται περισσότερο χρόνο (63%) και ειδικά
εργαλεία αξιολόγησης (56%). Πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν επίσης ότι
χρειάζονται περισσότερους εκπαιδευτικούς πόρους και κατάρτιση και πρέπει επίσης να κινήσουν
επίσημες διαδικασίες για τέτοιες αξιολογήσεις και περισσότερους οικονομικούς πόρους για να
κάνουν όλα αυτά (37%). Το εξειδικευμένο προσωπικό ή οι απαιτήσεις υποστήριξης συμβούλων
επισημάνθηκαν επίσης από ένα σύνολο σχεδόν 41%.
Όσον αφορά τις ανάγκες τους για καλύτερη διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων, καμία
συγκεκριμένη απαίτηση δεν έλαβε την υποστήριξη της πλειονότητας των ερωτηθέντων. Ωστόσο, η
ανάγκη για περισσότερο χρόνο και περισσότερους εκπαιδευτικούς πόρους και κατάρτιση ήταν και
πάλι η πρώτη που αναφέρθηκε περισσότερο (σχεδόν κατά το ήμισυ των επιτιθέμενων -48%). Είναι
ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι συνολικά το 63% των επιστρεφόντων ανέφεραν επίσης ότι θα
χρειαστούν προπονητικές συνεδρίες ή συμβουλευτική υποστήριξη, ένα μόνο το 15% των
ερωτηθέντων επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δικές τους ικανότητες από μόνοι τους. Περισσότεροι
χρηματοδοτικοί πόροι για τη δραστηριότητα αυτή απαιτούνται από το 44% των ευθυνών.
Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης της ικανοποίησης των εργαζομένων νωρίτερα στον
κύκλο ζωής της απασχόλησης, από το στάδιο της πρόσληψης. Επιπλέον, οι διευθυντές τόνισαν την
ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι στα
20, 30, 40, 50 διαφέρουν όσον αφορά τις προσδοκίες τους για το εργασιακό περιβάλλον και τους
βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της ικανοποίησης από την εργασία. Η μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση άλλων παρόμοιων εταιρειών (σε μέγεθος, τομέα) που μπορούν να παρέχουν
περιπτωσιολογικές μελέτες και να χρησιμεύουν ως πρότυπα για την ικανοποίηση των εργαζομένων
αναφέρθηκε ως βασικές απαιτήσεις και από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού. Μια
επιτομή των πηγών πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις ανθρώπινου δυναμικού και ο οδηγός για τις
ορθές πρακτικές για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων ήταν
επίσης μέρος του καταλόγου απαιτήσεων. Επιπλέον, σημειώθηκε ότι απαιτείται μεγαλύτερη
συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση, την καθοδήγηση και την υποστήριξη για καλύτερη ικανοποίηση
των εργαζομένων από τις τοπικές ενώσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών ανθρώπινου
δυναμικού.

24

3. Βέλτιστες πρακτικές
Οι παρακάτω βέλτιστες πρακτικές εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας:

Βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων
•

Συνιστάται ιδιαίτερα η τακτική παρακολούθησης της ικανοποίησης των εργαζομένων,
καθώς η γενική τάση είναι πιο σημαντική από την κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Απαιτούνται επίσης τακτικές αξιολογήσεις, ώστε να αποτυπώνεται η αλλαγή
διάθεσης που συμβαίνει μετά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού και ως εκ τούτου, να αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους. Όσον αφορά την
ίδια την κανονικότητα, το διάστημα μεταξύ της εταιρείας και τους διαθέσιμους πόρους για
την ανάλυση και την ανάληψη δράσης σχετικά με την ανατροφοδότηση. Μην αξιολογείτε
πολύ συχνά εάν δεν μπορείτε να αναλύσετε σωστά τα σχόλια και να αντιμετωπίσετε την
κατάσταση.

Βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων
•

Μοιραστείτε τα αποτελέσματα μιας έρευνας και με τους εργαζόμενους, όχι μόνο μεταξύ
της διοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα πρώτο επίπεδο
επικύρωσης για την προσπάθεια που έκαναν για να συμμετάσχουν στην έρευνα και να
απαντήσουν στις ερωτήσεις. Το μη κλείσιμο του βρόχου της επικοινωνίας από τη διοίκηση
στον εργαζόμενο μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια των εργαζομένων από μόνη της.

•

Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της προσδιορισθείσας κατάστασης θα πρέπει
επίσης να κοινοποιείται στους εργαζομένους, ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
λήψη μέτρων βελτίωσης, θα πρέπει να εξηγούνται σαφώς οι λόγοι αυτής της στάσης. Ακόμα
καλύτερα, συν-δημιουργήστε μαζί με τα μέτρα των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των
ευρημάτων μιας έρευνας-βρείτε μαζί τις σωστές λύσεις, εκείνες που είναι εφικτές και
αποτελεσματικές.

•

Να γνωρίζετε ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες, ανάγκες και
προτιμήσεις, και ως εκ τούτου, απαιτείται κάποια προσαρμογή των παρεμβάσεων για τη
διαχείριση της κατάστασης του καθενός. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία
μεταξύ της προσαρμογής των παρεμβάσεων και της εφαρμογής μιας γενικής, συνεπούς
προσέγγισης σε όλους τους τομείς, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή
ευνοιοκρατίας.
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•

Προσπαθήστε να προκαταβάλετε τη δυσαρέσκεια των μισθών γνωρίζοντας την
αποζημίωση που προσφέρουν οι ανταγωνιστές και διατηρώντας τους μισθούς
ανταγωνιστικούς. Οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ειλικρινείς και ανοιχτοί με
τους υπαλλήλους τους και αν η εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικούς
μισθούς, τότε πρέπει να προσπαθήσουμε να αντισταθμίσουμε με άδεια ή άλλα οφέλη.

•

Με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού ή των συμβούλων, προσαρμόστε τις έρευνες
δέσμευσης των εργαζομένων χρησιμοποιώντας αξιόπιστες πηγές του κλάδου ανθρώπινου
δυναμικού ως βάση(π.χ. Έρευνα Δέσμευσης Gallup, Συναισθηματική Κουλτούρα GENOS).
Διαφορετικά, χρησιμοποιείστε off-the-shelf ψηφιακά εργαλεία (π.χ. Tiny Pulse, 15Five) που
μπορούν να στείλουν αυτόματα μερικές ερωτήσεις κάθε μήνα στους υπαλλήλους σας.

•

Τα βασικά θεμέλια των αξιολογήσεων ικανοποίησης των εργαζομένων στις μικρές
επιχειρήσεις είναι οι άτυπες συναντήσεις. Κάθε επίσημο εργαλείο, όπως οι έρευνες, θα
πρέπει να έρχεται στην κορυφή, κυρίως για να επιβεβαιώσει τα πορίσματα από τις άτυπες
συνεδριάσεις και συζητήσεις. Ένα τέτοιο μείγμα είναι σημαντικό επειδή δίνει ευκαιρίες να
παρέχουν ανατροφοδότηση σε όλους τους τύπους ατόμων, παρά την προσωπικότητα και τις
προτιμήσεις επικοινωνίας τους.

4. Συμπέρασμα
Τα πορίσματα αυτής της εθνικής έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η αξιολόγηση και η διαχείριση της
ικανοποίησης των εργαζομένων έχει γενικά τη δέουσα σημασία από τους διευθυντές, τους
ιδιοκτήτες και τους συμβούλους αυτών των μικρών εταιρειών στη Μάλτα. Ωστόσο, εξακολουθεί να
υπάρχει σημαντικό περιθώριο για τη βελτίωση αυτών των πρακτικών αξιολόγησης και διαχείρισης
και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικής εφαρμογής τους.
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας της
ικανοποίησης των εργαζομένων εν γένει. Υπάρχει επίσης γενική πεποίθηση ότι μπορούν να
διαχειριστούν την ικανοποίηση των εργαζομένων. Ωστόσο, εντοπίστηκαν ορισμένες αποκλίσεις σε
σχέση με την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με συγκεκριμένα επίπεδα ικανοποίησης των
εργαζομένων. Οι εμπειρογνώμονες ανθρώπινου δυναμικού που παραχώρησαν συνέντευξη
εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με το συνολικό επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη
σημασία της ικανοποίησης των εργαζομένων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία μιας
εταιρείας, την επιχειρηματική υπόθεση και την απόδοση των επενδύσεων σε μέτρα ανθρώπινου
δυναμικού.
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Όσον αφορά τη δομή και την οργάνωση αυτών των μικρών εταιρειών, ο χρόνος, οι οικονομικοί
περιορισμοί και η έλλειψη κατάλληλων πόρων είναι μερικές από τις προκλήσεις, οι οποίες πρέπει
να αντιμετωπιστούν λεπτομερέστερα. Ένα άλλο πρόβλημα που επισημάνθηκε είναι ότι μερικές
φορές οι διευθυντές δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει δυσαρέσκεια των εργαζομένων στις εταιρείες
τους, ένα πρόβλημα που αναφέρεται ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οργανωτική
κουλτούρα.
Οι ερωτηθέντες έκαναν επίσης ορισμένες συστάσεις για το πώς οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να
αναλάβουν περισσότερο την ικανοποίηση από την εργασία τους, για παράδειγμα έχοντας μια
σκόπιμη δουλειά, μια εργασία που τους δίνει μια σαφή αίσθηση προόδου κατά μήκος της
προβλεπόμενης σταδιοδρομίας και της επαγγελματικής τους πορείας. Πρέπει επίσης να
αισθάνονται πολύτιμοι, ενδυναμωμένοι και να αμφισβητούνται, ενώ παράλληλα να είναι σε θέση
να αποδίδουν καλά τόσο στην εργασία όσο και έξω από αυτήν. Αυτές είναι μερικές από τις
αντιλήψεις της ικανοποίησης των εργαζομένων μέσω των ματιών των διευθυντών και των
ιδιοκτητών. Κατά την άποψή τους, η αμοιβή είναι επίσης μια σημαντική πτυχή, αλλά είναι
περισσότερο ένας παράγοντας υγιεινής, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελεί βασική απαίτηση, αλλά
όχι απαραίτητα πηγή πραγματικής ικανοποίησης από την εργασία.
Δεδομένης της σημασίας της ικανοποίησης των εργαζομένων από τη μακροπρόθεσμη
ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των συνολικών οφελών της προς την ορθή
διαχείριση των μικρών εταιρειών τους, τυχόν ενδείξεις δυσαρέσκειας των εργαζομένων θα πρέπει
να σημειώνονται σε πρώιμο στάδιο. Ζωτικής σημασίας υπό αυτή την έννοια είναι να έχουμε ένα
«ανοικτό» εργασιακό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν την εμπιστοσύνη να
αντιμετωπίζουν ζητήματα δυσαρέσκειας. Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός, όταν εφαρμόζονται
μέτρα για τη βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων, είναι σημαντικό να αποφεύγονται τα
«μισοψημένα» μέτρα και οι προσεγγίσεις «go-and-stop» που μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλές
προσδοκίες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, οδηγώντας με τη σειρά τους μεγαλύτερη δυσαρέσκεια.

4.2.2. Ελλάδα
1. Πρόλογος
Εκτός από ένα πολύ μικρό ποσοστό, στην Ελλάδα, η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι ένας
παράγοντας που δεν είναι προς το άμεσο συμφέρον των ιδιοκτητών και των διαχειριστών των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των
ιδιοκτητών/διευθυντών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι εξίσου σημαντικές. Η έρευνα
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αξιολόγησης και διαχείρισης ικανοποίησης των εργαζομένων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων. Τα στοιχεία από
τα ερωτηματολόγια αναλύθηκαν με τη χρήση ενός διαδικτυακού τύπου έρευνας. Επιπλέον,
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 20 ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το
τελευταίο συνίστατο σε τμήματα ποσοτικών ερωτήσεων που βασίζονταν σε κλίμακα 5 σημείων, με
ανοικτές ερωτήσεις στις οποίες οι ερωτηθέντες μπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για ένα
συγκεκριμένο θέμα. Η έρευνα ήταν εντελώς ανώνυμη και διήρκεσε από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις
12 Μαρτίου 2021.
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου συμπληρώθηκαν με δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη
διάρκεια ατομικών, εμπεριστατωμένων συνεντεύξεων, οι οποίες διεξήχθησαν με ιδιοκτήτες και
διευθυντές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και με συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού
που ασχολούνται επαγγελματικά με έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων. Οι συνεντεύξεις
διεξήχθησαν

βάσει

σεναρίων

που

είχαν

προετοιμαστεί

προηγουμένως.

Συνολικά,

πραγματοποιήθηκαν 4 συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες/διευθυντές και 5 συνεντεύξεις με συμβούλους
ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες στις ατομικές σε βάθος συνεντεύξεις ήταν κυρίως
ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι ενός επιχειρηματικού κόμβου, μιας νεοσύστατης επιχείρησης στο
επιχειρηματικό τομέα, μιας κατασκευαστικής και αναπτυξιακής εταιρείας και μιας εταιρείας
συμβούλων στον τομέα των εθνικών προγραμμάτων.

2. Περίληψη πορισμάτων
Ευαισθητοποίηση
Όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων τους διαδραματίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην πρόοδο των επιχειρήσεών τους, ενώ ταυτόχρονα οι εν λόγω ερωτηθέντες
δήλωσαν ότι πιστεύουν πως η ικανοποίηση είναι ένας παράγοντας που επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από διάφορους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Είναι επίσης προφανές από τις
απαντήσεις των ερωτηθέντων ότι συνδέουν την ικανοποίηση των εργαζομένων τους με τέσσερις
παράγοντες. Θεωρούν ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι δημιουργούν μια ωραία και
αποτελεσματική ατμόσφαιρα στην εταιρεία και ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι εκτελούν τα
καθήκοντά τους πιο υπεύθυνα, όπως μπορεί κανείς να σημειώσει παρατηρώντας το παρακάτω
γράφημα 7.
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Γράφημα 7.

Το γράφημα 8 κατωτέρω δείχνει ότι, από τη σκοπιά των διευθυντικών στελεχών και των ιδιοκτητών
αυτών των μικρών επιχειρήσεων, το εργασιακό περιβάλλον, οι αμοιβές και η επαγγελματική εξέλιξη
είναι μερικοί από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
ικανοποίηση των εργαζομένων τους.

Γράφημα 8.
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Ήταν ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των σε βάθος αναθεωρήσεων με τους
ιδιοκτήτες/διευθυντές, οι ερωτηθέντες έδωσαν τις ίδιες απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Για
όλους αυτούς, η εργασία διαδραματίζει καίριο ρόλο στη ζωή τους, καθώς τη συνδέουν κυρίως με
την προσωπική ανάπτυξη, τη δημιουργία και την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Οι ερωτηθέντες
θεωρούν ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες και οι καθοριστικοί παράγοντες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι
μεταξύ τους με στόχο τη δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος. Πολλοί από αυτούς
προσπαθούν να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να προσαρμόσουν το εργασιακό
περιβάλλον στις ανάγκες των εργαζομένων τους.

Προσεγγίσεις αξιολόγησης
Η αξιολόγηση είναι το μέσο αναγνώρισης των επιπέδων ικανοποίησης των εργαζομένων σε μια
εταιρεία. Σύμφωνα με την πλειονότητα των ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο, η αξιολόγηση δεν
εφαρμόζεται εντός των εταιρειών τους. Ωστόσο, όσοι διενεργούν αξιολογήσεις εντός των
οργανισμών τους δεν χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία (γράφημα 9.), ενώ ένα μικρότερο ποσοστό
χρησιμοποιεί εσωτερικά ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις.
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Γράφημα 9.

Τα αποτελέσματα μετά τις εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες/διευθυντές και
συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού δείχνει ότι οι απαντήσεις τους ήταν παρόμοιες με εκείνες των
υπόλοιπων ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο. Φαίνεται επίσης ότι οι ερωτηθέντες δεν
χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία για τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Πράγματι, οι πιο κοινές δράσεις που χρησιμοποιούνται
είναι

ερωτηματολόγια,

ομαδικές

συναντήσεις,

εσωτερικές

συνεντεύξεις

και

ομαδικές

δραστηριότητες αξιολόγησης. Είναι πολύ σημαντικό και οι δύο ομάδες των ερωτηθέντων να
αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των πρακτικών. Αφενός, ορισμένα
από τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη σημασία αυτών των διαδικασιών αξιολόγησης
καταχωρίστηκαν ως τα ακόλουθα: αμεσότητα, δημιουργία εμπιστοσύνης, διάλογος, ομαδική
εργασία και ανωνυμία κατά τη χρήση των ερωτηματολογίων. Από την άλλη, τα μειονεκτήματα
μπορεί να είναι ότι οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες αισθάνονται ότι οι εργαζόμενοι φοβούνται να
εκφράσουν τη γνώμη τους και ακόμη και αν μιλήσουν, μπορεί οι πληροφορίες και οι απόψεις τους
να είναι αναληθείς.
Ορισμένες από τις συχνότερες διαδικασίες αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι
ανθρώπινου δυναμικού είναι κυρίως η «ικανοποίηση από την εργασία» με 36 ερωτήσεις για πολύ
συγκεκριμένα θέματα. Αυτό είναι ένα ομαδικό παιχνίδι αξιολόγησης με κάρτες-δίνοντας την
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ευκαιρία στους υπαλλήλους να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, δείπνο με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο προκειμένου να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον,
ομαδικές συναντήσεις/μία προς μία συνεντεύξεις. Επιπλέον, θεωρούν ότι οι αξιολογήσεις είναι
επιτυχείς, καθώς λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα κάθε εργαζομένου σε ατομική βάση.

Προσεγγίσεις διαχείρισης
Ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν περιλαμβάνουν προσεγγίσεις
αξιολόγησης στις επιχειρηματικές στρατηγικές των εταιρειών τους. Εάν διενεργηθούν τέτοιες
αξιολογήσεις, πολλοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα αυτών των
αξιολογήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι ερωτηθέντες που απάντησαν ότι διενεργούσαν τη
διαδικασία αξιολόγησης και προβαίνουν στις απαραίτητες αλλαγές, δήλωσαν ότι οι κύριοι
παράγοντες που συνήθως χρειάζονται αλλαγές είναι το εργασιακό περιβάλλον, οι αμοιβές και η
δίκαιη αξιολόγηση. (Γραφήματα 10 και 11)

Γράφημα 10.

Γράφημα 11.
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Οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές δήλωσαν ότι η ευθύνη τους απέναντι στην ικανοποίηση των
εργαζομένων είναι η αναβάθμιση, η αυτό-αξιολόγηση και η ένδειξη των προβλημάτων. Για να
επιτευχθεί αυτό, προσπαθούν να είναι σε συχνή επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο να τους
παρέχουν τα απαραίτητα οφέλη. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι και οι 4
ιδιοκτήτες/διευθυντές που παραχώρησαν συνέντευξη αντιμετώπισαν ορισμένα ζητήματα που
εξέφρασαν οι υπάλληλοί τους κατά τη διάρκεια ορισμένων από τις εσωτερικές διαδικασίες
αξιολόγησης. Ακολουθούν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν
επιτυχώς από τους διευθυντές και τους ιδιοκτήτες.
•

Σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, υπήρχε ένα ζήτημα σχετικά με τις ώρες εργασίας, καθώς ένας
εργαζόμενος δεν μπορούσε να πάει στη δουλειά στις καθορισμένες πρωινές ώρες εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιήθηκε μία προς μία συνάντηση μεταξύ του διευθυντή
και του εργαζομένου και μετά τη συζήτησή τους στον εργαζόμενο δόθηκε ευέλικτο ωράριο
εργασίας.

•

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας εργαζόμενος είχε πολύ φόρτο εργασίας, γεγονός που
προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος προσκλήθηκε από τον
διευθυντή σε μία προς μία συνάντηση/συνέντευξη για να βρει θεραπεία. Στη συνέχεια, η
εργασία κατανεμήθηκε εξίσου μεταξύ του εργαζομένου και άλλων εργαζομένων. Με αυτόν
τον τρόπο, ο εργαζόμενος αισθάνθηκε πιο αποτελεσματικός και ικανοποιημένος.

Όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι πρέπει να προσαρμόσουν το στυλ διαχείρισής τους στις
προσδοκίες των εργαζομένων τους. Τόνισαν επίσης ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε κάθε
άτομο διαφορετικά επειδή ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Οι περισσότεροι από αυτούς
θεωρούν ότι οι προσεγγίσεις διαχείρισής τους είναι οι προσεγγίσεις των δικαιωμάτων, επειδή όταν
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υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, αυτοί οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να βρουν
άμεσες λύσεις. Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού ανέφεραν ότι οι συστάσεις προκύπτουν από
την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων, η οποία θα τους βοηθήσει στις προσπάθειές τους
να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές.

Ανάγκες και απαιτήσεις
Το γράφημα 12 παρακάτω δείχνει ότι οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες αναγνωρίζουν τις ακόλουθες
πτυχές ως μέρος των απαιτήσεών τους για καλύτερες διαδικασίες αξιολόγησης όσον αφορά την
ικανοποίηση των εργαζομένων: ειδικά εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, κατάρτισης,
συμβουλευτική υποστήριξη και εξειδικευμένο προσωπικό.

Figure 12.

Προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρίζονται καλύτερα την ικανοποίηση των εργαζομένων στις
εταιρείες τους, οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες των μικρών οργανισμών δήλωσαν ότι θεωρούν
απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο με συγκεκριμένη μεθοδολογία που
παρέχεται στις εταιρείες προκειμένου να διεξάγουν τη διαδικασία αξιολόγησης συστηματικά και
σωστά.

3. Βέλτιστες πρακτικές
•

Ένας

σύμβουλος

που

παραχώρησε

συνέντευξη

ανέφερε

ότι

χρησιμοποιεί

ένα

ερωτηματολόγιο με τίτλο «Ικανοποίηση από την εργασία». Το ερωτηματολόγιο έχει μόνο 36
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ερωτήσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένους παράγοντες όπως η αμοιβή, το εργασιακό
περιβάλλον, η εποπτεία και η επικοινωνία. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ο
σύμβουλος θα συντάξει στη συνέχεια μια σύντομη έκθεση, περιγράφοντας τις προκλήσεις
που εντοπίστηκαν. Στη συνέχεια, θα μοιραστεί τα αποτελέσματα με τους εργαζόμενους και
θα περιμένει τις απαντήσεις και τις προτάσεις τους. Με βάση τις απαντήσεις, θα
προσπαθήσει στη συνέχεια να προσαρμόσει τις προτάσεις στην κουλτούρα της εταιρείας.
Όλα αυτά θα γίνουν προς όφελος των εργαζομένων. Αυτή η διαδικασία είναι μια πολύ καλή
πρακτική, καθώς ο σύμβουλος μπορεί να εντοπίσει τους πιο σημαντικούς καθοριστικούς
παράγοντες για την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία.
•

Σε μια άλλη εταιρεία, διεξάγεται ένα ομαδικό παιχνίδι αξιολόγησης. Κάρτες, οποίες
απεικονίζουν τους κύριους παράγοντες ικανοποίησης από την εργασία χρησιμοποιούνται
κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι
να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το θέμα της κάρτας. Διεξάγεται ετησίως και είναι
πολύ αποτελεσματικό καθώς βοηθά στη βελτίωση του ομαδικού πνεύματος και της
συνολικής επικοινωνίας.

•

Σε μια άλλη εταιρεία, η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων
που πραγματοποιούνται ετησίως ή ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Αυτή η
διαδικασία αξιολόγησης είναι σημαντική επειδή οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να
εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους και τα προβλήματά τους απευθείας στον σύμβουλο. Αυτή
η ετήσια αξιολόγηση μέσω των συνεντεύξεων ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη μεταξύ του
εργοδότη και του εργαζόμενου, καθώς μπορεί να ενθαρρύνει άμεσες λύσεις στα
προβλήματα των εργαζομένων.

•

Η διαδικασία εναλλαγής χρησιμοποιείται σε μια άλλη μικρή εταιρεία που στοχεύει στη
βελτίωση του ομαδικού πνεύματος και των πτυχών οικοδόμησης της ομάδας. Σύμφωνα με
τη διαδικασία, οι εργαζόμενοι αποτελούν μέλος μιας ομάδας και έχουν το καθήκον να
ολοκληρώσουν το έργο. Σε ορισμένα στάδια υλοποίησης του έργου, οι εργαζόμενοι πρέπει
να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου αξιολογούν το έργο. Μετά την
ανάλυση των αποτελεσμάτων, εάν υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν είναι ευχαριστημένοι με
το συγκεκριμένο έργο, τότε έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ένα άλλο.
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•

Σε μια άλλη εταιρεία, ετήσιο δείπνο προσφέρεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
εταιρείας. Στο δείπνο παρευρίσκονται ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και οι εργαζόμενοι χωρίς
τους συμβούλους. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται ως μέρος των δραστηριοτήτων
οικοδόμησης της ομάδας της εταιρείας και είναι επωφελείς για την ενίσχυση του ομαδικού
πνεύματος.

•

Ορισμένοι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού οργανώνουν δραστηριότητες οικοδόμησης
της ομάδας, όπως για παράδειγμα βραδιές ποτών δύο φορές το μήνα. Άλλοι δημιουργούν
ειδικά δωμάτια για τα παιδιά ορισμένων εργαζομένων και προσφέρουν επίσης τις
λεγόμενες «Ημέρες Ανταμοιβής και Αναγνώρισης» όπου δίνονται περισσότερες ημέρες
άδειας στους εργαζομένους.

4. Συμπέρασμα
Είναι πολύ σημαντικό οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές να αναγνωρίσουν ότι η ικανοποίηση των
εργαζομένων τους είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό. Οι περισσότεροι από τους
ερωτηθέντες θεωρούν ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων εξαρτάται από ορισμένες
κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες όπως η ηλικία, η θέση κ.λπ.. Είναι προφανές από τα ευρήματα ότι
περισσότερο από το 60% δεν αξιολογεί την ικανοποίηση των εργαζομένων και λιγότερο από το 40%
αξιολογεί την ικανοποίηση των εργαζομένων τους. Επιπλέον, περισσότερο από το 80% δεν
διαχωρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης από την διαδικασία της απόδοσης.
Είναι εμφανές ότι το 95% των ερωτηθέντων δεν χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία και μόνο το
5% από αυτούς χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο.
Επιπροσθέτως, περισσότερο από το 60% δεν θεωρούν ότι η αξιολόγηση ικανοποίησης των
εργαζομένων αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και περισσότερο από το 60% δεν
λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της όταν σχεδιάζουν οποιεσδήποτε
αλλαγές. Οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες αυτών των μικρών εταιρειών δήλωσαν όλοι ότι ξέρουν πώς
να διατηρήσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων τους σε υψηλό επίπεδο, διότι, σύμφωνα με
αυτούς σε μικρές εταιρείες υπάρχουν ισχυρότεροι δεσμοί σχέσεων. Το πιο επιτακτικό από τα
ευρήματα είναι ότι όλοι οι ερωτηθέντες δεν χρησιμοποιούν κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο για να
αξιολογήσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων τους. Όλοι ανέφεραν ότι πρόκειται για μια
σημαντική απαίτηση, η οποία θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τις αξιολογήσεις τους με πιο
αποτελεσματικό τρόπο. Πιστεύουν επίσης ότι η διαδικασία αξιολόγησης της ικανοποίησης από την
εργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί έτσι ώστε οι εταιρείες να είναι υποχρεωμένες να την εκτελέσουν.
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Τέλος, δήλωσαν ότι αυτά τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις τους βοήθησαν, διότι μέσω
τέτοιων ερευνών αυξάνεται περαιτέρω η ευαισθητοποίηση. Οι ερωτηθέντες πρόσθεσαν ότι
ανυπομονούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό εργαλείο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτού
του έργου.

4.2.3. Πολωνία
1. Εισαγωγή
Οι αξιολογήσεις ικανοποίησης των εργαζομένων διενεργούνται πλέον ολοένα και συχνότερα από
πολωνικούς οργανισμούς και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της
διαχείρισης αυτών των οργανισμών. Τον Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με μια εθνική αξιολόγηση
για την ικανοποίηση από την εργασία μεταξύ ειδικών από διάφορους κλάδους, πραγματοποιήθηκε
μια έρευνα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CAWI (emplometer.com). Η μελέτη βαθμολόγησε την
ελευθερία στη δράση και την εμπιστοσύνη των ανωτέρων. Εκτός από αυτό, η έρευνα έδειξε ότι οι
εργαζόμενοι προτιμούν να είναι «οπλισμένοι» με όλα τα εργαλεία, την άνεση των συνθηκών
εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την εργασία. Η ικανοποίηση των
πελατών της εταιρείας είναι πολύ σημαντική για την ικανοποίηση των εργαζομένων της. Η
αποστολή, οι στόχοι και οι αξίες της εταιρείας είναι γνωστά, ωστόσο, το αίσθημα της συμμετοχής
στον οργανισμό δεν είναι πλέον πολύ δυνατό.
Πολλοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι αισθάνονται υποτιμημένοι από τους εργοδότες - ίσως
αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται ως ασήμαντα γρανάζια σε ένα μεγαλύτερο μηχάνημα.
Ακατάλληλες αλλαγές καταγράφηκαν σε εταιρείες. Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν στον τομέα
των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αρνητικές σχέσεις δεν
επισκευάζονται εύκολα.
Στο πλαίσιο του έργου SATIS’ACTION, πραγματοποιήθηκε η έρευνα για την Αξιολόγηση και
Διαχείριση Ικανοποίησης Εργαζομένων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Πολωνία
χρησιμοποιώντας ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Η έρευνα του ερωτηματολογίου
πραγματοποιήθηκε μέσω της υποστήριξης ενός διαδικτυακού τύπου. Παρακολούθησαν 20
ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών και μεσαίων εταιρειών. Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 5
Φεβρουαρίου έως τις 12 Μαρτίου 2021. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου συμπληρώθηκαν
με δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ατομικών σε βάθος συνεντεύξεων, οι οποίες
διεξήχθησαν με ιδιοκτήτες και διαχειριστές μικρομεσαίων οργανισμών και με συμβούλους που
ασχολούνται επαγγελματικά με έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων και παροχή συμβουλών σε
αυτόν τον τομέα. Πραγματοποιήθηκαν 4 συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες / διευθυντές και 4 συνεντεύξεις
με συμβούλους. Εκτός από τους συμβούλους, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες σε μεμονωμένες σε
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βάθος συνεντεύξεις ήταν: Ένας ιδιοκτήτης ενός σαλόνι ποδηλάτων, ένας ιδιοκτήτης ενός δικτύου
βρεφικών σταθμών και ιδιωτικών νηπιαγωγείων, ένας ιδιοκτήτης ενός τοπικού ιδρύματος που
υποστηρίζει μια από τις περιοχές της Κρακοβίας και ιδιοκτήτης μιας νεοσύστατης εκπαίδευσης
παιδιών μέσω μουσικής.

2. Περίληψη πορισμάτων
Ευαισθητοποίηση
Ως μέρος της διαδικτυακής έρευνας, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών και των
διαχειριστών (80%) ισχυρίστηκε ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων με την εργασία τους είναι πολύ
σημαντική για ολόκληρο τον οργανισμό. (Γράφημα 13)
Γράφημα 13.

Επιπλέον από αυτό, το 80% των ερωτηθέντων (επισημαίνονται με πράσινες αποχρώσεις στο
παρακάτω Γράφημα 14) πιστεύουν ότι γνωρίζουν το επίπεδο ικανοποίησης των υπαλλήλων τους.
Γράφημα 14.
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Όλοι οι ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι είχαν την εντύπωση ότι οι υπάλληλοί τους ήταν
ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους. Επιπλέον, όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ήξεραν τι να
κάνουν για να αυξήσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων και γνώριζαν πως θα μπορούσε να
διεξαχθεί καλύτερα.
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι ακόλουθοι είναι μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες
που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων: αμοιβές, σχέσεις με συναδέλφους και
συνεργάτες, βιωσιμότητα απασχόλησης, ισορροπία εργασίας-ζωής, δυνατότητα επαγγελματικής
ανάπτυξης, σχέσεις με επόπτες, εργασιακή ατμόσφαιρα και οργανωτική κουλτούρα .

Προσεγγίσεις αξιολόγησης
Το παρακάτω σχήμα 15 δείχνει ότι μόνο το 25% των ιδιοκτητών εταιρειών παραδέχθηκαν ότι
αξιολόγησαν την ικανοποίηση των υπαλλήλων τους.
Γράφημα 15.

Από αυτά, μόνο το 20% δήλωσε ότι αυτή η αξιολόγηση βασίστηκε σε επίσημες διαδικασίες. Η
συντριπτική πλειονότητα αυτής της διαδικασίας είναι ξεχωριστή από τη διαδικασία αξιολόγησης
επιδόσεων (80%).
Όταν ρωτήθηκαν για την εμπειρία τους στην έρευνα ικανοποίησης στις εταιρείες τους και πώς
διεξήχθησαν τέτοιες έρευνες, οι συμμετέχοντες των μεμονωμένων συνεντεύξεων απάντησαν ότι τις
περισσότερες φορές ήταν ατομικές συνομιλίες με υπαλλήλους, που πραγματοποιούνται κάθε τόσο.
Το επίκεντρο εστιάζεται κυρίως στις ομαδικές σχέσεις, στις ευθύνες, στις προσδοκίες των
εργαζομένων, στην ατμόσφαιρα εργασίας, στην τρέχουσα κατάσταση και στα σχέδια της εταιρείας.
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Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι κανένας από τους συμμετέχοντες στη συνέντευξη και τους
ερωτηθέντες στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο δεν χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία και
μεθόδους για να αξιολογήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων.
Όσον αφορά τα ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι, οι ερωτηθέντες ανέφεραν:
- Ερωτηματολόγια σε χαρτί,
- Συνεντεύξεις,
- Μια εξωτερική εταιρεία παρείχε ένα εργαλείο - Bigram,
- Ερωτηματολόγιο Gallup,
- Πλατφόρμα ESA,
- μοντέλο έρευνας για τη γνώμη των εργαζομένων - Advisio

Προσεγγίσεις Διαχείρισης
Στην ερώτηση: Πώς θα περιγράφατε τον ρόλο της αξιολόγησης ικανοποίησης των εργαζομένων στη
διαχείριση της εταιρείας σας; Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι η
αξιολόγηση είναι ένα βασικό στοιχείο που επηρεάζει την άνεση της εργασίας τους όσον αφορά την
ανάθεση καθηκόντων και την αξιολόγηση της απόδοσής τους. Μπορούν επίσης να αξιολογήσουν
καλύτερα τα πράγματα που δεν λειτουργούν καλά και να διασφαλίσουν αστάθειες, σε κάποιο
βαθμό. Οι προσεγγίσεις αξιολόγησης είναι επωφελείς επειδή πολύ συχνά ενθαρρύνουν τους
εργαζομένους. Εκτός από αυτό, οι αξιολογήσεις συχνά επιτρέπουν στους ανθρώπους να μάθουν για
τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρείας.

Γράφημα 16.
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Το παραπάνω Γράφημα 16 δείχνει ότι μόνο το 15% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η αξιολόγηση
ικανοποίησης των εργαζομένων είναι μέρος της στρατηγικής της εταιρείας. Ταυτόχρονα, το 45% των
ιδιοκτητών και των διευθυντών δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ικανοποίησης των
εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό οργανωτικών αλλαγών. Μεταξύ των
αλλαγών που εισήχθησαν βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών ικανοποίησης των εργαζομένων,
οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες μικρών εταιρειών απαριθμούσαν τους ακόλουθους τομείς:
εσωτερική επικοινωνία, δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης, σχέσεις με συναδέλφους και
συναδέλφους και αναδιοργάνωση στο χώρο εργασίας.
Οι σύμβουλοι που ασχολούνται με τις εκτιμήσεις ικανοποίησης των εργαζομένων δήλωσαν ότι πολύ
συχνά μετά την προετοιμασία των συστάσεων από έρευνες, τα καθήκοντά τους θα είχαν τελειώσει
μέχρι τότε και, ως εκ τούτου, θα είχαν ελάχιστη ή καθόλου επίδραση στον αντίκτυπο των
συστάσεων τους.

Ανάγκες και απαιτήσεις
Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχθηκαν ότι για να εκτιμήσουν
καλύτερα την ικανοποίηση των εργαζομένων, χρειάζονται ελεύθερο χρόνο για να το κάνουν.
Χρειάζονται επίσης πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία / μεθόδους αξιολόγησης και εκπαίδευση.
(Γράφημα 17)

Γράφημα 17.
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Μεταξύ των στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αξιολόγησης της
ικανοποίησης των εργαζομένων, οι ιδιοκτήτες έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις:
- Έρευνες έρευνας
- Σχόλια και ειλικρίνεια
- Ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τις προσδοκίες των εργαζομένων
- Μάθετε πώς το κάνουν άλλοι
- Ένα αυτοματοποιημένο, εύχρηστο εργαλείο μαζί με το ουσιαστικό περιεχόμενο των ερωτήσεων
- Διαδικτυακή πλατφόρμα, εφαρμογή, χωρίς χαρτί, εύκολα προσβάσιμη έτσι ώστε ο εργαζόμενος να
μπορεί να το κάνει στο σπίτι (αυτοματισμός εργαλείου, δημιουργούνται αναφορές με σχόλια,
αυτόματη αξιολόγηση που θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες που καθορίζονται από τον
ιδιοκτήτη / διαχειριστή + σχολιασμό σχετικά με το τι να κάνετε, πού να εργαστείτε για να αλλάξετε
την προσέγγιση). Εκτός από τα παραπάνω, όσον αφορά τη διαχείριση της ικανοποίησης των
εργαζομένων, οι ιδιοκτήτες χρειάζονται κυρίως ελεύθερο χρόνο για να το κάνουν αυτό. Μεταξύ των
στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση της ικανοποίησης των
εργαζομένων, ανέφεραν τα εξής: Ένα εξωτερικό εργαλείο με ανεπτυγμένη αξιολόγηση και
υποστήριξη όσον αφορά τις συμβουλές. Ενώ οι σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού υπογράμμισαν
τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:
- «Μαγικό εργαλείο» προσαρμοσμένο για μικρές επιχειρήσεις
- Γνώση ανθρώπινου δυναμικού για οργανισμούς και διαχείριση
- Απλοποίηση υπαρχόντων εργαλείων
- Ένα σημείο αναφοράς θα μπορούσε να βοηθήσει στην απόκτηση πελάτη και πολύτιμες προτάσεις
- Ένα παράρτημα που θα έλεγε τι μπορεί να γίνει αν τα αποτελέσματα είναι χαμηλά
- Οδηγίες για το εργαλείο ή πώς να οργανώσετε μια έρευνα - καθοδήγηση για έναν σύμβουλο
- Εργαλεία που λειτουργούν σε κινητά τηλέφωνα Android - για να είναι διαθέσιμο στους
ερωτηθέντες

3. Βέλτιστες πρακτικές
•

Ως μέρος μιας αξιολόγησης ικανοποίησης των εργαζομένων, ένας από τους ερωτηθέντες
συμβούλους πραγματοποίησε έρευνα ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό
εργαλείο και μια σειρά συνεντεύξεων. Η διαδικασία έτρεξε πολύ ομαλά και αυτό
χρησίμευσε ως καλή πολιτική ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης
έδειξαν ότι υπήρξε καλή συνεργασία και η προσεκτική διαδικασία επέτρεψε στους
υπαλλήλους / ερωτηθέντες να αισθάνονται ασφαλείς. Ο Σύμβουλος πρόβλεψε τα
προβλήματα και τα έλυσε εκ των προτέρων.
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•

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας σύμβουλος πραγματοποίησε μια σύντομη έκδοση μιας
έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων για μία από τις ταξιδιωτικές εταιρείες και αυτό έγινε
χωρίς τη συμμετοχή ενός διευθυντή. Αυτό υλοποιήθηκε ως μέρος ενός εργαστηρίου σε μια
αίθουσα χρησιμοποιώντας κάρτες αυτό-πλήρωσης. Αυτή η μέθοδος βοήθησε τους
υπαλλήλους καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν και να εκφράσουν τους τομείς που
χρειάζονται βελτίωση. Αυτή η πρακτική είναι μια καλή εσωτερική πολιτική ενημέρωσης και
επικοινωνίας. Βοήθησε επίσης την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Μετά
από αυτήν την άσκηση, στη συνέχεια συντάσσεται μια έκθεση πέντε σελίδων, όπου
επισημαίνονται οι κύριες εξελίξεις κατά τη διάρκεια αυτής της πρακτικής.

•

Σε μία από τις εταιρείες του τύπου, ένας σύμβουλος χρησιμοποίησε ένα έτοιμο εργαλείο
που δημιούργησε ο ίδιος. Η εταιρεία ήταν αρκετά μεγάλη και χρειάστηκε πολύς χρόνος για
να συζητηθεί το ερωτηματολόγιο. Αυτό ήταν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που διευκόλυνε
την ερευνητική διαδικασία και επέτρεψε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Εκτός από αυτό,
η συγκριτική αξιολόγηση μπορεί επίσης να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο. Χάρη στη
συζήτηση ικανοποίησης με τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, ο εκπαιδευτής συνέταξε
μια έκθεση και συναντήθηκε με το διοικητικό συμβούλιο μετά την εκπαίδευση. Το
συμπέρασμά τους ήταν ότι οι άνθρωποι χρειάζονται διευθυντική καθοδήγηση για τον
επικεφαλής του οργανισμού. Μετά από αυτό, ο διευθυντής τους συμφώνησε ότι δεν έχει
νόημα η διδασκαλία των υπαλλήλων, επομένως, αποφάσισαν να δώσουν διοικητική
εκπαίδευση στο διοικητικό συμβούλιο. Χάρη σε αυτήν τη μέθοδο, λήφθηκε υπόψη η γνώμη
των εργαζομένων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το διοικητικό συμβούλιο άκουγε τις
φωνές των υπαλλήλων.

•

Σε μια άλλη εταιρεία, σε ορισμένους υπαλλήλους δόθηκε η ευκαιρία να επιλέξουν μια
ομάδα στην οποία μπορούν να μετακινηθούν. Η παροχή στους εργαζομένους της επιλογής
εργασίας σε μια συγκεκριμένη ομάδα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ικανοποίησής
τους λόγω του γεγονότος ότι θα τους δοθεί η επιλογή να εργαστούν σε μια ομάδα όπου
ταιριάζουν και θα κάνουν τη δουλειά που τους αρέσει.

4. Συμπέρασμα
Οι πολωνοί εργαζόμενοι θέλουν να είναι ανεξάρτητοι και αυτή η έρευνα στην πραγματικότητα
εκτιμά την ελευθερία δράσης και εμπιστοσύνης των ανωτέρων. Οι εργαζόμενοι θέλουν να
«οπλιστούν» με όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν σωστά. Από την άποψη αυτή, οι
ερωτηθέντες αξιολόγησαν πολύ την άνεση των συνθηκών εργασίας και του διαθέσιμου εξοπλισμού.
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Υπάρχουν ακόμη πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και να βελτιωθούν, ειδικά στον τομέα των
σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων.
Ως μέρος αυτής της διαδικτυακής έρευνας, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών και των
διευθυντών (80%) ισχυρίστηκε ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων με την εργασία τους είναι πολύ
σημαντική για ολόκληρο τον οργανισμό. Οι ερωτηθέντες τόνισαν τη σημασία της αμοιβής, των
σχέσεων με τους συναδέλφους, τη βιωσιμότητα της απασχόλησης, την ισορροπία μεταξύ
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, τη δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης, τις σχέσεις με
τους επόπτες, η εργασιακή ατμόσφαιρα και η οργανωτική κουλτούρα ως καθοριστικοί παράγοντες
για την ικανοποίηση των εργαζομένων.
Μόνο το 25% των ιδιοκτητών εταιρειών παραδέχθηκαν ότι αξιολόγησαν την ικανοποίηση των
υπαλλήλων τους. Κανένας από τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις όπως επίσης
και κανένας από τους ερωτηθέντες του διαδικτυακού ερωτηματολογίου δεν χρησιμοποιεί
συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους για να αξιολογήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων. Ο
χρόνος, τα εξειδικευμένα εργαλεία αξιολόγησης, οι συγκεκριμένες μέθοδοι, η εκπαίδευση και
μερικές πληροφορίες για το τι κάνουν άλλοι ήταν μερικές από τις απαιτήσεις που χρειάζονται
περαιτέρω βελτίωση.

4.2.4. Τσεχική Δημοκρατία
1. Εισαγωγή
Εκτός από μια πηγή χρηματοδότησης για πολλούς από εμάς, η εργασία είναι ένα εργαλείο για την
αυτοπραγμάτωση και το κοινωνικό κύρος. Για τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές, η ικανοποίηση
με τη δουλειά τους έρχεται όταν επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι και η εργασία γίνεται
αντιληπτή από τους πελάτες και τους συνεργάτες. Όλα αυτά έχουν αναπόφευκτη θετική και
ευημερούσα έκβαση για κάθε εταιρεία.
Υπό αυτήν την έννοια, η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι μια σχετικά ευρεία έννοια που
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Αυτοί είναι κυρίως άμεσοι παράγοντες που σχετίζονται με
το εργασιακό περιβάλλον και τον φόρτο εργασίας, αλλά η ικανοποίηση των εργαζομένων
επηρεάζεται επίσης από τη συνολική διάθεση και την ικανοποίησή τους σε ένα πολύ ευρύτερο
πλαίσιο. Ένα από τα εργαλεία που μπορούν να δείξουν πολλά για την ικανοποίηση των
εργαζομένων σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο είναι ο δείκτης Better Life Index (BLI) του ΟΟΣΑ. Αυτός ο
δια-δραστικός σύνθετος δείκτης συγκρίνει μεμονωμένα θέματα, οδηγώντας σε ικανοποίηση σε
διάφορους τομείς ποιότητας ζωής σε μεμονωμένες χώρες, και εξετάζει τους δείκτες της ποιότητας
της εργασιακής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή την άποψη, ο δείκτης BLI της Τσεχικής
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Δημοκρατίας για την περιοχή Job είναι 7,1 μονάδες σε μέση κλίμακα από 1 έως 10 και βρίσκεται
περίπου στο μέσο του εύρους των μετρημένων χωρών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη
συνολική βαθμολογία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•

υψηλό ποσοστό απασχόλησης (το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού σε ηλικία
εργασίας ηλικίας 15 έως 64 ετών είναι 73,6% που είναι υψηλότερο από το μέσο όρο
απασχόλησης του ΟΟΣΑ 68%) ·

• χαμηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που είναι
άνεργο για ένα χρόνο ή περισσότερο είναι σήμερα 1%, χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ του
1,8%) · και
• ασφάλεια της εργασίας (στην Τσεχική Δημοκρατία, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αναμενόμενη
απώλεια εισοδήματος 3,1% εάν γίνουν άνεργοι, πολύ χαμηλότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
7%).
Μεταξύ των κύριων αρνητικών παραγόντων, που επηρεάζουν τη συνολική βαθμολογία της Τσεχικής
Δημοκρατίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι, δηλαδή οι μισθοί και άλλα νομισματικά οφέλη που
συνοδεύουν την απασχόληση και το φύλο και την κοινωνική ανισότητα. Μέσα σε αυτές τις
αξιολογήσεις, η Τσεχική Δημοκρατία βρίσκεται στο χαμηλότερο τρίτο των χωρών που
αξιολογούνται, πράγμα που σημαίνει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, πλούσιων
και φτωχών.
Η έρευνα για την ικανοποίηση των εργαζομένων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διεξήχθη
τον Φεβρουάριο του 2021. Πρώτον, με τη μορφή ανώνυμης έρευνας ερωτηματολογίου, στην οποία
συμμετείχαν 27 ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ και δεύτερον με τη μορφή ατομικού σε - βάθος
συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με 4 ιδιοκτήτες / διευθυντές ΜΜΕ και 3 ειδικούς σε θέματα
ανθρώπινου δυναμικού από μεσαίες επιχειρήσεις. Ατομικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο
διαδίκτυο λόγω της δυσμενούς πανδημικής κατάστασης στην Τσεχική Δημοκρατία.

2. Περίληψη των πορισμάτων
Ευαισθητοποίηση
Οι πρώτες 14 ερωτήσεις στην ανώνυμη έρευνα ερωτηματολογίου αφορούν τους τομείς της
ευαισθητοποίησης σχετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων, γεγονός που την καθιστά την
κύρια πηγή πληροφοριών σε αυτό το κεφάλαιο. Οι ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα
συμφώνησαν απόλυτα ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων με την εργασία τους είναι πολύ
σημαντική για ολόκληρο τον οργανισμό και γνωρίζουν το επίπεδο ικανοποίησης των υπαλλήλων
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τους. Αν και οι εργοδότες γνώριζαν την ικανοποίηση των δημογραφικών στοιχείων στις
περισσότερες απαντήσεις έδειξαν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα. Ένας
ικανοποιημένος υπάλληλος, σύμφωνα με τους Τσέχους ερωτηθέντες, είναι ένας αποτελεσματικός
υπάλληλος που δημιουργεί μια καλή ατμόσφαιρα στην εταιρεία και αντιμετωπίζει τα καθήκοντα /
τις εργασίες με τη δέουσα επιμέλεια. Από αυτήν την άποψη, υπήρξε απόλυτη συμφωνία μεταξύ των
ερωτηθέντων - 27 θετικές απαντήσεις επικράτησαν σε δύο παράγοντες: την δίκαιη αξιολόγηση των
επιδόσεων και τις σχέσεις με τους συναδέλφους / τους συναδέλφους..
Γράφημα 18.
Δεν ήταν μεγάλη
έκπληξη το γεγονός
ότι

η συντριπτική

πλειοψηφία (81,5%)
των

ερωτηθέντων

επιβεβαίωσε

ότι

αξιολογούν

την

ικανοποίηση

των

υπαλλήλων

Πόσο συχνά αξιολογείτε την
εργασιακή ικανοποίηση των
υπαλλήλων σας;
4%17%
33%

τους

46%

Παραπάνω από μια
φορά κάθε 6 μήνες
Μια φορά στους 6
μήνες
Μια φορά το χρόνο
Ανα κάποια χρόνια
Λιγότερο συχνά

κάθε 6 μήνες και
μόνο λιγότερο από 5% το κάνουν λιγότερο συχνά από μία φορά το χρόνο. (Σχήμα 18) Ένας από τους
ειδικούς του ανθρώπινου δυναμικού στη συνέντευξη δηλώνει ότι η πραγματοποίηση έρευνας, ή
άλλης μορφής αξιολόγησης της ικανοποίησης των εργαζομένων, αρκεί μία φορά το χρόνο, επειδή
τα βήματα δράσης και η εφαρμογή τους απαιτούν χρόνο. Η τακτική έρευνα ικανοποίησης οδηγεί σε
περισσότερη δυσαρέσκεια παρά βελτίωση.
Αυτή η αξιολόγηση ικανοποίησης είναι συνήθως πιο τυπικής φύσης (55,6%) και διαχωρίζεται από τη
διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης (51,9%). Ωστόσο, οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις ήταν
πολύ ισορροπημένες και σχεδόν 50:50. Εκτός από αυτό, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ιδιοκτητών /
διευθυντών (66,7%) δεν χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία για την αξιολόγηση της
ικανοποίησης των εργαζομένων και εκείνοι που κάνουν συχνότερα αναφέρουν ερωτηματολόγια
ικανοποίησης ή έρευνες που συμπληρώνονται από συνεντεύξεις και διαλόγους (ατομικά ή
ομαδικά).
Η αξιολόγηση ικανοποίησης εργαζομένων είναι μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για το 63% των
ερωτηθέντων και η συντριπτική πλειονότητα αυτών επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης ικανοποίησης των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό
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οργανωτικών αλλαγών (81,5%). Τομείς στους οποίους οι ερωτηθέντες στο ερωτηματολόγιο έχουν
εισαγάγει αλλαγές βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών ικανοποίησης των εργαζομένων είναι
κυρίως: περιβάλλον εργασίας (77,8%), αμοιβές (74,1%) και αξιολόγηση δίκαιης απόδοσης (70,4%).
Οι συνεντεύξεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αποκάλυψαν ότι σε μικρές εταιρείες
με διεθνές υπόβαθρο, η διαδικασία αξιολόγησης και η αξιολόγηση χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Σε
μικρές εγχώριες εταιρείες, συνήθως εργάζονται για να εκτιμήσουν την ικανοποίηση των
εργαζομένων όταν υπάρχουν προοδευτικοί νέοι (νεοσύστατες επιχειρήσεις) που είναι πρόθυμοι να
επενδύσουν στην ικανοποίηση των εργαζομένων.
Από την άποψη των εργοδοτών (ιδιοκτήτες και διευθυντές), οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν
την ικανοποίηση των εργαζομένων είναι οι λογικοί μισθοί, οι σαφείς κανόνες στην εργασία, η
ικανότητα να επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους και το εργασιακό περιβάλλον όπως οι
ώρες εργασίας, οι σχέσεις με τους συναδέλφους, και ανώτεροι. Όσον αφορά την ικανοποίηση των
εργαζομένων, αυτό που προέκυψε από τις συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες και διευθυντές είναι η πτυχή
του κατάλληλου μισθού. Ωστόσο, πολύ συχνά, η ικανοποίηση των εργαζομένων αφορά περισσότερο
την ανθρώπινη προσέγγιση ή το κατάλληλο κίνητρο. Σε μια μικρή εταιρεία, είναι ένα πολύ
διαισθητικό ζήτημα και δεν υπάρχει χώρος για προγραμματισμό ή σκέψη για αυτά τα πράγματα
κατά τη διάρκεια της καθημερινής ρουτίνας της επιχείρησης. Κυρίως, είναι θέμα δοκιμής και
σφάλματος - κάτι λειτουργεί καλά ή κάτι δεν εκτιμάται.

Προσεγγίσεις αξιολόγησης
Ένας καλός διευθυντής προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι υπάλληλοί του
είναι ικανοποιημένοι. Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα
θετικό και ισορροπημένο περιβάλλον, διότι, σε ακατάλληλο περιβάλλον, οι εργαζόμενοι είναι συχνά
δυσαρεστημένοι, νευρικοί και συχνά ακόμη και επιθετικοί. Από τις εμπειρίες των ιδιοκτητών και
των διαχειριστών, το πιο σημαντικό πράγμα για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων
είναι μια ανοιχτή αμφίδρομη επικοινωνία και η δυνατότητα να δούμε ότι οι ιδέες τους
εφαρμόζονται πραγματικά. Το εργαλείο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαδικασία
αξιολόγησης είναι μια επίσημη ή άτυπη προσωπική συνέντευξη. Το πλεονέκτημά του είναι η
απλότητα και η αμεσότητα, αλλά φυσικά, έχει και τα μειονεκτήματά της, όπως η επιφανειακότητα ή
ότι δεν είναι πάντα δυνατό να εντοπιστούν προβληματικές περιοχές.
Αυτό που προκύπτει από τις συνεντεύξεις με τους ειδικούς του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ότι η
αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο ως
διοικητική διαδικασία, και μερικές φορές, θα μπορούσε να σχετίζεται με το δυσάρεστο συναίσθημα
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που σχετίζεται με τις εξετάσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε καλά τον στόχο και
γιατί γίνεται μια τέτοια αξιολόγηση και να τον συνδυάσουμε με τους στόχους και τα σχέδια της
συνολικής στρατηγικής διαχείρισης. Είναι επίσης σημαντικό να εκτιμηθεί η συνολική εσωτερική
κατάσταση. Όλα εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη κατάσταση στην εταιρεία και τα πράγματα δεν
μπορούν να γενικευτούν.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς HR είναι κυρίως διάφοροι τύποι
ερωτηματολογίων, καθώς και προσωπικές συναντήσεις μεταξύ του αξιολογητή και του
αξιολογημένου ατόμου. Τα οφέλη αυτού μπορεί να σχετίζονται με την ειλικρινή ανατροφοδότηση
από τους υπαλλήλους και την ικανότητα των αξιολογητών να αλλάζουν τα προβληματικά πράγματα
από κάτω προς τα πάνω. Εάν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε
απογοήτευση και υποκίνηση. Η διοίκηση συχνά δεν δίνει αρκετή προσοχή σε αυτόν τον τομέα και
ως εκ τούτου, πολλές φορές τα αποτελέσματα παραμένουν στο ράφι.
Οι έρευνες δόθηκαν, ως παράδειγμα, όσον αφορά τις επιτυχημένες προσεγγίσεις αξιολόγησης.
Συνιστάται επίσης να συμπεριλάβετε έναν ενδιάμεσο σύνδεσμο στη διαδικασία, όπως «ομάδες
εστίασης», όπου οι εργαζόμενοι μπορούν ακόμα να σχολιάσουν τα αποτελέσματα σε μικρότερες
ομάδες (σε επίπεδο τμήματος). Είναι σημαντικό να καθορίσετε τα βήματα δράσης από τους ίδιους
τους υπαλλήλους και να τα επεξεργαστείτε μέχρι το τέλος, υποστηριζόμενα από τη διεύθυνση της
εταιρείας. Ένα άλλο παράδειγμα αξιολόγησης ικανοποίησης των επιτυχημένων εργαζομένων
αναφέρθηκε που είναι η αξιολόγηση 360 ° σε μια εταιρεία. Αυτή η μέθοδος αντικαθιστά την
παραδοσιακή προσέγγιση «boss-down» και η αξιολόγηση γίνεται μόνο από άμεσους ανωτέρους.
Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση «από όλες τις πιθανές πλευρές» από ανώτερους, συναδέλφους, συναδέλφους, υφισταμένους και πελάτες και φυσικά τους
υπαλλήλους.

Προσεγγίσεις διαχείρισης
Σε μια μικρή εταιρεία όπου όλοι γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, οι αμοιβαίες δυνάμεις και αδυναμίες
τόσο των ανθρώπων (διευθυντής - υπάλληλος) όσο και οι διαδικασίες είναι ορατές και εμφανείς.
Από τη μία πλευρά, το γεγονός ότι η εταιρεία είναι μικρή, πιθανώς δίνει το πλεονέκτημα για μια πιο
αποτελεσματική διαδικασία που σχετίζεται με τη ρύθμιση και την εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά,
πρέπει να υπάρχει συνεπής επικοινωνία, σαφείς οδηγίες και στόχοι από τη διεύθυνση. Κάποιος
μπορεί να παρακινήσει με μισθό, παροχές, την ευελιξία των συνθηκών εργασίας (όλα στην αρχή
«ίδια για όλους»), η σαφής επικοινωνία, η αναπτυξιακή υποστήριξη, η σαφής εσωτερική
επικοινωνία, η υποστήριξη επωνυμίας, απλώς προσφέρουν επίσης μια χαλαρή άτυπη κουλτούρα,
μεταξύ άλλων.
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Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και διευθυντικά στελέχη, επιβεβαιώθηκε
πολύ συχνά ότι το συνολικό κλίμα στην ομάδα εργασίας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας
στην απόδοση και την επιτυχία της εταιρείας στην αγορά. Ακόμα και όταν ορισμένοι διευθυντές
εκτιμούν την ικανοποίηση των εργαζομένων παράνομα, διαισθητικά ή χωρίς μια ιδέα, γνωρίζουν ότι
αυτή είναι πράγματι μια διαδικασία, η οποία είναι σημαντική. Όλοι οι διευθυντές που πήραν
συνέντευξη συμφώνησαν επίσης ότι η διαχειριστική τους προσέγγιση είναι εν μέρει
προσαρμοσμένη στους διαφορετικούς τύπους εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους.
Όσον αφορά τα παραδείγματα μιας εισαγόμενης αλλαγής που βασίζεται στα αποτελέσματα της
αξιολόγησης ικανοποίησης των εργαζομένων, οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες των ερωτηθέντων
εταιρειών ανέφεραν την εισαγωγή νέων μορφών οργάνωσης εργασίας, αλλαγής ωρών εργασίας,
προσαρμογής και εξοπλισμού στο χώρο εργασίας, αξιολόγηση των εργαζομένων και τη δημιουργία
ενός εργασιακού περιβάλλοντος μη καπνιστών
Οι ειδικοί του HR που πήραν συνέντευξη δήλωσαν ωστόσο ότι, σύμφωνα με τις εμπειρίες τους, η
διοίκηση συχνά δεν δίνει αρκετή προσοχή σε αυτόν τον τομέα. Η εκτίμηση ικανοποίησης δεν πρέπει
να λαμβάνεται μόνο ως διαδικασία, χρήσιμη για την απόκτηση των ίδιων των πληροφοριών αλλά
και, και το πιο σημαντικό, ως διαδικασία που μπορεί να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται προς
όφελος όλων των εμπλεκόμενων.

Ανάγκες και απαιτήσεις
Τα ανώνυμα ερωτηματολόγια έδειξαν ότι οι ιδιοκτήτες / διευθυντές θα χρειάζονταν ιδιαίτερα
περισσότερο χρόνο (77,8%) και συγκεκριμένα εργαλεία ή μεθόδους αξιολόγησης (66,7%) για να
μπορέσουν να αξιολογήσουν καλύτερα την ικανοποίηση των εργαζομένων. Περισσότεροι από τους
μισούς θα εκτιμούσαν επίσης την έναρξη επίσημων διαδικασιών (59,3%) και περισσότερους
οικονομικούς πόρους (59,3%) για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων στην εταιρεία
τους. Ήταν αρκετά έκπληξη το γεγονός ότι μόνο το 51,9% των ερωτηθέντων θα υποδεχόταν
περισσότερους εκπαιδευτικούς πόρους ή κατάρτιση και μόνο λιγότερο από το 41% θα ζητούσε
συμβουλευτική υποστήριξη. Μόνο το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων εταιρειών (25,9%) θα
ενδιαφερόταν για εξειδικευμένο προσωπικό και 5 από τους 27 ερωτηθέντες από το σύνολο των 27
δεν χρειάζεται να λάβουν περαιτέρω μέτρα ως προς αυτό. (Γράφημα 19)
Figure 19.
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Τι χρειάζεστε ώστε να διεξάγετε με τον
καλύτερο τρόπο τη διαδικασία της αξιολόγησης;
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Από την προοπτική του ανθρώπινου δυναμικού, η δέσμευση της διοίκησης και η επένδυση στην
εκπαίδευση στην αξιολόγηση ικανοποίησης των εργαζομένων είναι ουσιαστικές και επιθυμητές.
Μία από τις ερωτήσεις του ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από 27
ιδιοκτήτες ή διευθυντές ΜΜΕ, τόνισε επίσης τη σύνδεση αυτής της πτυχής με τη διεύθυνση. Η
ερώτηση ήταν: «« Τι χρειάζονται για να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την ικανοποίηση των
εργαζομένων; » Ωστόσο, το 85% των διευθυντών που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι θα χρειαστούν
περισσότερο χρόνο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επιχειρηματίες στην Τσεχική Δημοκρατία
αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη χρόνου για πολλούς επιχειρηματικούς τομείς.
Ωστόσο, η ανάγκη για πρόσθετους εκπαιδευτικούς πόρους σημείωσε τη δεύτερη θέση (74,1%) και η
ανάγκη για μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους για αυτόν τον τομέα (70,4%) ακολούθησε την τρίτη
θέση. Το πιο σημαντικό εργαλείο που οι ερωτηθέντες ιδιοκτήτες και διευθυντές δεν θεωρούν
απαραίτητο ή χρήσιμο είναι το εξειδικευμένο προσωπικό (70,4% αρνητικές απαντήσεις). Είναι
αρκετά ενδιαφέρον, κατά τη διάρκεια των σε βάθος συνεντεύξεων με τους διευθυντές και τους
ιδιοκτήτες, μόνο ένας διευθυντής εξέφρασε την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό.
Οι απαντήσεις στην ερώτηση «τι άλλο χρειάζονται οι ερωτηθέντες για να εκτιμήσουν καλύτερα την
ικανοποίηση των εργαζομένων και να διαχειριστούν αυτόν τον τομέα στην εταιρεία τους»
μεταφέρθηκαν στο πνεύμα της ανάγκης για περισσότερο χρόνο, τόσο για τους διευθυντές, όσο και
για τους ίδιους τους υπαλλήλους. Ένα εξειδικευμένο άτομο που θα αντιμετώπιζε το ζήτημα, ένα
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απλό εργαλείο, ένα σύστημα ή ένα εγχειρίδιο που δεν θα ήταν χρονοβόρο, θα ήταν μερικές από τις
απαιτήσεις που σίγουρα θα βοηθούσαν.

3. Βέλτιστες πρακτικές
• Να θυμάστε ότι ο στόχος είναι να φροντίσετε τον εργαζόμενο - Οι ανάγκες και οι
απαιτήσεις των εργαζομένων πρέπει να αντιμετωπιστούν από την αρχή. Πρέπει επίσης να
ερωτηθούν για τις προτιμήσεις και τις απόψεις τους. Ο διευθυντής πρέπει να δείξει στους
υπαλλήλους του ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους και ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν
αλλαγές στο χώρο εργασίας - αλλαγές που βασίζονται στις προτάσεις τους. Η διεύθυνση δεν
πρέπει να αποσπάται από τη φροντίδα των εργαζομένων. Αντίθετα, θα πρέπει να
συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία.
•

Δημιουργήστε μια εταιρική κουλτούρα με μια ανοιχτή αμφίδρομη επικοινωνία - Εάν
θέλετε να διατηρήσετε τους υπαλλήλους σας ικανοποιημένους, πρώτα απ 'όλα,
δημιουργήστε μια κουλτούρα στην εταιρεία με ανοιχτή επικοινωνία, όπου οι εργαζόμενοι
και οι ανώτεροι υπάλληλοί τους μπορούν να επικοινωνούν ό, τι τους ευχαριστεί ή τους
ενοχλεί. Για να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, και ιδίως εκείνοι που βρίσκονται σε διευθυντικές
θέσεις, πώς να δίνουν σωστά σχόλια. Αλλά πολύτιμα σχόλια, όχι ένα που προσβάλλει και
διαλύει τη μισή εταιρεία.
• Δημιουργήστε έναν καλά εξοπλισμένο χώρο εργασίας - Αφιερώνουμε έως και το ένα
τρίτο της ζωής μας στην εργασία. Ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται καλά
φυσικά οδηγούν στην ικανοποίησή τους, στην καλύτερη συγκέντρωση και στη σκληρή
δουλειά. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι εάν έχετε ένα ωραίο γραφείο, θα έχετε αυτόματα
ικανοποιημένους και παρακινημένους ανθρώπους. Το εργασιακό περιβάλλον πρέπει επίσης
να προσφέρει ένα ποικίλο μωσαϊκό φροντίδας και ικανοποίησης των εργαζομένων. Ο
φυσικός χώρος εργασίας παίζει σημαντικό ρόλο, για παράδειγμα ο φωτισμός, το μέγεθος
του πραγματικού χώρου εργασίας και ολόκληρος ο χώρος εργασίας, η θερμοκρασία στα
δωμάτια ή η ποσότητα πρασίνου στο χώρο εργασίας είναι μερικοί από τους παράγοντες
που συμβάλλουν σε ένα ευτυχισμένο εργασιακό περιβάλλον .
• Συμπεριλάβετε έναν ενδιάμεσο σύνδεσμο στη διαδικασία αξιολόγησης ικανοποίησης
των εργαζομένων - Συμπεριλαμβανομένου ενός άλλου ενδιάμεσου συνδέσμου, όπως
"ομάδες εστίασης" με τη διαδικασία που θα διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να
συνδεθούν περισσότερο με τα αποτελέσματα και να έχουν καλύτερη ικανότητα να
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σχολιάσουν το σύνολο επεξεργάζομαι, διαδικασία. Αυτή η ομάδα εστίασης μπορεί να είναι
για παράδειγμα ένα μικρό τμήμα ή μια ομάδα υπαλλήλων με σχετική περιγραφή εργασίας.
• Ένας σωστά υποκινούμενος υπάλληλος ισούται με έναν πιο αποτελεσματικό και
ικανοποιημένο υπάλληλο - Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι η ικανοποίηση έχει να κάνει
με τα χρήματα. Μακροπρόθεσμα, τα χρήματα δεν είναι αυτό που κρατά τον ενθουσιασμό
για δουλειά. Τα κίνητρα πρέπει επομένως να είναι ατομικά και δεν πρέπει να γενικεύονται.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κίνητρα μόνο από το ποσό του μισθού και άλλοι από τα
αποτελέσματα και την ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας
• Κοινό πρωινό - Προσκαλέστε το προσωπικό σας για πρωινό! Σερβίρεται μπουφές πρωινού
για όλη την εταιρεία μία φορά το μήνα. Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, πάντα μεταξύ 810 η ώρα, όλη η ομάδα εργασίας προσκαλείται στους κοινόχρηστους χώρους, όπου έχουμε
πρωινό μαζί. Οι εργαζόμενοι μπορούν να απολαύσουν πλούσιο πρωινό και καλό καφέ με
τους συναδέλφους τους και να ξεκινήσουν τη μέρα τους με διαφορετικό και ευχάριστο
τρόπο.

4. Συμπέρασμα
Η εταιρική κουλτούρα και η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι συχνά παραμελημένοι τομείς που
επηρεάζουν την πρόσληψη των εργαζομένων, την απόδοσή τους και την επιτυχία της εταιρείας. Οι
δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι κάνουν μόνο την απαραίτητη ελάχιστη εργασία στη θέση τους και οι
υπάλληλοι υποτιμούν την άδεια. Οι εργαζόμενοι που δεν αναζητούν μόνο εισόδημα στην εργασία
τους τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένοι, πιο αποτελεσματικοί και πιστοί. Επομένως, αξίζει για τις
εταιρείες να επικεντρωθούν σε αυτούς τους εργαζόμενους, καθώς και στη δημιουργία ενός καλού
εργασιακού περιβάλλοντος για τους υπαλλήλους τους.
Όταν δημιουργείτε ένα περιβάλλον για ικανοποιημένους υπαλλήλους, είναι απαραίτητο να
ενδιαφέρεστε από τις ίδιες τις ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας
ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ιδιοκτήτες
και διευθυντές ΜΜΕ έφεραν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με το ζήτημα
που θα επιτρέψει στους εταίρους να δημιουργήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο στο έργο
SATISFACTION.
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4.2.5. Γαλλία
1. Εισαγωγή
Πριν από τη διανομή των ερευνών, η Leno διεξήγαγε μια βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την
«ικανοποίηση των εργαζομένων» στη Γαλλία και δεν βρήκε συγκεκριμένα δεδομένα για εταιρείες με
λιγότερους από 50 υπαλλήλους (ο στόχος του έργου). Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω
δεν προσδιορίζουν το μέγεθος των εταιρειών.18
Το Randstad Workmonitor19 κυκλοφόρησε στις Κάτω Χώρες το 2003 και τώρα καλύπτει 34 αγορές σε
όλο τον κόσμο. Η μελέτη περιλαμβάνει την Ευρώπη, την Ασία, τον Ειρηνικό και την Αμερική. Το
Randstad Workmonitor δημοσιεύεται τέσσερις φορές το χρόνο, καθιστώντας τόσο τοπικές όσο και
παγκόσμιες τις τάσεις στην κινητικότητα ορατές με την πάροδο του χρόνου. Εκτός από την
κινητικότητα, η έρευνα εξετάζει την ικανοποίηση των εργαζομένων και τα προσωπικά κίνητρα,
καθώς και περιστρεφόμενα σύνολα θεματικών ερωτήσεων. Η μελέτη διεξάγεται στο Διαδίκτυο
μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα
σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενη). Το ελάχιστο μέγεθος δείγματος είναι 400
συνεντεύξεις ανά χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ελβετίας. Η έρευνα
του 2019 διεξήχθη από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2019 και σύμφωνα με τα στοιχεία
που εξήχθησαν από αυτήν την έρευνα, το 68% των Γάλλων υπαλλήλων δηλώνουν ότι είναι
ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, 9% από αυτούς δηλώνουν ότι είναι μέτρια ικανοποιημένοι και
12% παραδέχτηκε ότι είναι πολύ αποσταθεροποιημένοι.
Μια άλλη γαλλική μελέτη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 4.552 υπαλλήλων, από τον Malakoff
Médéric Humanis, στον ιδιωτικό τομέα στη Γαλλία από τις 17 Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου 2019 δείχνει
ότι το 73% των εργαζομένων δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής τους στην
εργασία και μια μεγάλη πλειοψηφία οι εργαζόμενοι (77%) βρίσκουν νόημα στην εργασία τους. Το
56% πιστεύει ότι η εταιρεία τους φροντίζει για την ευημερία τους και το 81% πιστεύει ότι υπάρχει
καλή κατανόηση στην εταιρεία τους (Ένας αριθμός δεν έχει επιτευχθεί για 10 χρόνια)20.

18

Βασισμένο σε έρευνα ντοκιμαντέρ

19

Randstad Workmonitor Q4 – Dec 2019
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https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-11e-edition-de-son-barometre-

sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr
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Η έρευνα αξιολόγησης και διαχείρισης ικανοποίησης των Εργαζομένων στο πλαίσιο του
προγράμματος Satisf’Action διεξήχθη με τριπλό τρόπο μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021.
Περιλάμβανε ένα ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, σε βάθος συνεντεύξεις με επικεφαλής
εταιρειών (με λιγότερα από 50 υπαλλήλους) και συνεντεύξεις με συμβούλους ανθρώπινου
δυναμικού (εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους).
Στη Γαλλία, το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε περισσότερες από 100 εταιρείες με
λιγότερους από 50 υπαλλήλους στους ακόλουθους επαγγελματικούς τομείς: Επαγγελματική
κατάρτιση για ενήλικες, Κατασκευές, Έρευνα και ανάπτυξη, Επικοινωνία και Λογιστική. Εκτός από
αυτό, η Leno έλαβε 20 απαντήσεις για τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια και πραγματοποίησε
συνεντεύξεις με 3 διευθυντές εταιρειών και έναν διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού και 2
συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού των οποίων οι αποστολές είναι να βοηθήσουν τους διευθυντές
στη δημιουργία ετήσιων και επαγγελματικών συνεντεύξεων στις οποίες μετράτε η ικανοποίηση των
εργαζομένων.

2. Περίληψη των ευρημάτων
Ευαισθητοποίηση
Οι διευθυντές γνωρίζουν ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων στην εταιρεία είναι σημαντική και ότι
φέρνει πραγματικά οφέλη στην εταιρεία. Η συντριπτική πλειονότητα των διευθυντών συμφώνησε
ότι η ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία. Αυτό
που είναι προφανές είναι ότι οι απόψεις των διευθυντών ήταν σχετικά διαχωρισμένες σύμφωνα με
διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η θέση, η αρχαιότητα κ.λπ. που μπορούν να
επηρεάσουν το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων. Εκτός από αυτό, το 20% των ερωτηθέντων
δεν κατέγραψε τις απόψεις τους και για το 75% των ερωτηθέντων, ένας ικανοποιημένος υπάλληλος
είναι ένας αποτελεσματικός υπάλληλος. Η έρευνα δείχνει ότι για τους διευθυντές, οι κύριοι
παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων είναι οι εξής: εργασιακό
περιβάλλον, σχέσεις με διευθυντές και συναδέλφους, αμοιβές και ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Γράφημα 20.
Ποιοι είναι οι κύριοι καθοριστικοί παράγοντες / παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση
των υπαλλήλων σας;
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Προσεγγίσεις αξιολόγησης
Οι απαντήσεις δείχνουν ότι το 60% των διευθυντών της εταιρείας που ερωτήθηκαν αξιολογούν την
ικανοποίηση των υπαλλήλων τους και οι μισοί από αυτούς το κάνουν μία φορά το χρόνο. Μεταξύ
των διευθυντών που αξιολογούν την ικανοποίηση, ¾ ανέφεραν ότι αυτές οι αξιολογήσεις είναι
επίσημες και τα 2/3 διαφοροποίησαν αυτές τις αξιολογήσεις από αυτές που σχετίζονται με την
αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων τους. Ωστόσο, μετά τις συζητήσεις με τους συμβούλους
Ανθρώπινου Δυναμικού, προέκυψε ότι, κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεντεύξεων, μερικά από τα
πιο εξέχοντα θέματα συζήτησης ήταν οι δεξιότητες και οι στόχοι των εργαζομένων καθώς και η
συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων.
Οι πιο συχνά αναφερόμενες μέθοδοι αξιολόγησης ήταν, ετήσιες συνεντεύξεις, ανεπίσημες
συζητήσεις, στοχευμένες ανταλλαγές σχετικά με την ευημερία στην εργασία και την επιθυμία για
έργα και ανάπτυξη εντός της εταιρείας και τελευταίες αλλά όχι λιγότερο ανώνυμες έρευνες μία
φορά το χρόνο.
Γράφημα 21.
Αξιολογείτε την ικανοποίηση των εργαζομένων;
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Προσεγγίσεις διαχείρισης
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών, η ικανοποίηση των εργαζομένων ρυθμίζει την
εταιρική στρατηγική 80% από αυτούς συμφωνούν ότι τα αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πραγματοποίηση οργανωτικών αλλαγών. Οι κύριοι τομείς
στους οποίους οι διαχειριστές ενεργούν στα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης είναι οι εξής:
Εσωτερική επικοινωνία, ισορροπία εργασίας-ζωής, αποζημίωση, περιβάλλον εργασίας και η
προστιθέμενη αξία των εργασιών
Γράφημα 22.
Η αξιολόγηση ικανοποίησης εργαζομένων είναι μέρος της στρατηγικής της εταιρείας.

Γράφημα 23.
Σε ποιους τομείς έχετε εισαγάγει αλλαγές με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης
των εργαζομένων;
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Ανάγκες και απαιτήσεις
Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων ήθελε συγκεκριμένα εργαλεία, μεθόδους αξιολόγησης
και χρόνο για καλύτερη κατανόηση των αξιολογήσεων. Προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα την
ικανοποίηση των εργαζομένων, οι επιχειρηματικοί ηγέτες αυτών των μικρών εταιρειών επεσήμαναν
την ανάγκη για περισσότερο χρόνο και εξωτερική υποστήριξη.
Γράφημα 24.
Τι χρειάζεστε ώστε να είστε σε θέση να αξιολογήσετε καλύτερα την ικανοποίηση των
εργαζομένων;
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3. Βέλτιστες πρακτικές
• Ανώνυμη έρευνα: επιτρέπει στον υπάλληλο να απαντήσει με πλήρη διαφάνεια.
• Ετήσια συνέντευξη: εάν η σχέση μεταξύ του διευθυντή και του υπαλλήλου είναι γαλήνια,
αυτός είναι ένας προνομιακός και συχνά πολύ εποικοδομητικός χρόνος και για τα δύο μέρη.
• Να είστε κίνητρος διευθυντής που ασχολείται με τους υπαλλήλους του
• Συμμετοχή υπαλλήλων στα διάφορα έργα της εταιρείας
• Υλοποίηση αποτελεσματικών λύσεων μετά την ανάλυση των σχολίων των εργαζομένων
Ένας χώρος χαλάρωσης στην εταιρεία είναι πάντα ευχάριστος για τους υπαλλήλους, αλλά δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κίνητρα και η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι οι ίδιοι οι
διαχειριστές. Εάν ο διευθυντής δεν ασχολείται συχνά με τους υπαλλήλους του, καλές πρακτικές
όπως η δημιουργία ποδοσφαίρου για μωρά, μια βιβλιοθήκη κ.λπ. θα είναι βραχυπρόθεσμες
λύσεις.

4. Συμπέρασμα
Συνοπτικά, η πλειοψηφία των διευθυντών δήλωσε ότι συμμετείχαν στην αξιολόγηση της
ικανοποίησης των υπαλλήλων τους. Όταν η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι υψηλή, ολόκληρη η
εταιρεία ωφελείται και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ωστόσο, οι διευθυντές των μικρών εταιρειών συχνά
υπόκεινται σε μεγάλη πίεση, καθώς συχνά πρέπει να είναι παρόντες σε όλα τα μέτωπα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας, πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι δεν
έχουν αρκετό χρόνο για να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν την ικανοποίηση των υπαλλήλων
τους, παρόλο που όλοι ισχυρίστηκαν ότι κάνουν ό, τι μπορούν. Η ατομική συνέντευξη αποδείχθηκε
πολύ χρήσιμη, ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητη η σωστή εφαρμογή όλων
αυτών. Μπορεί επομένως να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι εργοδότες των μικρών εταιρειών
μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη κατάλληλων εργαλείων και
μεθόδων, χρήσιμων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων.
Επιπλέον, η κινητοποίηση και η συμμετοχή των διαχειριστών παραμένει απαραίτητη. Εάν ο
διευθυντής δεν έχει κίνητρα και εμπλέκεται με τους υπαλλήλους του, είναι αμφισβητήσιμο εάν μια
σειρά σχετικών εργαλείων και μεθόδων θα βοηθούσε. Η εκπαίδευση στη «διαχείριση εγγύτητας»
είναι ίσως ο πρώτος μοχλός που βοηθά και υποστηρίζει τους διευθυντές στη διαχείριση της
ικανοποίησης των εργαζομένων.

4.2.6. Ισπανία
1. Εισαγωγή
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Η ικανοποίηση από την εργασία αναφέρεται στον συναισθηματικό προσανατολισμό των ανθρώπων
στους ρόλους που παίζουν στη δουλειά τους. Αν και είναι αλήθεια ότι μια ενιαία και γενικευμένη
έννοια θα μπορούσε να υιοθετηθεί, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η έννοια της ικανοποίησης από
την εργασία είναι μια στάση απέναντι στην εργασία, οι αιτίες της οποίας είναι πολυδιάστατες. Η
εργασιακή ικανοποίηση προκύπτει από την σιωπηρή σύγκριση μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης
και της ιδανικής. Επομένως, η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να εκτιμηθεί ως
συναισθηματική κατάσταση, συναίσθημα ή συναισθηματική απάντηση στην εργασία και ως
αποτέλεσμα σύγκρισης μεταξύ των τρεχουσών προσδοκιών και της ίδιας της πραγματικότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ισπανική κοινωνία δείχνει μια αυξανόμενη ανησυχία για την ποιότητα της
επαγγελματικής ζωής, και είναι η ικανοποίηση στο οργανωτικό πλαίσιο που αποτελεί τον πυρήνα
του θέματος. Είναι σημαντικό ότι αυτό έχει γίνει όλο και πιο ανησυχητικό στην ισπανική οικονομία
και στην αγορά εργασίας, ιδίως, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών αυστηρών αριθμών. Η
Ισπανία έχει ποσοστό ανεργίας 16,2% με πάνω από 40% των ανθρώπων, ηλικίας 25 ετών και κάτω
και σχεδόν πέντε εκατομμύρια άνεργοι σε ολόκληρη τη χώρα. Οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν
βοήθησαν την κατάσταση, ειδικά σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΟΣΑ που δείχνουν ότι το ΑΕΠ
έχει συρρικνωθεί κατά 11%, καθιστώντας την Ισπανία μία από τις οικονομίες που πλήττονται
περισσότερο στην Ευρώπη.
Από την άποψη αυτή, η ικανοποίηση από την εργασία αποτελεί αντικείμενο μεγάλης συζήτησης
μεταξύ των ακαδημαϊκών και των επιχειρηματικών κύκλων. Παρά την αφθονία της επιστημονικής
βιβλιογραφίας σχετικά με την ικανοποίηση από την εργασία σε πολλές χώρες, στην Ισπανία,
ωστόσο, υπάρχουν λίγες μελέτες που εστιάζουν σε αυτό το θέμα. Από την εμφάνιση των μοντέλων
διαχείρισης ποιότητας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων και στη
διαχείριση του πελάτη γενικά. Τα μοντέλα που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)
έχουν υποστηρίξει ότι μια εταιρεία όχι μόνο θα πρέπει να επιδιώκει την κερδοφορία για τους
μετόχους της, αλλά και να προσφέρει επαρκή απάντηση στις προσδοκίες όλων των
«ενδιαφερομένων» συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες και, ελλείψει επίσημων στατιστικών, ο τελευταίος
Workmonitor (Randstad, 2019) έδειξε ότι το 71% των εργαζομένων στην Ισπανία είναι
ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, 3% λιγότερο από το 2018 και 1% λιγότερο από τον μέσο όρο για
Ευρώπη (72%). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ισπανία είναι 1% κάτω από τον μέσο όρο, αλλά μπροστά
από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (69%), η Γαλλία (67%) και η Γερμανία (65%).
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας, παρά τα καταστροφικά στοιχεία για την αγορά εργασίας, δείχνουν ότι
η τηλεργασία αύξησε την ικανοποίηση στο 80% (Cigna COVID-19 Global Impact) λόγω μεγαλύτερης
ευελιξίας χρόνου και εξοικονόμησης χρόνου. Ωστόσο, αυτή η πρώτη εντύπωση που δημιουργήθηκε
κατά τους πρώτους μήνες του τοκετού (καλοκαίρι 2020) μετριάστηκε τους τελευταίους μήνες από
μια «πανδημική κόπωση», επαναφέροντας την έννοια της ικανοποίησης από την εργασία στον
πυρήνα της συζήτησης. Για πολλούς Ισπανούς, η πρώτη ερώτηση είναι "Έχετε δουλειά; Και αν η
απάντηση είναι ναι, η επόμενη ερώτηση θα είναι" Είστε ευχαριστημένοι; Οι απαντήσεις σε αυτήν
την τελευταία ερώτηση είναι το αντικείμενο του έργου SATISF'ACTION και αυτό είναι το αντικείμενο
αυτής της έρευνας. Σε σχέση με αυτό, η έρευνα για την ικανοποίηση των εργαζομένων στις ΜΜΕ
διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2021. Το πρώτο μέρος της έρευνας ήταν με τη μορφή ενός ανώνυμου
ερωτηματολογίου στο οποίο συμμετείχαν 55 ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ. Μετά από αυτό, το
δεύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε σε ατομικές σε βάθος συνεντεύξεις, που διεξήχθησαν με
4 ιδιοκτήτες ΜΜΕ / διευθυντές και 2 ειδικούς ανθρώπινου δυναμικού από μεσαίες επιχειρήσεις.

2. Περίληψη των ευρημάτων
Ευαισθητοποίηση
Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε την ευαισθητοποίηση και τη γνώση των
ερωτηθέντων τόσο για την έννοια της ικανοποίησης από την εργασία όσο και για τη σχέση μεταξύ
των εργαζομένων. Το πρώτο σύνολο δεδομένων ήταν αρκετά ενδιαφέρον, επειδή τα ευρήματα
έδειξαν ότι το 89% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά το επίπεδο ικανοποίησης
των υπαλλήλων τους, ενώ το 98% αναγνώρισε ότι αυτό είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας στους
οργανισμούς τους , με το 67% να σημειώνει το πλαίσιο "Συμφωνώ πλήρως".
Όταν ρωτήθηκε με τι είναι ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το 81% των
ερωτηθέντων να επισημαίνουν την ανάγκη για μια καλή ατμόσφαιρα στην εταιρεία. Δεν προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι οι άλλες επιλογές είχαν μια απλώς υπολειπόμενη παρουσία, καθώς όλα
συνδέονται με την άνεση ενός φυσικού χώρου εργασίας όπου, τελικά, πρέπει να περάσουμε το ένα
τρίτο της ημέρας.
Όταν ρωτήθηκε για τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των υπαλλήλων
τους, ήταν σίγουρα εκπληκτικό το γεγονός ότι οι περισσότερες απαντήσεις αφορούσαν μια δίκαιη
αξιολόγηση απόδοσης (42%), ακολουθούμενη από ατομικούς στόχους και εργασίες (14%) και ένα
καλό κλίμα εργασίας (13 %).
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Τα σχόλια από τις συνεντεύξεις με τους διευθυντές ΜΜΕ ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα.
Εκτός από αυτό, από την πλευρά τους, η ικανοποίηση των εργαζομένων έχει να κάνει με έννοιες
όπως οι ακόλουθες: «γνωρίζοντας ότι έχω εκπληρώσει τις υποσχέσεις και τους στόχους μου»,
«έχοντας μια δουλειά όπου νιώθω άνετα να κάνω ενδιαφέροντα πράγματα μέσω των οποίων
μπορώ να συνεισφέρω προς την κοινωνία "ή" έχοντας την προσωπική αντίληψη ότι ξέρει πώς να
κάνει τη δουλειά του ".
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κύριες πτυχές που απορρέουν από τις ληφθείς απαντήσεις σε
σχέση με τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων:
Αμοιβαία εμπιστοσύνη στην
εταιρεία

Αίσθημα συμμετοχής της
διαδικασίας λήψης
αποφάσεων

Εμπιστοσύνη για να εκφράσει
τις ιδέες του

Καλή ατμόσφαιρα εργασίας

Καλές οικονομικές συνθήκες

Κινητήρια έργα

Επικοινωνία

Ευελιξία στην εργασία

Δημιουργικότητα

Οικογενειακή συναλλαγή

Συναισθηματική μισθοί

Αυτονομία

Προσεγγίσεις αξιολόγησης
Οι ΜΜΕ στην Ισπανία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 98% όλων των εταιρειών της χώρας,
παράγουν σχεδόν το 50% του ΑΕΠ και απασχολούν περισσότερο από το 40% του εργατικού
δυναμικού. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η Ισπανία είναι
μια χώρα μικρών επιχειρηματιών που πρέπει να φροντίσουν τα πάντα στις εταιρείες τους,
συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της ικανοποίησης των εργαζομένων. Έτσι, τα ευρήματα έδειξαν
ότι το 65% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αξιολόγησαν την ικανοποίηση των υπαλλήλων τους με
κάποιο τρόπο, αν και μόνο το 40% είπε ότι το έκαναν περισσότερο από μία φορά κάθε έξι μήνες. Οι
άλλες επιλογές χωρίστηκαν περίπου στο 20% το καθένα, συμπεριλαμβανομένης αυτής που
παραδέχτηκε να αξιολογεί τους υπαλλήλους τους κάθε λίγα χρόνια.
Όσον αφορά τον τρόπο και τη συχνότητα αυτών των αξιολογήσεων, μόνο το 17% των εργοδοτών
δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν επίσημες διαδικασίες για τη μέτρηση της ικανοποίησης από την
εργασία των εργαζομένων τους, ενώ η συντριπτική πλειονότητα (83%) χρησιμοποιεί ανεπίσημα
εργαλεία αξιολόγησης όπως το "προφορικό ερωτηματολόγιο" ή "ανεπίσημες συνομιλίες" και μόνο
δύο από αυτές ανέφεραν διαδικασίες ή έντυπα (EDP και NPT 212).
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Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι διαχωρίζουν τις αξιολογήσεις ικανοποίησης των εργαζομένων από την
απόδοση μία φορά (το 76% πραγματοποιεί αυτές τις αξιολογήσεις ξεχωριστά) Είναι αρκετά
ενδιαφέρον, όσον αφορά τις ατομικές συνεντεύξεις με διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, αυτή η
διαφορά ήταν λιγότερο εμφανής. Οι επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα δεν δίστασαν να
επισημάνουν ότι ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν για τη μέτρηση της ικανοποίησης
που σχετίζονται με μια «αξιολόγηση απόδοσης από τις ικανότητες». Αυτή η αξιολόγηση χρησίμευσε
ως συμπλήρωμα και υποστήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων της εταιρείας. Υπό
αυτήν την έννοια, ήταν ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η προοπτική αυτής της άσκησης ήταν «από την
άποψη του οργανισμού» και όχι από την άποψη του εργαζομένου, πράγμα που σημαίνει ότι η
ικανοποίηση των εργαζομένων δεν είναι το κύριο επίκεντρο αυτής της πρακτικής αξιολόγησης.
Αφενός, μετά τις σε βάθος συνεντεύξεις με αυτούς τους διευθυντές και βάσει των απαντήσεων που
ελήφθησαν, η πλειοψηφία αναγνώρισε ότι δεν χρησιμοποιούν τυπικές μεθόδους, πράγμα που
μπορεί να σημαίνει ότι χρησιμοποιούν την εσωτερική (ανεπίσημη) επικοινωνία ως πιθανή μέθοδο.
Από την άλλη πλευρά, η μη χρήση τυπικών μεθόδων μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα
μειονεκτήματα, όπως η μη τήρηση αρχείων σχετικά με την ικανοποίηση από την εργασία των
εργαζομένων και τα πρωτόκολλα για τη συλλογή δεδομένων. Για παράδειγμα, ένας από αυτούς
ανέφερε ότι αν και προς το παρόν αυτή η φόρμουλα λειτουργεί για αυτόν, δήλωσε επίσης τα
ακόλουθα "είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να λάβουμε το 100% των πληροφοριών, γιατί ακόμη και
αν ο εργαζόμενος είναι ευτυχισμένος, μπορεί 10% που φυλάσσεται από το αφεντικό για να μην
αναλάβει κινδύνους ".
Μερικές από τις πιο διαφωτιστικές και σχετικές απαντήσεις προήλθαν από έναν ερωτώμενο που
παρείχε τριπλή προοπτική. Από τη μία πλευρά, είναι υπάλληλος σε ένα μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα,
οπότε μπορεί να δώσει τη γνώμη του από τη θέση ενός εργαζομένου και από την άλλη, είναι ο
διευθυντής της δικής του εταιρείας κατάρτισης. Επιπλέον, είναι επίσης σήμερα CHO (Chief
Happiness Officer) σε εταιρεία επικοινωνιών.
Από αυτή την προοπτική, επεσήμανε ότι «ευτυχώς» υπάρχουν όλο και περισσότερα εργαλεία και
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση της άποψης των εργαζομένων και τη
δημιουργία σχεδίων βελτίωσης και συμφιλίωσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό το επίκεντρο της
ικανοποίησης των εργαζομένων να διατηρείται σταθερό συνεχώς. Επεσήμανε ότι «Υπάρχει ακόμη
κάποια απροθυμία να ανοίξουμε και να μιλήσουμε σε έναν οργανισμό», και αυτό είναι κάτι που
εξακολουθεί να έχει να κάνει με την «οργανωτική κουλτούρα». Υπάρχουν επιχειρηματικές
κουλτούρες όπου αυτά τα εργαλεία πρέπει να εγκατασταθούν σιγά σιγά » Γι 'αυτό "μεγάλο μέρος

62

της ικανοποίησης από την εργασία έχει να κάνει με τον τρόπο που χτίζει και εκπαιδεύει αυτόν τον
πολιτισμό".
Έχοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, ο ερωτώμενος επεσήμανε ότι "η τεχνολογία είναι ένας
μεγάλος σύμμαχος για όσους ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιούν και θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν."
Όταν κάποιος χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εργαλεία και μεθόδους, πρέπει να τα χρησιμοποιήσει για
να κάνει αλλαγές και να μην τις χρησιμοποιείς για να το κάνεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ερωτώμενος είπε ότι χρησιμοποιεί το «myhappyforce» - ένα εργαλείο
διαχείρισης ευτυχίας που μετρά μια σειρά από βαθμολογίες, δημιουργεί πληροφορίες και αρχεία
ανώνυμα, ιδιωτικά και εμπιστευτικά. Τα αποτελέσματα παρέχουν μια εικόνα για τομείς βελτίωσης
και παρουσιάζουν πολύτιμες πληροφορίες για όλους στην εταιρεία.

Διοικητικές προσεγγίσεις
Παρά την υψηλή ευαισθητοποίηση και τη σημασία αυτού του θέματος, αυτά τα ευρήματα δείχνουν
ότι ο αντίκτυπος της ικανοποίησης των εργαζομένων και της σωστής διαχείρισης του δεν έχει
εφαρμοστεί σε πολλές ισπανικές μικρές εταιρείες. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το 76% των
ερωτηθέντων αναγνώρισε ότι η αξιολόγηση δεν αποτελεί μέρος της στρατηγικής του οργανισμού.
Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί (48%) παραδέχτηκαν ότι τα
αποτελέσματα δεν λαμβάνονται υπόψη όταν πρόκειται για την εφαρμογή ουσιαστικών αλλαγών
στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας. Το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα σχόλια
χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικούς στόχους ή μεμονωμένες εργασίες, ενώ το 28% ανέλαβε
δράση για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Ίσως το πρώτο είναι ένα από τα πιο
σημαντικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς η χαμηλή ικανοποίηση από την
εργασία επηρεάζει την απόδοση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, επομένως οι αλλαγές
σε σχέση με την ανάθεση εργασιών ενδέχεται να αποδειχθούν αποτελεσματικές για τη συνολική
επιχείρηση.
Σύμφωνα με τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, αυτό καθιστά δυνατή την «πρόβλεψη της
λήψης αποφάσεων, η οποία διαφορετικά θα απαιτούσε πολύ χρόνο». Υπό αυτήν την έννοια, στις
προσπάθειές τους να προσαρμόσουν ορισμένες από τις στρατηγικές των μεγαλύτερων εταιρειών
στις στρατηγικές των ΜΜΕ, μία από τις λύσεις θα ήταν να ευνοηθεί μια προσέγγιση «προς μια πιο
αυτόνομη κουλτούρα» ». Μέσω αυτής της προσέγγισης, είναι δυνατό να συνεργαστεί με αυτόδιαχειριζόμενες ομάδες και με αυτόν τον τρόπο, η ανάληψη της αυτονομίας θα συνέβαλε στην
αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Ανάγκες και απαιτήσεις
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Όταν οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν για τις ανάγκες τους για καλύτερη αξιολόγηση της ικανοποίησης
των εργαζομένων τους, οι δύο πιο επαναλαμβανόμενες ανάγκες με μεγάλη πλειοψηφία ήταν
κυρίως η πρόσβαση σε επίσημες διαδικασίες (43%) και εργαλεία διαχείρισης (22%). (Γράφημα 25)
Γράφημα 25.

Τι χρειάζεστε για να αξιολογήσετε καλύτερα την ικανοποίηση
των υπαλλήλων σας;
7%

3%

Εκπαιδεύσεις

13%

Υλοποίηση επίσημων διαδικασιών
43%

9%

Ειδικά εργαλεία/μεθόδους αξιολόγησης

Εξειδικευμένο προσωπικό
Συμβουλευτική υποστήριξη
3%

22%

Χρόνος
Τίποτα

Αυτές οι απαντήσεις μπορεί να οδηγήσουν κάποιον να σκεφτεί ότι οι αξιολογήσεις και η διαδικασία
διαχείρισης που σχετίζονται με την αξιολόγηση των εργαζομένων δεν έχουν γίνει ακόμη
προτεραιότητα για ορισμένες από τις ισπανικές ΜΜΕ. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό,
ωστόσο, ο πιο προφανής μπορεί να είναι ότι οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων
εμπλέκονται σε πολλές πτυχές των επιχειρήσεων τους. Επομένως, δεν θα έχουν τον απαραίτητο
χρόνο για τη διαχείριση και την αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων τους. Ίσως γι 'αυτό,
το 33% των ερωτηθέντων επέλεξαν εξωτερική υποστήριξη.
Σε αυτή τη σχέση, οι τρεις πιο επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες για αυτούς τους
διευθυντές για καλύτερη αξιολόγηση και διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων τους είναι
ο χρόνος, τα χρήματα και οι συγκεκριμένοι πόροι.
Αυτές οι απαντήσεις συνδέονται με μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στις ΜΜΕ
στην Ισπανία σήμερα, όπου ο επιχειρηματίας πρέπει να φροντίσει τα πάντα και πρέπει να είναι μια
ολοκληρωμένη. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος ορισμένων εργαλείων διαχείρισης
ικανοποίησης των υπαρχόντων υπαλλήλων στην αγορά, θα είναι επωφελές για τους διαχειριστές
και τους ιδιοκτήτες των ισπανικών ΜΜΕ να κάνουν χρήση του εργαλείου που δημιουργήθηκε από
το έργο Satisf’Action.

3. Βέλτιστες πρακτικές
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Η περίπτωση του ατόμου που έδωσε μια «τριπλή» προοπτική σχετικά με το ζήτημα της
ικανοποίησης των εργαζομένων, που περιγράφεται παραπάνω σε αυτήν την έκθεση, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως βέλτιστη πρακτική για πολλούς ενδιαφερόμενους διευθυντές και υπαλλήλους.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η έννοια της ικανοποίησης των εργαζομένων τείνει να υποτεθεί και στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι «απλώς καλλυντική και συνοδεύεται από επιφανειακές αποφάσεις.
Οι τελευταίες δεν επηρεάζουν την κουλτούρα του οργανισμού και δεν έχουν μεγάλη διάρκεια πρόσθετος αντίκτυπος ". Πρακτικές όπως το κλασικό καλάθι με φρούτα, ένα dartboard, ένα
επιτραπέζιο ποδόσφαιρο ή μια επιλογή δωρεάν τσαγιού είναι πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες σε
κάποιο βαθμό και μπορούν να αυξήσουν την άμεση ικανοποίηση των εργαζομένων. Ωστόσο, αυτές
είναι απλώς βραχυπρόθεσμες και γρήγορες λύσεις. Από αυτήν την άποψη, οι παρακάτω βέλτιστες
πρακτικές επιλέχθηκαν ως μέρος της ισπανικής έρευνας:

• Εξηγήστε στην ομάδα με σαφή και ανοιχτό τρόπο τι σκοπεύετε να ενσταλάξετε και να εφαρμόσετε
με αυτό το μοντέλο για τη βελτίωση της ευτυχίας στην εργασία. Με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεστε
τους ανθρώπους και δημιουργείτε δέσμευση, επειδή καταλαβαίνουν ότι η επιθυμία του
οργανισμού είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο χαρούμενοι για να λειτουργούν καλύτερα τόσο στο
ατομικό όσο και στο συλλογικό επίπεδο.
• Παρέχετε εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να εκφραστούν. Δώστε σχόλια
με έναν εντελώς ανώνυμο και ιδιωτικό τρόπο.
• Εστιάστε τις εκτιμήσεις απόδοσης για τη βελτίωση βασικών ικανοτήτων. Με βάση αυτά,
δημιουργήστε ένα εξατομικευμένο σχέδιο ανάπτυξης για κάθε εργαζόμενο.
• Προετοιμάστε ένα πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης έτσι ώστε κάθε υπάλληλος να γνωρίζει ότι
βρίσκεται σε μια διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
• Ενεργή ακρόαση, όχι μόνο σε άτομα, αλλά και σε δεδομένα.
• Φροντίστε την εμπειρία των εργαζομένων (EX) από την επιβίβαση, συνοδεύοντας τον υπάλληλο
ακόμη και πριν φτάσει στην εταιρεία έτσι ώστε να αντιληφθεί αυτή την παρουσία.
• Αναπτύξτε μια εταιρική επωνυμία. Για παράδειγμα, όταν κάποιος έρχεται για μια συνέντευξη για
δουλειά, θα σκεφτόταν ότι αν δεν επιλεγούν θα χάσουν την ευκαιρία μιας ζωής. Βεβαιωθείτε ότι η
διαδικασία των συνεντεύξεων σχετίζεται με την ορθή αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων.
•Επικοινωνία. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό μέρος. "Τα αποτελέσματα ενός οργανισμού θα είναι τόσο
μεγάλα όσο η ποιότητα των συνομιλιών που δημιουργούνται". Πάντα επικοινωνείτε με τους
εμπειρογνώμονες ανοιχτά και συχνά, εκτός από ζητήματα για τα οποία μόνο η διοίκηση πρέπει να
γνωρίζει. Αποφύγετε κουτσομπολιά, περιττά σχόλια και παρενέργειες.
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• Συναισθηματικός μισθός. Οι ευέλικτες ώρες εργασίας και η συμφιλίωση της οικογένειας είναι
ζωτικής σημασίας. Το κύριο πλεονέκτημα ενός οργανισμού είναι η εστίαση στους ανθρώπους του.

Εκτός από αυτές τις παραπάνω πρακτικές, ορισμένοι από τους υπόλοιπους ερωτηθέντες
επικεντρώθηκαν στις παρακάτω «απτές» πτυχές:
• Δραστηριότητες ομαδικής κατασκευής.
• Εταιρικά γεύματα εκτός ειδικών ημερομηνιών (Χριστούγεννα ...) για να δημιουργήσουν μια καλή
ατμόσφαιρα.
• Κοινή χρήση του οράματος και πρόσκληση των εργαζομένων να συμμετάσχουν σε αυτό. Με
αυτόν τον τρόπο μπορούν να δουν το μέλλον και να αποφασίσουν εάν θέλουν να ενταχθούν και
πόσο μακριά θέλουν να συμμετάσχουν.
• Δείξτε το πρόσωπο πίσω από την επιχείρηση. Όχι το πρόσωπό σας ως επιχειρηματίας, αλλά ως
άτομο, πείτε την προσωπική σας ιστορία και μαζί της, την ιστορία της εταιρείας.
• Προσφέρετε τεχνικές καθοδήγησης και τακτική συζήτηση. Ενδιαφέρεστε για την προσωπική τους
ζωή και την ανάπτυξή τους εντός και εκτός της εταιρείας.

4. Συμπέρασμα
Συνοπτικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση της σημασίας της
ικανοποίησης από την εργασία των εργαζομένων, ωστόσο, αυτό δεν αξιολογείται σχεδόν και στις
περισσότερες περιπτώσεις χωρίς επίσημες μεθόδους. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την αίσθηση της
εγγύτητας και της προσωπικής μεταχείρισης, αλλά μπορεί επίσης να αποτρέψει τη διοίκηση από τη
σωστή καταγραφή. Ίσως εξαιτίας αυτού, η αξιολόγηση ικανοποίησης δεν αποτελεί μέρος της
στρατηγικής των οργανισμών ούτε αποτελεί πολύτιμο στοιχείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
σε πολλές ισπανικές μικρές εταιρείες. Εκτός από αυτό, οι διευθυντές των ΜΜΕ θα ήθελαν να
χρησιμοποιούν επίσημα εργαλεία και διαδικασίες, αλλά χρειάζονται χρόνο, χρήμα και πόρους.
Τέλος, τα βήματα και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τη βελτίωση της ικανοποίησης των
εργαζομένων δεν πρέπει να είναι απλώς επιφανειακά ή διακοσμητικά, αλλά πρέπει να λειτουργούν
ως

θεμέλια

για

μια

καλύτερη

οργανωτική
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κουλτούρα

στις

εταιρείες.

4.2.7 Συνολική ανάλυση της κατάστασης στις 6 χώρες εταίρους
Η συνολική ανάλυση δείχνει ότι οι ερωτηθέντες των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στη Μάλτα,
την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ισπανία γνωρίζουν πολύ καλά
τη σημασία της ικανοποίησης των εργαζομένων και τις επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις τους. Η
πλειοψηφία αυτών των ερωτηθέντων αναγνώρισε ότι αυτό το θέμα έχει μεγάλη σημασία για
αυτούς και ότι πιστεύουν ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι πράγματι πιο παραγωγικοί και
αποτελεσματικοί.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ωστόσο, δεν αξιολογούν και αξιολογούν σωστά την ικανοποίηση των
εργαζομένων τους. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι που διενεργούν τέτοιες αξιολογήσεις είναι οι
διευθυντές σε μικρές εταιρείες στην Τσεχική (81,5%) και στη Μάλτα (74%), ακολουθούμενες από
αυτές στην Ισπανία (65%), στη Γαλλία (60%), στην Ελλάδα (40%) και Πολωνία (25%) (Βλέπε
παρακάτω πίνακα: "Τα κυριότερα σημεία των 6 εθνικών ερευνών"). Οι πιο χαρακτηριστικές από
αυτές τις αξιολογήσεις είναι συναντήσεις και εσωτερικά ερωτηματολόγια. Οι περισσότερες από τις
αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κάθε 6 μήνες ή ετησίως. Η έρευνα δείχνει ότι στη Γαλλία, για
παράδειγμα, τέτοιες εκτιμήσεις και αξιολογήσεις αποτελούν μέρος των γαλλικών νόμων και
επομένως είναι υποχρεωτικές για τις εταιρείες. Ωστόσο, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, φαίνεται ότι
υπήρχαν προτάσεις από ορισμένους διευθυντές και ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών να
συμπεριληφθούν τέτοιες αξιολογήσεις ως μέρος των νόμων της χώρας.
Όσον αφορά τις διαχειριστικές προσεγγίσεις, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι
περιλαμβάνουν αυτές τις αξιολογήσεις ως μέρος των επιχειρηματικών τους στρατηγικών. Οι
περισσότεροι που το κάνουν είναι στη Μάλτα (82%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (76%), την
Τσεχική Δημοκρατία (63%), την Ελλάδα (60% - δεν συμπεριλαμβάνουν αξιολογήσεις στις εταιρείες
τους) και την Πολωνία (το 15% περιλαμβάνει μόνο αξιολογήσεις σε τις επιχειρηματικές τους
στρατηγικές). Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το 80% από αυτούς συμφώνησαν ότι τα αποτελέσματα
των ερευνών της εσωτερικής εταιρείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πραγματοποίηση
αλλαγών στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές.
Η πιο επιτακτική απαίτηση για καλύτερη αξιολόγηση της ικανοποίησης των εργαζομένων είναι
περισσότερο χρόνος, ακολουθούμενη από συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία πρέπει να είναι
γρήγορα, εύκολα στη χρήση και προσιτά. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι απαιτούν
εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαίδευση και περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο
διεξαγωγής αυτών των αξιολογήσεων. Περισσότεροι οικονομικοί πόροι και εξωτερική υποστήριξη
αναφέρθηκαν επίσης ως μέρος του καταλόγου απαιτήσεων για την καλύτερη διαχείριση της
ικανοποίησης των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα μικροκαταστήματα είναι λιγότερο πιθανό να έχουν προγράμματα
κατάρτισης, επιχειρηματικά σχέδια και προϋπολογισμούς κατάρτισης. Επομένως, η κατάρτιση είναι
λιγότερο πιθανό να παρέχεται σε τακτική βάση από μικρούς εργοδότες. Όπου οι μικρότεροι
εργοδότες έχουν παράσχει κατάρτιση κατά τους τελευταίους 12 μήνες, είναι πολύ λιγότερο πιθανό
να συμμετάσχουν τόσο στην εργασία όσο και εκτός της εργασίας από ό, τι στην περίπτωση των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση και η επιμόρφωση κατά την εργασία
είναι οι προτιμώμενες επιλογές και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό οφείλεται στην έλλειψη
κατάλληλων πόρων. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις
προτιμούν λιγότερο επίσημες δραστηριότητες κατάρτισης, ειδικά σε σύγκριση με τις μεγάλες
επιχειρήσεις.
Είναι επίσης προφανές ότι οι μικρές εταιρείες δεν κάνουν χρήση διαγνωστικών επιχειρηματικών
εργαλείων

προσαρμοσμένων

στην

ειδική

αξιολόγηση

των

επιχειρήσεων

γενικά,

συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης της ικανοποίησης των εργαζομένων.
Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία των 6 εθνικών ευρημάτων της έρευνας.
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Μάλτα
93% συμφωνεί
ότι η
ικανοποίηση των
Ευαισθητοποίηση υπαλλήλων είναι
σημαντική για
την εταιρεία
τους

Προσεγγίσεις
Αξιολόγησης

Το 74%
πραγματοποιεί
αξιολογήσεις

Προσεγγίσεις
Διαχείρισης

Το 82% βλέπει
την αξιολόγηση
ικανοποίησης
των
εργαζομένων ως
μέρος της
επιχειρηματικής
στρατηγικής της
εταιρείας

Ελλάδα

Πολωνία

Τσέχικη
Δημοκρατία

86% νομίζω ότι
γνωρίζουν

80% συμφωνεί ότι η
ικανοποίηση των
υπαλλήλων είναι
σημαντική για την
εταιρεία τους

Η απόλυτη
πλειοψηφία
απάντησε ότι ένας
ικανοποιημένος
εργαζόμενος είναι
ένας
αποτελεσματικός
εργαζόμενος

Το 40% των
ιδιοκτητών της
εταιρείας
παραδέχτηκε ότι
αξιολόγησαν την
ικανοποίηση των
υπαλλήλων τους

Το 25%
πραγματοποιεί
αξιολογήσεις

81,5% αξιολογούν /
αξιολογούν τους
υπαλλήλους τους

Το 60% δεν
θεωρεί την
ικανοποίηση των
εργαζομένων ως
μέρος των
εταιρειών τους

Μόνο το 15% των
ερωτηθέντων
δήλωσε ότι η
αξιολόγηση
ικανοποίησης των
εργαζομένων είναι
μέρος της
στρατηγικής της
εταιρείας

Το 63% είπε ότι η
ικανοποίηση των
εργαζομένων είναι
μέρος των
στρατηγικών των
εταιρειών

Γαλλία
Για το 75% των
ερωτηθέντων,
ένας
ικανοποιημένος
υπάλληλος είναι
ένας
αποτελεσματικός
υπάλληλος
Το 60% των
διευθυντών της
εταιρείας που
ερωτήθηκαν
αξιολογούν την
ικανοποίηση των
εργαζομένων τους
80% από αυτούς
συμφωνούν ότι τα
αποτελέσματα
των ερευνών
ικανοποίησης
πρέπει να
λαμβάνονται
υπόψη κατά την
πραγματοποίηση
οργανωτικών
αλλαγών

Ισπανία
Το 98% αναγνώρισε ότι
αυτό είναι ένα θέμα
μεγάλης σημασίας
στους οργανισμούς
τους, με το 67% να
σημειώνει το πλαίσιο
"απολύτως συμφωνώ".
Το 65% των
ερωτηθέντων δήλωσε
ότι αξιολόγησαν την
ικανοποίηση των
υπαλλήλων τους

Το 76% των
ερωτηθέντων
αναγνώρισε ότι η
αξιολόγηση δεν
αποτελεί μέρος της
στρατηγικής του
οργανισμού

Ανάγκες και
απαιτήσεις
χρόνο

Specific assessing
tools and
methods, training

Εκπαίδευση που
σχετίζεται με
θέματα
ανθρώπινου
δυναμικού

Συμβουλευτική
υποστήριξη και
εξειδικευμένο
προσωπικό

Εργαλεία που
είναι εύκολα,
γρήγορα και πιο
προσιτά
Περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά με τις
γενικές τάσεις
απασχόλησης
Ζητήματα που
σχετίζονται με
την οργανωτική
κουλτούρα

Ειδικά εργαλεία
αξιολόγησης

χρόνο

χρόνο

χρόνο

χρόνο

«Μαγικό εργαλείο»
προσαρμοσμένο για
μικρές επιχειρήσεις

Περισσότεροι από
τους μισούς θα
εκτιμούσαν επίσης
την έναρξη
επίσημων
διαδικασιών

Εξωτερική
υποστήριξη

Ειδικοί πόροι

Γνώση ανθρώπινου
δυναμικού για
οργανισμούς και
διαχείριση

Περισσότεροι
οικονομικοί πόροι

Ειδικοί πόροι

Εργαλεία διαχείρισης
ικανοποίησης
εργαζομένων

Περισσότεροι
εκπαιδευτικοί
πόροι ή κατάρτιση

Εργαλεία για
καλύτερη
διαχείριση της
ικανοποίησης των
εργαζομένων

Πρόσβαση σε επίσημες
διαδικασίες

Απλοποίηση
υπαρχόντων
εργαλείων
Ένα παράρτημα που
θα έλεγε τι μπορεί
να γίνει αν τα
αποτελέσματα είναι
χαμηλά
Οδηγίες για το
εργαλείο ή πώς να
οργανώσετε μια
έρευνα καθοδήγηση για
έναν σύμβουλο
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HR - η δέσμευση της
διαχείρισης και της
κατάρτισης

Ένα απλό εργαλείο
/ σύστημα Ή ένα
εγχειρίδιο που δεν
θα είναι χρονοβόρο

Παρόμοιες
πρωτοβουλίες
έχουν γίνει σε
άλλες εταιρείες
και
περισσότερους
εκπαιδευτικούς
πόρους

Ένα εξειδικευμένο
άτομο που θα
ασχοληθεί με το
ζήτημα
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5. Περίληψη
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι, για να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά, οι μικρές εταιρείες
χρειάζονται πολύ ένα ισχυρό και ικανοποιημένο εργατικό δυναμικό που είναι κρίσιμο για τη
συνολική επιτυχία οποιουδήποτε οργανισμού. Οι εταιρείες που θέτουν τους ανθρώπους στο
επίκεντρο των στρατηγικών τους μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη που θα καθορίσει την
πραγματική ανθεκτικότητα ακόμη και σε έναν κόσμο μετά το COVID. Από αυτή την άποψη, ένα
ισχυρό εργατικό δυναμικό θα είναι κρίσιμο για μια ισχυρή ανάκαμψη και εταιρείες που
καταφέρνουν να συνδυάσουν ένα άμεσο σχέδιο δράσης με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων
της πανδημίας στους ανθρώπους τους, ενώ προβλέπουν το μέλλον της εργασίας, θα είναι σε θέση
να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους «εμπιστοσύνη, καθώς και τις επιχειρήσεις τους.
Η πραγματικότητα των ιδιοκτητών και των διευθυντών μικρών εταιρειών είναι ότι τις περισσότερες
φορές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο να κάνουν τα πάντα μόνοι τους και πολύ συχνά δεν
δίνουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των εργαζομένων τους. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί από
αυτούς τους μικρούς οργανισμούς αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως περιορισμένη πρόσβαση στη
χρηματοδότηση, έλλειψη εξειδικευμένων πόρων (π.χ. εξειδικευμένο προσωπικό, εργαλεία),
χαμηλός προϋπολογισμός κατάρτισης, καθώς και ανεπτυγμένες επιχειρήσεις και δομές, μεταξύ
άλλων.
Επομένως, φαίνεται ότι, δεν είναι μόνο πολύ χρονοβόρο για τους διευθυντές και τους ιδιοκτήτες
αυτών των μικρών εταιρειών να αξιολογούν και να διαχειρίζονται καλύτερα την πτυχή της
ικανοποίησης των εργαζομένων, αλλά είναι επίσης πολύ δαπανηρό. Ο χρόνος και η έλλειψη
κατάλληλων προϋπολογισμών συνοδεύονται από άλλους περιορισμούς, όπως η έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης.
Ένας άλλος λόγος για την περιορισμένη προσοχή που δίνεται στη διαχείριση ικανοποίησης των
εργαζομένων είναι η ανεπαρκής κατανόηση μεταξύ των ιδιοκτητών μικρών εταιρειών για την
υπόθεση της επιχείρησης και η σημασία της επένδυσης στη διατήρηση των εργαζομένων τους
ικανοποιημένων. Χωρίς επαρκή κατανόηση της απόδοσης της επένδυσης ανθρώπινου δυναμικού, οι
ιδιοκτήτες μικρών εταιρειών δεν θα διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο και πόρους για την ορθή
αξιολόγηση και διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων.
Επομένως, η έρευνα αυτή όχι μόνο υπογράμμισε τη σημασία περισσότερης δράσης που απαιτείται
για καλύτερη αξιολόγηση και διαχείριση της ικανοποίησης των εργαζομένων, αλλά επίσης, τελικά,
σηματοδότησε την ανάγκη υψηλότερης ιεράρχησης της ικανοποίησης των εργαζομένων σε αυτές τις
μικρές εταιρείες, και οι δύο πτυχές να είναι επικερδείς και επικερδείς τη μακροπρόθεσμη επιτυχία
τους.

Σε σχέση με αυτό, ο παρακάτω κατάλογος βέλτιστων πρακτικών καταγράφηκε στο πλαίσιο των
ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις έξι χώρες της ΕΕ. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές στοχεύουν
στην παροχή κάποιου είδους κατεύθυνσης, έμπνευσης και περαιτέρω συστάσεων σε όλους τους
διευθυντές, ιδιοκτήτες και σύμβουλους ανθρώπινου δυναμικού μικρών εταιρειών, και φυσικά σε
όλους τους άλλους που έχουν έντονο ενδιαφέρον για το θέμα της ικανοποίησης των εργαζομένων.

6. Λίστα από βέλτιστες πρακτικές
• Πραγματοποιήστε τακτική παρακολούθηση της ικανοποίησης των εργαζομένων
• Μοιραστείτε τα αποτελέσματα των ερευνών και με τους υπαλλήλους, όχι μόνο
μεταξύ της διοίκησης
• Είναι σημαντικό η ομάδα διαχείρισης να κοινοποιήσει στους εργαζομένους το
σχέδιο δράσης σχετικά με ορισμένα θέματα
• Να γνωρίζετε ότι διαφορετικά άτομα έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες, ανάγκες
και προτιμήσεις
• Προσπαθήστε να αποφύγετε τη δυσαρέσκεια των μισθών
• Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στις έρευνες αφοσίωσης των εργαζομένων
χρησιμοποιώντας αξιόπιστες πηγές ανθρώπινου δυναμικού
• Οι άτυπες συναντήσεις αποτελούν το βασικό θεμέλιο των αξιολογήσεων
ικανοποίησης των εργαζομένων σε μικρές εταιρείες
• Ερωτηματολόγια και έρευνες Regula «Ικανοποίηση Εργασίας»
• Πραγματοποιήστε τακτικά παιχνίδια αξιολόγησης ομάδας που μπορούν να
βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικοδόμησης της ομάδας και των σχέσεων μεταξύ
συναδέλφων
• Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να παίξουν μέρος μιας ομάδας και να έχουν τον
κοινό στόχο να ολοκληρώσουν ένα έργο
• Ετήσια δείπνα που προσφέρονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας
και ποτά διανυκτερεύσεις δύο φορές μεταξύ της ομάδας δύο φορές το μήνα Όλες
αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης
μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη
• Μια σύντομη έκδοση μιας έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων χωρίς τη
συμμετοχή της διοίκησης
• Η παροχή στους εργαζομένους της επιλογής εργασίας σε μια συγκεκριμένη
ομάδα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ικανοποίησης τους
• Να θυμάστε ότι ο στόχος είναι να φροντίσετε τον υπάλληλο
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• Μια ανοιχτή αμφίδρομη επικοινωνία είναι ο στόχος για μια αποτελεσματική
εταιρική κουλτούρα
• Δημιουργήστε έναν καλά εξοπλισμένο χώρο εργασίας
• Συμπεριλάβετε έναν «ενδιάμεσο σύνδεσμο» στη διαδικασία αξιολόγησης
ικανοποίησης των εργαζομένων
• Ένας σωστά υποκινούμενος υπάλληλος ισούται με έναν πιο αποτελεσματικό και
ικανοποιημένο εργαζόμενο
• Μία ή δύο φορές το μήνα - ξεκινήστε τη μέρα καλώντας το προσωπικό σας για
πρωινό
• Εστίαση σε ανώνυμη έρευνα. Αυτό επιτρέπει στον υπάλληλο να απαντήσει με
πλήρη διαφάνεια
• Ετήσια συνέντευξη: εάν η σχέση μεταξύ του διευθυντή και του υπαλλήλου είναι
γαλήνια, αυτός είναι ένας προνομιακός και συχνά πολύ εποικοδομητικός χρόνος
και για τα δύο μέρη.
• Να είστε κίνητρος διευθυντής που ασχολείται με τους υπαλλήλους του
• Συμμετοχή υπαλλήλων στα διάφορα έργα της εταιρείας
• Εφαρμόστε αποτελεσματικές λύσεις μετά την ανάλυση των σχολίων των
εργαζομένων
• Εξηγήστε στην ομάδα με σαφή και ανοιχτό τρόπο τι σκοπεύετε να ενσταλάξετε
και πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε την κατάσταση
• Παρέχετε εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να
εκφραστούν
• Εστιάστε τις εκτιμήσεις απόδοσης για τη βελτίωση βασικών ικανοτήτων
• Προετοιμάστε ένα πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης
• Ενεργή ακρόαση, όχι μόνο σε άτομα, αλλά και σε δεδομένα.
• Φροντίστε την εμπειρία των εργαζομένων (EX) από την επιβίβαση
• Αναπτύξτε μια εταιρική επωνυμία
• Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας είναι να
βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές επικοινωνίας μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων
είναι ανοιχτές. Οι διευθυντές πρέπει να είναι προσβάσιμοι και να μπορούν να
αφιερώνουν χρόνο για να απαντούν σε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνομιλίες με τα μέλη της ομάδας τους
• Συναισθηματικός μισθός - Οι ευέλικτες ώρες εργασίας και η συμφιλίωση της
οικογένειας είναι ζωτικής σημασίας
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