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1. Dwar il-proġett 
Il-Proġett SATISF’ACTION, li hu mwettaq minn 6 organizzazzjonijiet mill-Polonja, Malta, Franza, 

Spanja, il-Greċja u r-Repubblika Ċeka, għandu l-għan li jipprovdi lill-maniġers u lis-sidien ta’ kumpaniji 

żgħar b’għarfien u għodod aħjar għall-valutazzjoni u l-ġestjoni xierqa tas-sodisfazzjon tal-impjieg tal-

impjegati. Is-6 organizzazzjonijiet li huma parti mill-proġett huma; Orange Hill mill-Polonja, l-

Imsieħeb Ewlieni, il-Fondazzjoni Internazzjonali tal-Integrità minn Malta, Indepcie SCA minn Spanja, 

INSTITUT INPRO mir-Repubblika Ċeka, Leno Consulting minn Franza u Smart Umbrella Management 

Solutions mill-Greċja. 

Is-suċċess ta’ kwalunkwe kumpanija huwa affettwat mis-sodisfazzjon tal-impjegati tagħha minħabba 

li l-impjegati sodisfatti u kuntenti bl-impjieg tagħhom, huma dawk li huma tabilħaqq aktar produttivi 

u impenjati lejn ix-xogħol tagħhom u x’aktarx jibqgħu jaħdmu ma’ min iħaddimhom.  

Ir-riċerka fil-qasam tas-sodisfazzjon tal-impjegati turi li l-maniġers u s-sidien ta’ kumpaniji żgħar 

jeħtieġu aktar appoġġ fil-fehim u l-isforzi tagħhom fir-rigward tas-sodisfazzjon tal-impjegati. Din il-

kwistjoni hija tabilħaqq importanti ħafna minħabba li s-suċċess ta’ kwalunkwe kumpanija huwa 

affettwat mis-sodisfazzjon tal-impjegati tagħha. Ir-riċerka li saret qabel il-proġett uriet li l-impjegati 

tal-kumpaniji ż-żgħar iħossuhom inqas apprezzati u jipperċepixxu fatturi differenti ta’ sodisfazzjon 

minn dawk f’kumpaniji kbar. Is-sodisfazzjon tal-impjegati mhux qed jitkejjel u jiġi ġestit b’mod 

adegwat fost il-kumpaniji ż-żgħar u dan minħabba sfidi relatati ma’ għodod u inizjattivi insuffiċjenti, 

riżorsi finanzjarji u umani, jew inkella għodod kumplessi u għaljin ħafna li huma diffiċli biex jiġu 

implimentati.  

Barra minn hekk, is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol fl-Ewropa matul u minħabba l-pandemija tal-

koronavirus qed ikollha effett kritiku fuq dawn il-kumpaniji żgħar, li jagħmilha saħansitra aktar ta’ 

sfida għalihom biex jikkompetu ma’ kumpaniji kbar.  

 

“Is-suċċess ta’ kwalunkwe kumpanija huwa affettwat mis-sodisfazzjon tal-

impjegati tagħha”. 

 

Dan kollu jippreżenta l-ħtieġa li l-kumpaniji ż-żgħar jiġu pprovduti b’għarfien u għodod adegwati 

sabiex is-sidien u l-maniġer ta’ dawn il-kumpaniji jkejlu u jimmaniġġjaw is-sitwazzjoni ta’ sodisfazzjon 

tal-impjegati tagħhom b’mod aktar effiċjenti. Għalhekk, il-proġett SATISF’ACTION għandu l-għan li 

jarrikkixxi l-offerta ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol għall-kumpaniji ż-żgħar billi jfassal, jittestja u 

jxerred pakkett innovattiv u prattiku għall-valutazzjoni u l-ġestjoni effettivi tas-sodisfazzjon tal-

impjegati fil-kumpaniji ż-żgħar. Barra minn hekk, il-livell ta’ għarfien, il-ġestjoni u l-prattiki ta’ 
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valutazzjoni jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor u għalhekk dan id-dokument jippreżenta aktar analiżi ta’ 

dawn id-differenzi, filwaqt li joffri wkoll għarfien dwar soluzzjonijiet prattiki adottati minn kumpaniji 

żgħar f’diversi pajjiżi. Għan ieħor tal-proġett huwa li titqajjem kuxjenza dwar il-vantaġġ tan-negozju 

ta’ ġestjoni effettiva tas-sodisfazzjon tal-impjegati, li tinħoloq u tinżamm forza tax-xogħol fil-kontenut 

f’ambjent ta’ post tax-xogħol inklużiv mibni fuq il-valuri u l-etika tax-xogħol fit-tul. 

2. Kuntest ta’ riċerka 

Wieħed mill-għanijiet ewlenin ta’ dan id-dokument huwa li jinforma lill-qarrej dwar il-kwistjoni 

kumplessa li s-sodisfazzjon tal-impjegati, il-maniġment u l-valutazzjoni tiegħu jirrappreżentaw fil-

kumpaniji ż-żgħar. Għandha wkoll l-għan li tippreżenta s-sitwazzjoni u l-isfidi ffaċċjati f’dan ir-rigward, 

mhux biss fis-sitt pajjiżi Ewropej li qed jipparteċipaw f’dan il-proġett, iżda wkoll madwar l-UE. 

Element importanti ieħor ta’ dan id-dokument huwa l-ġbir tal-aħjar prattiki u stejjer ta’ suċċess 

miksuba mill-istħarriġ imwettaq mill-imsieħba f’dan il-proġett. Dawn l-istejjer ta’ suċċess inġabru 

bħala sors ta’ ispirazzjoni, u huma indirizzati mhux biss lis-sidien u lill-maniġers ta’ kumpaniji żgħar 

iżda wkoll lil gruppi oħra interessati.  

Il-proċess lejn it-tfassil ta’ dan ir-rapport ġie infurmat minn riċerka dokumentata, imwettqa minn kull 

wieħed mis-sitt imsieħba, u segwita mit-tfassil ta’ għodod analitiċi li ġew żviluppati u miftiehma fuq 

bażi reċiproka. Il-punt fokali tad-dokument huwa l-immappjar tas-sejbiet relatati mal-valutazzjoni u l-

maniġment tas-sodisfazzjon tal-impjegati f’kumpaniji żgħar madwar is-6 pajjiż imsieħeb. Barra minn 

hekk, l-istruttura ta’ dawn ix-xenarji jew kapitoli nazzjonali, hija bbażata fuq oqsma u metodi ta’ 

investigazzjoni komuni, miftiehma bir-reqqa u użati bħala parti mill-istħarriġiet nazzjonali mmexxija 

mill-imsieħba u deskritta aktar fil-fond f’dan ir-rapport. 

Id-dokument mhuwiex indirizzat biss lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet minn kumpaniji żgħar iżda wkoll 

lil grupp fil-mira usa’, bħall-individwi kollha interessati li jtejbu l-livell ta’ sodisfazzjon tal-persunal 

tagħhom, u dawk li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet iżgħar ta’ kwalunkwe tip (sa 50 persuna). 

Minbarra dan, l-output finali huwa mmirat ukoll għall-konsulenti tar-Riżorsi Umani, esperti u 

ħarrieġa, jew diversi korpi li joffru servizzi professjonali, informazzjoni u gwidi lin-negozji ż-żgħar.  

l-impatt ewlieni mistenni tad-dokument huwa t-tixrid tal-informazzjoni u l-aħjar prattiki li jistgħu 

jispiraw u jħeġġu ġestjoni aktar effettiva tas-sodisfazzjon tal-impjegati fil-kumpaniji u l-

organizzazzjonijiet iż-żgħar.  

3. Metodoloġija 

Ir-rapport jippreżenta approċċ metodoloġiku unifikat, ibbażat fuq sorsi ta’ data primarji u sekondarji 

u riċerka dwar is-suġġett tas-sodisfazzjon tal-impjegati u l-ġestjoni u l-valutazzjoni tiegħu mis-sidien u 
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l-maniġers ta’ kumpaniji żgħar. Ir-riżultati jipprovdu bażi soda għall-identifikazzjoni t’opportunitajiet u 

għall-iżvilupp ta’ perspettivi li jħarsu ‘l quddiem għall-maniġers, is-sidien, il-konsulenti tar-riżorsi 

umani u naturalment ghall-impjegati ta’ kumpaniji żgħar.  

 

Bħala parti mill-ġbir tad-dejta primarja, u abbażi ta’ qafas miftiehem b’mod komuni, saru sitt 

stħarriġiet fil-livell nazzjonali mis-sitt imsieħba li pparteċipaw fil-proġett. l-istħarriġ joffri sors uniku 

ta’ informazzjoni komparattiva dwar is-sitwazzjoni tal-ġid fil-pajjiżi msieħba. Dawn l-istħarriġiet 

twettqu bi tliet saffi. l-imsieħba ċċirkolaw kwestjonarju anonimu lil sidien u maniġers ta’ kumpaniji 

żgħar fil-Polonja, il-Greċja, Franza, Malta, Spanja u r-Repubblika Ċeka. Dan kien segwit mill-

organizzazzjoni ta’ intervisti fil-fond ma’ sidien u maniġers ta’ kumpaniji żgħar, kif ukoll ma’ 

konsulenti tal-HR.  

 

Id-dejta sekondarja nġabret bħala parti minn riċerka dokumentata dwar is-sitwazzjoni madwar l-UE 

kollha li saret minn kull imsieħeb u bl-użu ta’ informazzjoni minn artikli onlajn, ġurnali, manwali tal-

kumpaniji u informazzjoni statistika ġenerali. Minbarra r-riċerka dokumentata dwar il-Polonja, il-

Greċja, Malta, Franza, ir-Repubblika Ċeka u Spanja, l-imsieħba analizzaw ukoll l-isfond u s-sitwazzjoni 

speċfika tal-UE fil-pajjiżi Ewropej li ġejjin: ir-Renju Unit, ir-Repubblika tal-Irlanda, Ċipru, il-Bulgarija, il-

Ġermanja, il-Belġju, l-Isvizzera, l-Italja, il-Portugall, is-Slovakkja u l-Awstrija. Dawn il-pajjiżi ntgħażlu 

fuq il-bażi ta’ prossimitajiet ġeografiċi, xebh fil-lingwa u kulturali mal-pajjiżi msieħba f’dan il-proġett. 

Din ir-riċerka addizzjonali saret bl-għan li tkompli titwessa’ l-analiżi tal-kwistjoni attwali relatata mal-

livelli ġenerali ta’ sodisfazzjon tax-xogħol, u l-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati u l-prattiki ta’ 

ġestjoni, fil-kumpaniji ż-żgħar. 

Fir-rigward tad-daqs tal-kampjun, 169 li wieġbu mill-Polonja, minn Malta, minn Franza, mill-Greċja, 

mir-Repubblika Ċeka u minn Spanja wieġbu għall-kwestjonarji onlajn, segwiti minn 23 intervista fil-

fond ma’ sidien u maniġers ta’ kumpaniji żgħar u 19-il intervista fil-fond mal-maniġers tal-HR. 

Barra minn hekk, id-dejta u l-informazzjoni miġbura ġew analizzati u interpretati bl-użu ta’ għodod 

statistiċi, approċċi kwantitattivi u kwalitattivi, kif ukoll strumenti ta’ preżentazzjoni viżivi bħal grafiċi, 

tables, figuri u bar diagrams.



 

 

4. Sejbiet tar-riċerka 

4.1. Is-sitwazzjoni ta’ sfond Ewropew 

Kif kien antiċipat, ir-riċerka dokumentata ffukat fuq il-ġbir ta’ dejta ġenerali u statistika dwar il-livelli 

ta’ sodisfazzjon tal-impjegati, u l-proċess ta’ ġestjoni ta’ dawn il-kumpaniji, f’kumpaniji żgħar fil-pajjiżi 

li ġejjin: ir-Renju Unit, ir-Repubblika tal-Irlanda, Malta, il-Greċja, Ċipru, il-Polonja, il-Ġermanja, il-

Bulgarija, Franza, Spanja, l-Isvizzera, il-Belġju, il-Portugall u l-Italja. Is-sejbiet tar-riċerka jenfasizzaw 

ukoll xi determinanti importanti tas-sodisfazzjon tax-xogħol. 

Skont is-sejbiet preliminari ta’ stħarriġ ġdid, fl-2019 minn “Mercer Human Resource Consulting” li 

jkopri aktar minn 1,100 ħaddiem, inqas minn żewġ terzi tal-impjegati (64%) fir-Renju Unit kienu 

sodisfatti bl-impjieg tagħhom. Barra minn hekk, rapport ieħor juri li inqas minn 6 minn kull 10 

impjegati (59%) ħassew sens qawwi ta’ impenn lejn l-organizzazzjoni tagħhom – tnaqqis ta’ 5% mill-

20021. “L-impjegatur imqabbad”, rapport minn ‘Moorpay’ jippreżenta r-riżultat ta’ stħarriġ tal-2019 

ta’ 2,053 impjegat u 556 impjegatur, inklużi 334 negozju. Is-sejbiet ta’ dan ir-rapport jindikaw li l-

inċentivi finanzjarji huma l-aktar benefiċċji popolari fost l-impjegati li jaħdmu fl-SMEs fir-Renju Unit, u 

dan ġie stmat minn 30% ta’ dawk li wieġbu2. Il-maġġoranza (87%) tal-impjegaturi tal-SMEs jaqblu li fl-

2019, il-persunal qed ifittxu aktar minn sempliċiment benefiċċji ġenerużi; madankollu, 30% jħossu li l-

benefiċċji “soft” ghandhom ftit jew l-ebda importanza biex jattiraw u jżommu l-persunal. 

“Il-maġġoranza (87%) ta’ dawk li jħaddmu l-SMEs fir-Renju Unit jaqblu li fl-2019 il-

persunal qed ifittxu aktar minn sempliċiment benefiċċji ġenerużi; madankollu, 30% 

jħossu li l-benefiċċji “soft” ghandhom ftit jew l-ebda importanza biex jattiraw u 

jżommu l-persunal.” 

Fl-Irlanda, skont stħarriġ tal-Eurostat li sar fl-2018, 38.4% tal-impjegati kienu sodisfatti bl-impjieg 

tagħhom3. Dan huwa perċentwal relattivament għoli meta mqabbel mal-bqija tal-pajjiżi tal-UE. 

Madankollu, l-Istħarriġ Nazzjonali ta’ Min Iħaddem li sar miċ-Ċentru Nazzjonali għas-Sħubija u l-

Prestazzjoni National Centre for Partnership and Performance (NCPP)4 sab li l-SMEs Irlandiżi wrew 

prattiki limitati ta’ ħidma (xogħol ta’ tim) u kienu partikolarment defiċjenti fl-iżvilupp tal-kapital 

uman, fl-analiżijiet formali tal-prestazzjoni u fit-taħriġ tal-persunal. Is-sejbiet jissuġġerixxu li l-SMEs 

kienu aktar probabbli minn kumpaniji akbar li jkollhom prattiki ta’ involviment tal-impjegati bħal, 

pereżempju, id-diskrezzjoni fit-twettiq tax-xogħol u l-involviment dirett fid-deċiżjonijiet. Huwa 

                                                             
1 Https://www.amanet.org/articles/survey-shows-uk-job-satisfaction-and-commitment-on-the-decline/ 
2 Ibid 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe_-
_facts_and_views_-_employment&oldid=236091 
4 Https://www.era-learn.eu/documents 
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interessanti wkoll li wieħed jinnota d-disponibbiltà, mill-2018, ta’ Għodda għall-Innovazzjoni fuq il-

Post tax-Xogħol. Din l-għodda dijanjostika online tan-negozju hija mmirata biex tgħin lill-intrapriżi u l-

ħaddiema tagħhom jidentifikaw fejn hemm lok għal titjib, inklużi mistoqsijiet dwar l-involviment tal-

impjegati, l-innovazzjoni, il-produttività u l-approċċi tat-taħriġ tal-kumpanija. Madankollu, l-Uffiċċju 

tal-Intrapriżi Lokali, Local Enterprise Office (LEOs) u aġenziji oħra ma jagħmlux użu sistematiku minn 

għodda ta’ dijanjożi tan-negozju bħal din.5  

“L-istabbilimenti mikro huma l-inqas probabbli li jkollhom pjanijiet ta’ 

taħriġ, pjanijiet tan-negozju u baġits ta’ taħriġ”. 

Wara dan, f’pajjiż ieħor tal-UE – Malta, id-data tal-Eurostat turi li għall-2015, 51% tal-ħaddiema ta’ 

Malta esprimew sodisfazzjon bl-impjieg tagħhom; 41% ma jagħtux tweġiba jew qalu li mhumiex żguri 

dwar kif jitolbu s-sitwazzjoni tagħhom6. Sal-2018, is-sitwazzjoni f’Malta ddeterjorat b’mod sinifikanti, 

id-data tal-Eurostat li turi li 28.4% biss tal-impjegati kienu sodisfatti b’xogħolhom meta mqabbla mal-

bqija tal-Istati Membri tal-UE.7  

Fil-Bulgarija, madankollu, is-sitwazzjoni hija ftit differenti mill-pajjiżi msemmija hawn fuq. Il-Figura 1 

ta’ hawn taħt, ibbażata wkoll fuq id-dejta tal-Eurostat u li tippreżenta s-sitwazzjoni komparattiva tal-

Bulgarija, il-Greċja u Ċipru, turi li l-akbar proporzjon (55%) tal-impjegati Bulgari għandhom livelli baxxi 

ta’ sodisfazzjon fix-xogħol. 30% oħra tal-impjegati juru sodisfazzjon ta’ impjieg medju, u 15% biss 

huma dawk li huma l-aktar sodisfatti bl-impjieg tagħhom8. Wieħed mill-fatturi determinanti għal dan 

il-livell għoli ta’ nuqqas ta’ sodisfazzjon tal-impjegati jista’ jkun salarji baxxi, u l-ebda għarfien dwar il-

kwistjoni fost il-maniġers. Barra minn hekk, il-letteratura dokumentata tar-riċerka turi li l-maniġers 

tal-SMEs Bulgari jiffokaw fuq it-taħriġ, il-komunikazzjoni u x-xogħol f’tim u l-kummerċjalizzazzjoni.  

Fil-każ tal-Greċja, ir-riċerka turi li m’hemmx biżżejjed dejta dwar is-sodisfazzjon tal-impjegati u l-

ġestjoni u l-valutazzjoni tagħha mill-SMEs. Il-biċċa l-kbira tal-istħarriġ u s-sejbiet ewlenin huma 

relatati ma’ setturi ekonomiċi speċifiċi. Il-grafika ta’ hawn taħt (is-sors tad-dejta: l-Eurostat) jindika 

wkoll li f’Ċipru, l-akbar persentaġġ huwa kkonċentrat fis-sodisfazzjon medju tal-impjegati li 

jirrappreżenta 60%; u fil-Greċja, l-akbar perċentwal huwa kkonċentrat f’livell baxx ta’ sodisfazzjon tal-

impjegati li jirrappreżenta l-40%.  

                                                             
5 Studji tal-OECD dwar l-SMEs u l-Intraprenditorija, l-SMEs u l-Politika tal-Intraprenditorija fl-Irlanda 
6 https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-their-
job.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, il-Bulgarija: Sodisfazzjon fix-xogħol fil-prospetti ekonomiċi ħfief ħżiena, 17/03/2014Il-Bulgarija: Sodisfazzjon fix-xogħol fid-
dawl ta’ prospetti ekonomiċi ħżiena | Eurofound (europa.eu) 

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2014/bulgaria-job-satisfaction-in-light-of-poor-economic-outlook
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2014/bulgaria-job-satisfaction-in-light-of-poor-economic-outlook
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Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fir-rigward ta’ Spanja, għalkemm il-pajjiż jinsab ripetutament fil-quċċata tal-lista ta’ benesseri u bi 

kwalità ogħla ta’ ħajja (il-ħames post skont l-International Institute for Applied Systems Analysis 

(IIASA, 2018), is-sitwazzjoni tal-impjiegi u r-relazzjoni bejn l-Ispanjoli u x-xogħol tagħhom huwa 

ġeneralment skalat f’livell aktar baxx meta mqabbel mal-aspett ġenerali tal-benesseri. Madankollu, 

ir-Randstad Workmonitor (studju li sar mill-aġenzija tal-impjieg temporanju) juri li l-professjonisti 

Spanjoli jirreġistraw rata ogħla ta’ sodisfazzjon tax-xogħol mill-medja rreġistrata fl-Ewropa. Barra 

minn hekk, l-impriża ta’ konsulenza dwar ir-riżorsi umani Hays, indikat li fl-2019 71% tal-ħaddiema 

Spanjoli kienu sodisfatti bix-xogħol tagħhom, għalkemm dan il-perċentwal naqas bi tliet punti f’sena. 

Id-determinanti ewlenin għas-sodisfazzjon tax-xogħol fi Spanja huma s-salarju, in-nuqqas ta’ sigurtà, 

is-sens ta’ staġnar u n-nuqqas ta’ progress professjonali, u n-nuqqas ta’ għanijiet fost l-oħrajn. 

“Fl-2019, 71% tal-ħaddiema Spanjoli kienu sodisfatti b’xogħolhom, għalkemm dan 

il-perċentwal naqas bi tliet punti f’sena”. 

 

Fir-rigward tal-istatistika ġenerali dwar is-sodisfazzjon tax-xogħol fl-Italja, fl-2019, l-Istitut Nazzjonali 

ppubblika li 78% tal-popolazzjoni li taħdem irrappurtaw li kienu sodisfatti fuq ix-xogħol (17% 

sodisfatti ħafna u 61% pjuttost sodisfatti), filwaqt li 21% biss kienu ftit jew xejn sodisfatti bis-

sitwazzjoni tax-xogħol tagħhom.  

 

Skont id-dejta analizzata mill-Osservatorio, xi wħud mill-fatturi li jwasslu għal dawn il-livelli ta’ 

sodisfazzjon huma dawn li ġejjin: interess fid-dmirijiet ta’ wiehed stess (63.7%), segwit mill-qrib mill-

ħin tal-ivvjaġġar bejn id-dar u x-xogħol (62%) u l-ambjent tax-xogħol u r-relazzjonijiet mal-kollegi 
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(57.4%). Fil-qiegħ tal-lista huma Stabbiltà (52.5%), salarju (32%) u opportunitajiet għal avvanz fil-

karriera (28%). Fir-rigward tat-tabella komparattiva ta’ hawn taħt (2018-2019), huwa interessanti li 

wieħed jinnota li l-Italja hija l-uniku pajjiż li żied il-livell ta’ sodisfazzjon tagħha f’dawn l-aħħar snin, 

filwaqt li l-Portugall u Spanja hemm tnaqqis ċar fil-livelli ta’ sodisfazzjon tal-impjieg.  

 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Wara dan, u skont ir-Randstad Workmonitor (Figura 2), imsemmi hawn fuq, il-Portugall huwa wieħed 

mill-pajjiżi Ewropej bl-aktar livell baxx ta’ sodisfazzjon tax-xogħol, b’66% biss ta’ dawk li wieġbu 

jgħidu li huma sodisfatti b’xogħolhom. Din iċ-ċifra tqiegħed lill-pajjiż Portugiż sitt punti taħt il-medja 

tal-UE (72%) u ekwivalenti mal-Greċja. Skont rapporti oħra, kważi 90% tal-ħaddiema fil-Portugall, 

koperti minn stħarriġ tal-Awtorità nazzjonali dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol (ACT) jgħidu li huma 

sodisfatti bl-impjieg tagħhom, madankollu, inqas minn nofs iqisu li għandhom paga adegwata jew 

prospetti tajbin ta’ karriera. Ir-riċerka turi wkoll li 42% biss tan-nisa u 33% tal-irġiel jgħidu li 

għandhom “rimunerazzjoni adegwata għal xogħolhom” u madwar 40% biss tal-irġiel u n-nisa jqisu li 

x-xogħol joffrilhom prospetti tajbin għal avvanz fil-karriera. 

“Il-Portugall huwa wieħed mill-pajjiżi Ewropej bl-aktar livelli baxxi ta’ sodisfazzjon 

tax-xogħol”. 

Is-sitwazzjoni fi Franza, l-Isvizzera u l-Belġju hija daqsxejn differenti minn dik fil-Portugall u fi Spanja. 

Studju onlajn li sar fl-2019 fi Franza, l-Isvizzera u l-Belġju fost impjegati ta’ bejn it-18 u l-65 sena, juri li 

fi Franza, 68% tal-impjegati jgħidu li huma sodisfatti bl-impjieg tagħhom, 19% sodisfatti b’mod 

moderat u 12% mhumiex sodisfatti xejn. Il-Belġju u l-Isvizzera għandhom rata ta’ sodisfazzjon ogħla 

fost l-impjegati tagħhom (71%), u 18% oħra huma moderatament sodisfatti. Fil— Belġju, pereżempju, 

ir-riċerka turi li 70% tal-impjegati f’kumpaniji żgħar għandhom l-opportunità li jaħdmu ġurnata fil-
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ġimgħa mid-dar, u din il-miżura kienet ta’ benefiċċju għall-impjegati u għal min iħaddem minħabba li 

din il-flessibbiltà tippermetti gwadann f’termini ta’ spazji tax-xogħol, u tnaqqas ukoll it-tluq tal-

persunal mill-kumpanija. 

Fuq nota oħra, u abbażi tal-analiżi ta’ artikli xjentifiċi mill-Emerald u Research Gate, jidher li l-

impjegati fil-Ġermanja huma ġeneralment pjuttost sodisfatti bix-xogħol tagħhom. Stħarriġ ta’ 

Randstad, juri li fl-2017, 65% biss tal-parteċipanti fl-istħarriġ kienu sodisfatti bl-impjieg tagħhom. 

Madankollu, fl-2018, skont stħarriġ li sar minn Gallup, 69% ta’ dawk li wieġbu jgħidu li kienu sodisfatti 

jew sodisfatti ferm bil-kumpanija għax-xogħol tagħhom. Madankollu, jidher li hemm differenza bejn 

“sodisfatti” u “mħeġġa/impenjati”. Ir-rapport ta’ Gallup sab li 15% tal-ħaddiema Ġermaniżi kienu 

mħeġġa, 70% ma kinux mħeġġa u 15% inqatgħu b’mod attiv. l-approċċ Gallup għall-kejl tal-impenn 

tal-impjegati għandu l-għan li juri l-livell tal-motivazzjoni tagħhom permezz ta’ sens ta’ appoġġ u 

rabta emozzjonali ma’ min iħaddimhom. l-effetti pożittivi ta’ dan l-approċċ ta’ impenn jidhru f’aktar 

profittabbiltà, produttività u diliġenza diskrezzjonali. 

It-tabella ta’ hawn taħt (mir-Rapport Gallup State of Global Workplace Report, 2018) turi d-differenza 

bejn l-importanza u l-livell ta’ sodisfazzjon flimkien ma’ determinanti speċifiċi ta’ sodisfazzjon tax-

xogħol u l-involviment fost l-impjegati Ġermaniżi (fuq skala minn 1.00 sa 5.00). 

 
Bżonnijiet ta’ 

Sodisfazzjon tax-Xogħol 
l-importanza tal-bżonn 

  
Is-sodisfazzjon bil-bżonn 

  
Differenza 

  

Sigurtà tal-impjieg 4.52 4.28 -0.24 

Kollegi li taħdem tajjeb 

magħhom   

4.44 4.24 -0.20 

Ġranet ta’ btala 4.33 4.15 -0.18 

ĦTIĠIJIET TA’ IMPENN       

Nagħmel dak li jien 

verament tajjeb fih 

4.45 3.96 -0.49 

Maniġer kbir 4.35 3.77 -0.58 

Awtonomija 4.13 3.72 -0.41 
Gallup, Rapport dwar l-Istat tal-Post tax-Xogħol Globali, 2018. 

 

Skont “Statista”, fl-2019 fil-Polonja, total ta’ 68% ta’ dawk li wieġbu għal stħarriġ kienu sodisfatti 

b’xogħolhom. l-impjegati kienu l-aktar kuntenti (76%) filwaqt li l-ħaddiema fit-trasport u l-loġistika 
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kienu l-inqas sodisfatti (29% biss)9. Is-sejbiet juru wkoll li s-sodisfazzjon tal-klijenti tal-kumpanija kien 

aspett importanti għall-impjegati Pollakki.  

Fir-Repubblika Ċeka, stħarriġ tal-2016 li kien jinkludi 2,200 persuna li wieġbu, wera li kważi 72% tal-

impjegati Ċeki kienu sodisfatti bl-impjieg tagħhom. Sabet ukoll li fatturi bħall-kumpens finanzjarju 

(salarju) u l-flessibbiltà kienu wħud mill-fatturi determinanti l-aktar importanti għal impjegat sodisfatt 

fir-Repubblika Ċeka. Determinanti oħra inkludew il-possibbiltà ta’ sigħat flessibbli tax-xogħol, xogħol 

mid-dar jew il-possibbiltà ta’ xogħol part-time, kif ukoll l-attrazzjoni tax-xogħol b’mod ġenerali. 

Stħarriġ ieħor tal-2019 sab li s-sodisfazzjon ġenerali tal-impjegati ma nbidilx fi kważi tliet snin, bl-

istess perċentwal ta’ 72% tal-impjegati ġeneralment jibqgħu sodisfatti bl-impjieg tagħhom. Għall-

impjegati Ċeki, id-determinant ewlieni għas-sodisfazzjon tax-xogħol jibqa’ l-evalwazzjoni tas-salarji u 

ż-żieda tagħha.  

“Għall-impjegati Ċeki, il-fattur ewlieni li jimmotiva s-sodisfazzjon tal-impjegati 

jibqa’ l-evalwazzjoni tas-salarji u ż-żieda tagħha.” 

 

Fil-każ tas-Slovakkja, “Manuvia” – aġenzija tal-persunal li tiffoka fuq ir-riċerka, ir-reklutaġġ, it-taħriġ u 

l-konsultazzjoni fil-qasam tal-istrateġiji tal-persunal, fl-2019 kkummissjonat stħarriġ uffiċjali dwar is-

sodisfazzjon tal-impjegati u skont dan, aktar minn nofs l-impjegati intervistati kienu qed jippreparaw 

(33%) jew diġà ddeċidew (23%) li jibdlu l-impjieg tagħhom. Kważi terz mill-impjegati intervistati 

japprezzaw sigħat ta’ xogħol flessibbli. B’mod ġenerali, in-nisa u n-nies taħt l-età ta’ 44-il sena ser 

jilqgħu b’mod speċjali l-ħinijiet tax-xogħol flessibbli u dawk li huma mistennija li jkollhom 

jikkombinaw ix-xogħol mal-kura tal-familja. Riċerka rilevanti oħra turi li 25% tal-impjegati Slovakki 

jħossuhom għajjenin emozzjonalment bix-xogħol, li jikkorrispondi għall-medja tal-Istati Membri 

kollha tal-UE.  

l-impjegati Awstrijaċi jidhru li huma l-aktar kuntenti meta mqabbla mal-bqija tal-pajjiżi li ġew 

riċerkati. l-indiċi Ġenerali tas-Sodisfazzjon tal-Impjiegi (GJSI) tal-impjegati Awstrijaċi kklassifika l-livelli 

ta’ sodisfazzjon tal-impjieg tagħhom minn 75 għal 80 punt. Madankollu, is-sodisfazzjon għoli bħal dan 

tal-impjegati f’impjieg tkejjel darbtejn biss mill-1997 l’hawn. Mill-2019, il-kurva reġgħet bdiet tonqos 

u reġgħet lura għal kważi Il-valuri oriġinali ta’ madwar 76 sa 77 punt. Huwa importanti wkoll li wieħed 

jinnota li l-implikazzjonijiet pandemiċi tal-virus tal-korona ma ġewx ikkunsidrati f’dan l-indiċi. 

Fil-qosor, ir-riċerka tal-uffiċċji Ewropej li twettqet ma ppreżentatx xejriet differenti u distinti bejn il-

pajjiżi riċerkati. Madankollu, hemm ftit kuntrasti apparenti li juru li pajjiżi bħall-Awstrija u l-Isvizzera 

                                                             
9 https://www.statista.com/statistics/1100545/poland-job-satisfaction-by-
sector/#:~:text=According%20to%20the%20source%2C%20a,least%20satisfied%20%2D%20only%2029%20ent 
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għandhom uħud mill-ogħla rati ta’ impjegati sodisfatti b’mod ġenerali, filwaqt li pajjiżi bħall-Portugall, 

il-Bulgarija u l-Greċja juru wħud mil-livelli l-aktar baxxi ta’ sodisfazzjon fl-impjiegi. Fatturi bħal salarji 

baxxi u sigħat twal ta’ xogħol jistgħu jkunu raġuni għal dawn il-livelli ta’ nuqqas ta’ sodisfazzjon. 

Jidher ukoll li l-biċċa l-kbira tad-ditti ż-żgħar huma nieqsa jew ma jagħmlux użu minn sistemi 

sofistikati ta’ ġestjoni tar-riżorsi umani, possibbilment minħabba li m’għandhomx biżżejjed riżorsi 

finanzjarji u persunal u strutturi xierqa tar-riżorsi umani. Dan in-nuqqas ta’ riżorsi jista’ jispjega wkoll 

għaliex id-ditti ż-żgħar jipparteċipaw sa ċertu punt f’attivitajiet ta’ taħriġ milli jagħmlu l-kumpaniji l-

kbar. 10 

Is-sodisfazzjon fix-xogħol huwa kkunsidrat bħala fattur partikolarment importanti fil-valutazzjoni tal-

livelli tal-benesseri u l-kwalità tal-ħajja. F’dan ir-rigward, is-sejbiet tar-riċerka juru li l-awtoritajiet tal-

istatistika Spanjoli u Taljani regolarment iwettqu studji f’dan il-qasam, filwaqt li l-korpi privati 

internazzjonali u nazzjonali f’kull wieħed mill-pajjiżi jivvalutaw b’mod regolari l-livelli ta’ sodisfazzjon 

fix-xogħol tal-impjegati. Madankollu, m’hemm l-ebda evidenza li tali valutazzjoni ssir b’mod 

sistematiku mill-maniġers tal-SMEs ukoll. Madankollu, valutazzjonijiet informali jsiru f’pajjiżi oħra 

bħall-Irlanda, ir-Renju Unit, Franza, il-Polonja, il-Greċja u Malta. l-aktar valutazzjonijiet komuni 

misjuba fl-SMEs u l-kumpaniji ż-żgħar (sa 50 persuna) huma fil-biċċa l-kbira laqgħat interni bbażati 

fuq arranġamenti ta’ komunikazzjoni interna. 

Barra minn hekk, ir-riċerka sekondarja tissuġġerixxi li xi wħud mill-fatturi determinanti ewlenin l-

aktar komuni tas-sodisfazzjon tal-impjegati huma inċentivi finanzjarji (remunerazzjonijiet b’salarju u 

oħrajn). Madankollu, 30% tal-SMEs tar-Renju Unit min iħaddem iħossu li l-benefiċċji “soft” għandhom 

inqas importanza biex jattiraw u jżommu l-persunal. Pereżempju, għall-Polonja u l-Ġermanja, il-

kultura korporattiva huwa aspett importanti ieħor. Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-impjegati fil-Ġermanja 

jħossuhom “impenjati” bl-impjieg tagħhom aktar milli sodisfatti, għall-Polonja s-sodisfazzjon tal-

klijenti tal-kumpanija huwa fattur importanti għas-sodisfazzjon tal-impjegati bl-impjieg tagħhom. 

Għall-impjegati Slovakki, ħinijiet ta’ xogħol flessibbli huma importanti u dawn huma milqugħa b’mod 

speċjali min-nisa u n-nies taħt l-età ta’ 44-il sena. Fl-Italja, fatturi determinanti bħal interess fid-

dmirijiet tagħhom stess u l-ħin tal-ivvjaġġar minn xogħol għal dar huma ssuġġeriti bħala fatturi 

importanti ħafna għas-sodisfazzjon tax-xogħol. Barra minn hekk, l-opportunità li wieħed jaħdem mid-

dar għal ġurnata fil-ġimgħa b’70% tal-impjegati Belġjani ta’ organizzazzjonijiet żgħar uriet li kienet ta’ 

benefiċċju kemm għall-impjegati kif ukoll għal dawk li jħaddmu11. Fi Franza, il-maġġoranza l-kbira tal-

                                                             
10 Edwards, P. (2010), Skills and the small firm: a research and policy briefing, UK Commission for Employment and Skills.  
 
11 Source 2016 :https://www.attentia.be/sites/default/files/imce/Onderzoeken/Attentia_whitepaper_Les-Belges_et_le_bien-
%C3%AAtre_au_travail.pdf 
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impjegati (77%) isibu sinifikat f’xogħolhom, 56% jemmnu li l-kumpanija tagħhom tieħu ħsieb il-

benesseri tagħhom u 81% jemmnu li hemm ftehim tajjeb fi ħdan il-kumpanija tagħhom.12 

Huwa evidenti wkoll mir-riċerka sekondarja msemmija hawn fuq li l-kumpaniji ż-żgħar ma jagħmlux 

użu minn għodod ta’ negozju dijanjostiku mfassla għall-valutazzjoni speċifika tas-sodisfazzjon tal-

impjegati fil-kumpaniji tagħhom. 

4.2. Is-sitwazzjoni speċifika fis-6 pajjiż imsieħeb fil-proġett 

It-taqsimiet ta’ hawn taħt jiddeskrivu sitt sitwazzjonijiet nazzjonali fir-rigward tal-livell ta’ għarfien, 

valutazzjoni u prassi ta’ ġestjoni fir-rigward tas-sodisfazzjon tal-impjegati mis-sidien u l-maniġers ta’ 

kumpaniji żgħar f’Malta, il-Greċja, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, Franza u Spanja. Is-sejbiet ta’ dawn 

is-sitwazzjonijiet nazzjonali huma bbażati fuq stħarriġiet nazzjonali li saru bejn Frar u Marzu ta’ 2021 

4.2.1 Malta 

1. Introduzzjoni 

Ir-riċerka fil-qasam tas-sodisfazzjon tal-impjegati tindika li l-mod kif jiġi evalwat mhux dejjem ikun 

dirett’il quddiem, bir-raġuni hija li jeżistu ġabra wiesgħa ta’ fatturi u elementi li min-naħa tagħhom 

jistgħu jaffettwaw l-evalwazzjoni u l-ġestjoni ġenerali tas-sodisfazzjon tal-impjegati. 

F’Malta, daqs 98.7% tan-negozji kollha huma intrapriżi żgħar, li jipprovdu 56.6% tal-impjiegi lokali 

kollha13, għalhekk mhux sorprendenti li huma meqjusa bħala l-pilastru ekonomiku u s-sinsla tas-

soċjetà Maltija.14 Id-data tal-Eurostat turi li għall-2015, 51% tal-ħaddiema ta’ Malta esprimew 

sodisfazzjon b’xogħolhom, filwaqt li 41% ma kinux se jwieġbu jew qalu li mhumiex żguri dwar kif 

isostnu s-sitwazzjoni tagħhom.15 Meta mqabbla mal-2015, fl-2018, is-sejbiet tal-Eurostat juru li 28.4% 

tal-impjegati kienu sodisfatti b’xogħolhom meta mqabbla mal-bqija tal-Istati Membri tal-UE li16 jfisser 

li kien hemm tnaqqis notevoli fil-perċentwal tal-impjegati sodisfatti bl-impjieg tagħhom. 

B’konformità ma’ dan u bħala parti minn metodoloġija ta’ stħarriġ fil-livell nazzjonali adottata fil-

proġett, il-Fondazzjoni Internazzjonali tal-Integrità (IIF) wettqet stħarriġ nazzjonali mmirat biex jiġbor 

data primarja dwar is-sitwazzjoni nazzjonali ta’ valutazzjoni u ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati 

f’diversi kumpaniji żgħar f’Malta. l-istħarriġ sar bi tliet punti u l-ewwel pass kien li jgħaddi 

                                                             
12 Source : 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 
13 2019 Malta SBA Factsheet - https://cutt.ly/Gcer6kP 
14 https://www.pwc.com/mt/en/publications/family-business-survey/family-business-survey-2016.pdf 
15 https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-their-
job.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 
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kwestjonarju anonimu lil sidien u maniġers ta’ aktar minn 100 kumpanija żgħira Maltin, li għalihom 

waslu 27 tweġiba valida.  

Wara dan, l-IIF, wettaq intervisti ggwidati fil-fond ma’ sidien u maniġers ta’ 4 kumpaniji żgħar Maltin, 

li 2 minnhom kienu mikrointrapriżi. Dawn l-intervisti saru ma’ rappreżentanti ta’ kumpaniji żgħar ta’ 

diversi daqsijiet - li jvarjaw minn 3 sa 10, 20 u 35 impjegat. Ta’ min jinnota li ġiet żgurata 

rappreżentanza ugwali tas-sessi fost dawk il-persuni intervistati.  

B’mod parallel għal dan, l-IIF, wettaq intervisti ggwidati fil-fond b’3 konsulenti tar-Riżorsi Umani (HR) 

li jassistu kumpaniji żgħar Maltin. Il-konsulenti tar-RGħ ikkontribwew lejn l-istħarriġ17 billi offrew 

perspettiva usa’ tal-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati u tas-sitwazzjoni tal-ġestjoni. Intalbet 

rappreżentazzjoni solida tas-sessi għal dawn l-intervisti wkoll, b’1 mit-3 esperti tar-Riżorsi Umani 

intervistati jkunu nisa. Id-dejta kollha tinġabar u tiġi pproċessata skont ir-Regolament Ġenerali dwar 

il-Protezzjoni tad-Dejta (UE) 2016/679 (PDGR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (Kap 586). 

2. Sommarju tas-sejbiet 

l-4 taqsimiet ta’ hawn taħt, jiġifieri, l-għarfien, l-approċċi ta’ valutazzjoni, l-approċċi u l-ħtiġijiet tal-

ġestjoni u r-rekwiżiti għandhom l-għan li jenfasizzaw is-sejbiet ewlenin li joħorġu mill-kwestjonarji 

onlajn, l-intervisti gwidati fil-fond mas-sidien u l-maniġers ta’ kumpaniji żgħar, kif ukoll l-intervisti 

mal-konsulenti tal-HR. 

Għarfien  

Ir-riżultati ewlenin juru li s-sidien u l-maniġers ta’ kumpaniji żgħar huma tassew konxji tal-livell ta’ 

sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom u huma fiduċjużi li huma jafu kif jimmaniġġjawha. Dan huwa 

sostnut minn 93% ta’ dawk li wieġbu l-kwestjonarju li qablu b’mod qawwi ħafna li s-sodisfazzjon tal-

impjegati huwa kruċjali għas-suċċess ġenerali tal-organizzazzjoni kollha. Dan jidher aktar mill-

maġġoranza kbira ta’ dawk li qalu li wieġbu (>89%) meta wieħed iqis li impjegati sodisfatti huma 

effettivi, jittrattaw id-dmirijiet tax-xogħol tagħhom bid-diliġenza dovuta u joħolqu atmosfera tajba fil-

kumpanija. Dawk kollha intervistati kienu konxji ħafna tal-importanza tas-sodisfazzjon tal-impjegati 

għar-reżiljenza, il-vijabbiltà u l-ġestjoni tajba tal-kumpaniji fit-tul. 

Madankollu, dak li deher pjuttost kontradittorju għal dan ta’ hawn fuq huwa li 78% biss ta’ dawk li 

wieġbu l-kwestjonarju qalu li huma konxji mil-livell speċifiku ta’ sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom, 

filwaqt li skont ir-responsabbiltajiet ipprovduti mill-konsulenti tal-HR; madwar tliet kwarti biss tal-

                                                             
17 Il-maġġoranza ta’ dawk li jagħżlu li jwieġbu għal stħarriġ volontarju tipikament huma dawk interessati f’suġġett speċifiku. Dawk li ma 
interessati fis-suġġett normalment ma jitqiegħdux fil-ħin meħtieġ biex jirrispondu għal stħarriġ dwar dak is-suġġett. 
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intrapriżi ż-żgħar jindirizzaw b’mod attiv is-sodisfazzjon tal-impjegati, li jfisser li hemm distakk ta’ 

madwar 22-25%.  

Fir rigward tal-fatturi ewlenin li jinfluwenzaw is-sodisfazzjon tal-impjegati, il-maġġoranza l-kbira ta’ 

dawk li wieġbu (>80%) qiesu li dawn huma r-relazzjonijiet mal-ko-ħaddiema u l-kontrollur/supervisor 

dirett, l-ambjent tax-xogħol ġenerali, l-għanijiet individwali u l-kompiti, u r-remunerazzjoni. 

B’kuntrast ma’ dan, l-aspett tas-sostenibbiltà tal-impjieg ġie kklassifikat bħala mhux daqshekk 

importanti meta mqabbel mal-bqija tad-determinanti (48% ta’ dawk li wieġbu). (Figura 3 hawn taħt)  

 

Figura 3. 

Dak li huwa pjuttost inkwetanti, huwa li xi kultant maniġers lanqas biss jkunu konxji li jkollhom 

kwistjonijiet ta’ nuqqas ta’ sodisfazzjon fost l-impjegati u dan jista jiddependi ħafna fuq il-kultura tal-

organizzazzjoni. Il-kumpaniji mingħajr persunal dedikat tal-HR ma jagħtux biżżejjed attenzjoni għas-

sodisfazzjon tal-impjegati, li jidher li huwa problematiku u jista’ jfisser li l-importanza tas-sodisfazzjon 

tal-impjegati mhijiex mifhuma jew apprezzata biżżejjed. Id-differenzi kulturali fl-organizzazzjonijiet 

iwasslu wkoll għal xi wħud li jimpenjaw ruħhom b’mod attiv mal-impjegati tagħhom, filwaqt li oħrajn, 

bħal pereżempju negozji tal-familja li huma stabbiliti aktar fit-tul fejn il-ġenerazzjonijiet imdaħħlin fl-

età għadhom responsabbli mill-ġestjoni, filwaqt li jagħtu anqas attenzjoni lis-sodisfazzjon tal-

impjegati tagħhom.  
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Approċċi ta’ valutazzjoni 

Mistoqsijiet speċifiċi dwar l-approċċi tal-valutazzjoni kkonfermaw ukoll id-differenza msemmija hawn 

fuq, b’74% biss tar— repondenti jikkonfermaw li huma jivvalutaw is-sodisfazzjon tal-impjegati fil-

kumpaniji tagħhom. Il-maġġoranza l-kbira (75%) ta’ dawn qed jagħmlu valutazzjonijiet tas-

sodisfazzjon tal-impjegati separatament mill-prattiki tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni. 

Figura 4. 

 

Intervisti fil-fond mal-maniġers u s-sidien urew ukoll li l-valutazzjoni tiddependi ħafna mid-daqs tal-

kumpanija, li jfisser li fil-mikrointrapriżi, l-approċċ ewlieni għall-valutazzjoni huwa permezz ta’ 

komunikazzjoni diretta mal-impjegati, kemm informali (pereżempju f’kuntesti soċjali), kif ukoll 

permezz ta’ diskussjonijiet aktar formali (ħafna drabi fil-forma ta’ laqgħat kull tliet xhur). Dak li huwa 

interessanti huwa li r-rappreżentanti tal-kumpaniji b’aktar minn 10 impjegat irrappurtaw li qed 

isegwu l-istess proċessi ta’ valutazzjoni bħal dawk segwiti mill-mikrointrapriżi, madankollu żiedu 

wkoll li jagħmlu stħarriġ okkażjonali u anonimu dwar is-sodisfazzjon tal-impjegati.  

Dak li jidher evidenti minn dawn l-intervisti huwa li hija ppreferuta taħlita ta’ approċċi ta’ valutazzjoni 

informali u formali, diretti u anonimi. L-għan ta’ dan huwa li l-maniġers jibbilanċjaw il-vantaġġi u l-

iżvantaġġi ta’ kull wieħed mill-approċċi msemmija. Barra minn hekk, il-kosteffiċjenza tal-

komunikazzjonijiet diretti tagħmilha l-aktar approċċ preferut. Madankollu, hekk kif it-tim jikber fid-

daqs, kemm il-limiti taż-żmien kif ukoll il-preferenzi differenti ta’ komunikazzjoni fost il-persunal, 

jirrikjedu li jintużaw għodod ta’ stħarriġ aktar formali, anonimi u mhux sinkroniċi.  

Il-Figura 5. hawn taħt turi li l-valutazzjonijiet jidhru li qed isiru fuq bażi regolari, b’total ta’ 60% ta’ 

dawk li wieġbu li rrappurtaw li qed jivvalutaw lill-impjegati tagħhom mill-inqas darba kull 6 xhur u 

35% li jwettqu dawn il-valutazzjonijiet darba fis-sena. l-użu ta’ approċċi formali ta’ valutazzjoni kif 
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ukoll dawk informali jidhru li huma kważi ekwivalenti, b’propensità żgħira biss għall-valutazzjoni 

formali tas-sodisfazzjon tal-impjegati (55%). 

 

Figura 5. 

 

Sorsi ta’ industrija tar-riżorsi umani bħall Gallup Engagement Survey u GENOS Emotional Culture 

jippruvaw b’mod komprensiv jindirizzaw id-determinanti diversi kollha tas-sodisfazzjon tax-xogħol. 

Għodod diġitali (off-the-shelf) għall-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-impjegati huma wkoll utli, bħal, 

pereżempju, Tiny Pulse, u 15Five li gew imwaqqfa biex awtomatikament jibagħtu ftit mistoqsijiet kull 

xahar lill-impjegati. Stħarriġ tal-impjegati fil-fond ibbażat fuq l-intervista darba fis-sena jista’ jkun 

għażla vijabbli oħra, ukoll. l-aħjar mod biex dan isir billi jiġi involut espert estern tar-RGħ li jista’ 

jitkellem b’mod separat mal-impjegati, tħeġġiġhom jesprimu t-tħassib tagħhom u fl-istess ħin 

joffrulhom is-sigurtà psikoloġika li jitkellmu b’mod kunfidenzjali.  

 

Approċċi ta’ ġestjoni 

Kif muri fil-Figura 6. hawn taħt, il-maġġoranza vasta ta’ dawk li wieġbu il-kwestjonarju (82%) jaraw il-

valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati bħala parti mill-istrateġija tan-negozju tal-kumpanija, u 

saħansitra b’numru akbar minnhom (89%) li jqiesu r-riżultati tal-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-

impjegati meta jippjanaw bidliet fl-organizzazzjoni. Huma ma jivvalutawx biss il-livell ta’ sodisfazzjon 

tal-impjegati tagħhom, iżda jieħdu miżuri biex imexxuh sabiex itejbuh jew iżommuh f’livell għoli li 

jwassal għal operazzjonijiet ta’ negozju b’suċċess.  
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Figura 6. 

 

l-oqsma ewlenin li fihom il-maġġoranza tar-rappreżentanti għamlu bidliet ibbażati fuq is-sejbiet tal-

valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati huma relatati mal-ambjent tax-xogħol (76%), l-għanijiet 

individwali u l-kompiti (68%), ix-xogħol/il-bilanċ tal-ħajja (64%), il-komunikazzjoni interna (60%), il-

possibbiltà ta’ żvilupp professjonali (52%) u r-remunerazzjoni (48%). 

Is-sidien intervistati u l-maniġers ta’ kumpaniji żgħar qasmu aktar dettalji dwar dawn l-approċċi ta’ 

ġestjoni. Ittieħdu xi prattiki tajba minn dawn l-intervisti fil-fond. B’mod partikolari, ġie rrimarkat li l-

ħolqien ta’ ambjent tax-xogħol miftuħ, flessibbli, ta’ appoġġ u li japprezza huwa kruċjali. Il-maniġers 

ta’ dawn il-kumpaniji ż-żgħar saħqu wkoll li n-nies għandhom jiġu ttrattati individwalment peress li 

kulħadd huwa differenti, filwaqt li jiġu evitati wkoll il-favoritiżmu, jew il-perċezzjoni ta’ dan it-tip fi 

ħdan l-organizzazzjoni. Minbarra dan, kwalunkwe sinjal ta’ nuqqas ta’ sodisfazzjon tal-impjegati 

għandu jiġi skopert u mistħarreġ mill-aktar fis possibbli. Fir-rigward tar-remunerazzjoni, huwa 

importanti li wieħed jipprova jeżawrixxi n-nuqqas ta’ sodisfazzjon tas-salarji billi jkun konxju tal-

kumpens offrut mill-kompetituri u b’hekk jipprova jżomm is-salarji kompetittivi. Jekk il-kumpanija ma 

tkunx tista’ toffri salarji kompetittivi, allura jista’ jiġi offrut kumpens ma’ time-offs minflok, jew 

benefiċċji oħra (pereżempju opportunitajiet ta’ taħriġ fuq ix-xogħol, qsim tal-profitti, opzjonijiet dwar 

l-ishma għall-impjegati). Dak li ġie enfasizzat bħala importanti minbarra dan ta’ hawn fuq, kien li l-

aspirazzjonijiet tal-impjegati lejn l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom għandhom jiġu rispettati. 

Barra minn hekk, li l-aħjar approċċ għall-ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati huwa li jkun hemm 
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taħlita ta’ miżuri ewlenin, inizjattivi bażiċi u add-ons li jvarjaw biex iżommu lill-impjegati sodisfatti. 

Huwa importanti li l-inizjattivi add-ons jinzammew ‘friski’ peress li tipikament iwasslu għal żieda fis-

sodisfazzjon tal-impjegati għal xi żmien, iżda mbagħad l-effettività tagħhom tieqaf hekk kif jitilfu n-

novità tagħhom.  

Matul u minħabba li l-COVID-19 imponiet prattiki ta’ xogħol mid-dar, xi kumpaniji kienu qed joffru 

somma f’daqqa lil kull impjegat biex iwaqqfu l-uffiċċju domestiku tagħhom (pereżempju EUR 300 biex 

jixtru siġġu tajjeb, desk, eċċ.), kif ukoll konċessjoni ta’ kull xahar biex tkopri l-ispejjeż żejda tal-

elettriku u l-internet. Barra minn hekk, il-maniġers enfasizzaw li huwa essenzjali li titħalla flessibbiltà 

f’termini ta’ xogħol mill-arranġamenti tad-dar u xi wħud semmew l-idea li jkun hemm “Jum id-Duvet” 

kull kwart tas-sena - liv ta’ jum żejjed mhux skedat mix-xogħol, meħud biex itaffi l-istress fejn 

impjegat jista’ jieħu l-ġurnata ta’ mistrieħ mingħajr ma jagħti raġuni jew avviż. Apprezzament għall-

impjegati jista’ jsir ukoll billi jinħarġu għall-kafé u l-ikel, kull darba, imbagħad, u b’dan il-mod, l-ispirtu 

tat-tim jista’ jissaħħaħ aktar. Għall-konsulenti tar-Riżorsi Umani, ġestjoni tajba tas-sodisfazzjon tal-

impjegati ddur madwar il-ħtieġa li s-sidien u l-maniġer tal-kumpanija jifhmu aħjar u jindirizzaw il-

kawża prinċipali ta’ nuqqas ta’ sodisfazzjon, kif ukoll li jkunu transperenti mal-impjegati meta 

jispjegaw kwalunkwe pjan ta’ azzjoni. Dak li jista’ jkun ta’ għajnuna ulterjuri huwa li jiġu involuti l-

impjegati fil-ħolqien konġunt ta’ interventi tar-riżorsi umani u miżuri biex jiġi indirizzat ċertu livell ta’ 

nuqqas ta’ sodisfazzjon. 

Ħtiġijiet u rekwiżiti 

Allura, x’jeħtieġu s-sidien tal-kumpaniji ż-żgħar u l-maniġers sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw u 

jimmaniġġjaw aħjar is-sodisfazzjon tal-impjegat? Intervisti fil-fond mas-sidien u l-maniġers ta’ 

kumpaniji żgħar jindikaw li Ir-rekwiżiti bħall-ħin u r-riżorsi finanzjarji, il-persunal speċjalizzat tar-

riżorsi umani u t-taħriġ relatat mal-kwistjonijiet tal-HR huma fost l-aktar kwistjonijiet meħtieġa. 

Issemmiet ukoll l-użu ta’ għodod li huma faċli, veloċi u aktar affordabbli biex jintużaw, filwaqt li jidher 

li kien hemm bżonn ukoll ta’ aktar informazzjoni dwar it-tendenzi ġenerali tal-impjieg, il-prattiki 

tajbin u l-inizjattivi ta’ motivazzjoni tal-impjegati f’kumpaniji oħra simili (daqs, jew fl-istess industrija).  

Il-maġġoranza tar-rappreżentanti tal-kwestjonarju qalu li sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw aħjar is-

sodisfazzjon tal-impjegati, jeħtieġu aktar żmien (63%) u għodod ta’ valutazzjoni speċifiċi (56%). Aktar 

minn terz ta’ dawk li wieġbu indikaw ukoll li jeħtieġu aktar riżorsi edukattivi u taħriġ u jeħtieġu wkoll 

li jniedu proċeduri formali għal valutazzjonijiet bħal dawn u aktar riżorsi finanzjarji biex jagħmlu dawn 

kollha (37%). Persunal speċjalizzat jew konsultazzjonijiet rekwiżiti ta’ appoġġ ġew indikati wkoll 

b’total ta’ kważi 41%.  
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Filwaqt li jħarsu lejn il-ħtiġijiet tagħhom biex ikunu jistgħu jiġġestixxu aħjar is-sodisfazzjoni tal-

impjegati, l-ebda rekwiżit speċifiku ma appoġġa lill-maġġoranza ta’ dawk li wieġbu. Madankollu, il-

ħtieġa għal aktar ħin u aktar riżorsi edukattivi u taħriġ kienet għal darb’oħra l-ogħla li ssemmew (bi 

kważi nofs ta’ dawk li wieġbu - 48%). Interessanti li wieħed jinnota li total ta’ 63% ta’ dawk li wieġbu 

indikaw ukoll li jkollhom bżonn sessjonijiet ta’ taħriġ jew appoġġ ta’ konsultazzjoni, filwaqt li 15% biss 

ta’ dawk li wieġbu qed ifittxu li jtejbu l-kompetenzi tagħhom waħedhom. Aktar riżorsi finanzjarji għal 

din l-attività huma meħtieġa ghal 44% ta’ dawk li wieġbu.  

Il-ħtieġa li s-sodisfazzjon tal-impjegati jiġi indirizzat aktar kmieni fiċ-ċiklu tal-ħajja tax-xogħol, kif 

issemma wkoll mill-istadju tar-reklutaġġ. Barra minn hekk, il-maniġers enfasizzaw il-ħtieġa għal aktar 

informazzjoni, b’mod partikolari dwar kif l-impjegati jvarjaw f’termini tal-aspettattivi tagħhom tal-

ambjent tax-xogħol u d-determinanti ewlenin tas-sodisfazzjon tax-xogħol bejn l-etajiet ta 20, 30, 40 u 

50 sena. Aktar sensibilizzazzjoni ta’ kumpaniji oħra simili (fid-daqs, u fis-settur) li jistgħu jipprovdu 

studji ta’ każijiet u jservu bħala mudelli għas-sodisfazzjon tal-impjegati kienu irrappurtati bħala 

rekwiżiti ewlenin mill-konsulenti tar-Riżorsi Umani wkoll. Kompendjuta’ ta’ sorsi ta’ informazzjoni 

dwar it-tendenzi tar-riżorsi umani (HR) u gwida dwar prattiki tajbin għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tas-

sodisfazzjon tal-impjegati kienu parti mil-lista tar-rekwiżiti wkoll. Barra minn hekk, ġie nnotat li hemm 

bżonn ta’ aktar involviment fis-sensibilizzazzjoni, gwida u appoġġ għal sodisfazzjon aħjar tal-impjegati 

mill-assoċjazzjonijiet lokali tan-negozju u tal-professjonisti tar-riżorsi umani. 

3. l-Aħjar Prattiki  

Matul l-istħarriġ ġew identifikati l-aħjar prattiki ta’ hawn taħt: 

l-aħjar prattiki għall-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati 

 l-insegwiment regolari tas-sodisfazzjon tal-impjegati huwa rakkomandat ħafna, peress li t-

tendenza ġenerali hija aktar importanti mis-sitwazzjoni f’mument partikolari. Jinħtieġu wkoll 

valutazzjonijiet regolari sabiex tittieħed il-bidla fil-burdata li sseħħ wara li jsiru interventi 

partikolari għall-ġestjoni tal-HR, u b’hekk tiġi vvalutata l-effettività tagħhom. Fir-rigward tar-

regolarità per se, l-intervall bejn l-evalwazzjonijiet formali jiddependi ħafna fuq id-daqs tal-

kumpanija u r-riżorsi disponibbli għall-analiżi u l-azzjoni fuq ir-rispons. Tevalwax wisq ta’ spiss 

jekk ma tistax tanalizza ir-rispons kif suppost biex tindirizza s-sitwazzjoni.  
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l-aħjar prattiki għall-ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati 

 Aqsam r-riżultati ta’ stħarriġ mal-impjegati ukoll, mhux biss fost il-maniġment. B’dan il-mod, 

l-impjegati jiksbu l-ewwel livell ta’ validazzjoni għall-isforz li għamlu biex jinvolvu ruħhom fl-

istħarriġ u jwieġbu l-mistoqsijiet. l-għeluq taċ-ċirku ta’ komunikazzjoni mill-maniġment għall-

impjegat jista’ jwassal għal nuqqas ta’ sodisfazzjon tal-impjegati fih innifsu.  

 Il-pjan ta’ azzjoni biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni identifikata għandha tiġi kkomunikata 

lill-impjegati ukoll, jew jekk ma jkunux jistgħu jittieħdu miżuri ta’ titjib, ir-raġunijiet għal din 

il-pożizzjoni għandhom jiġu spjegati b’mod ċar. Aħjar minn hekk, flimkien mal-miżuri tal-

impjegati biex jiġu indirizzati s-sejbiet ta’ stħarriġ, insibu flimkien is-soluzzjonijiet it-tajba, 

dawk li huma kemm fattibbli kif ukoll effettivi. 

 Kun af li nies differenti għandhom karattri, ħtiġijiet u preferenzi differenti, u għalhekk xi 

interventi apposta għall-ġestjoni tas-sitwazzjoni ta’ kulħadd huma meħtieġa. Madankollu, 

huwa importanti li jinstab bilanċ bejn interventi mfassla apposta u li jkun hemm approċċ 

ġenerali u konsistenti applikat b’mod ġenerali, sabiex tiġi evitata kwalunkwe forma ta’ 

favoritiżmu. 

 Ipprova antiċipa n-nuqqas ta’ sodisfazzjon tas-salarju billi tkun konxju tal-kumpens offrut 

mill-kompetituri u billi żżomm is-salarji kompetittivi. Maniġers u sidien jeħtieġ li jkunu onesti 

bl-impjegati tagħhom u jekk il-kumpanija ma tistax toffri salarji kompetittivi, allura wieħed 

jeħtieġ li jipprova jikkumpensa bil-ħin minflok jew b’xi benefiċċji oħra. 

 Bl-assistenza tal-persunal tal-HR jew il-konsulenti, stħarriġ apposta dwar l-involviment tal-

impjegati bl-użu ta’ sorsi ta’ industrija tal-HR b’reputazzjoni tajba (pereżempju Gallup 

Engagement Survey, GENOS Emotional Culture). Inkella, uża għodod diġitali off-the-shelf (eż. 

Tiny Pulse, 15Five) li jistgħu awtomatikament jibgħatu ftit mistoqsijiet kull xahar lill-impjegati 

tiegħek.  

 Il-fondazzjoni ewlenija tal-valutazzjonijiet tas-sodisfazzjon tal-impjegati fil-kumpaniji ż-

żgħar huma laqgħat informali. Kwalunkwe għodda formali bħal stħarriġiet għandha tiġi fil-

bidu, prinċipalment biex tikkonferma s-sejbiet mil-laqgħat informali u d-diskussjonijiet. 

Taħlita bħal din hija importanti għaliex tagħti opportunitajiet biex jingħata rispons lit-tipi 

kollha ta’ individwi, minkejja l-personalità u l-preferenzi ta’ komunikazzjoni tagħhom. 
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4. Konklużjoni 

Is-sejbiet ta’ dan l-istħarriġ nazzjonali jikkonfermaw li l-valutazzjoni u l-ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-

impjegati ġeneralment jingħataw l-importanza dovuta minn maniġers, sidien u konsulenti ta’ dawn il-

kumpaniji żgħar f’Malta. Madankollu, għad hemm lok sinifikanti għat-titjib ta’ tali prattiki ta’ 

valutazzjoni u ġestjoni u biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tagħhom fit-tul. 

Il-maġġoranza ta’ dawk mistħarrġa indikaw li huma konxji bis-sħiħ tal-importanza tas-sodisfazzjon tal-

impjegati b’mod ġenerali. Hemm ukoll kunfidenza ġenerali li huma jistgħu jimmaniġġjaw sodisfazzjon 

impjegat. Madankollu, instabu xi diskrepanzi fir-rigward tal-għarfien tagħhom ta’ livelli speċifiċi ta’ 

sodisfazzjon tal-impjegati. l-esperti tar-HR intervistati esprimew ukoll tħassib dwar il-livell ġenerali ta’ 

għarfien dwar l-importanza tas-sodisfazzjon tal-impjegati għall-vijabbiltà fit-tul u s-suċċess ta’ 

kumpanija, il-każ tan-negozju u r-redditu fuq l-investiment fil-miżuri tal-HR.  

Fir-rigward tal-istruttura u l-organizzazzjoni ta’ dawn il-kumpaniji ż-żgħar, iż-żmien, il-limitazzjonijiet 

finanzjarji u n-nuqqas ta’ riżorsi xierqa huma wħud mill-isfidi, li jeħtieġ li jiġu indirizzati f’aktar dettall. 

Problema oħra enfasizzata hija li xi kultant maniġers huma lanqas biss konxji li hemm nuqqas ta’ 

sodisfazzjon fl-impjegati fil-kumpaniji tagħhom, problema rrappurtata li ħafna jiddependu fuq il-

kultura organizzattiva. 

Dawk li ġew intervistati għamlu wkoll xi rakkomandazzjonijiet dwar kif l-impjegati jistgħu jieħdu aktar 

inkarigu mis-sodisfazzjon tax-xogħol tagħhom, pereżempju billi jkollhom impjieg bi skop, wieħed li 

jagħtihom sens ċar ta’ progress tul il-karriera u l-professjoni prevista tagħhom. Jeħtieġ ukoll li 

jħossuhom apprezzati, jingħataw is-setgħa u jiġu sfidati filwaqt li jkunu jistgħu jmorru tajjeb kemm 

fuq il-post tax-xogħol kif ukoll barra minnu. Dawn huma wħud mill-fehimjiet tal-maniġers u s-sidien 

rigward is-sodisfazzjon tal-impjegati. Fl-opinjoni tagħhom, ir-rimunerazzjoni huwa aspett importanti 

wkoll, iżda huwa aktar ta’ fattur ta’ iġjene, li jfisser li huwa rekwiżit bażiku, iżda mhux neċessarjament 

is-sors ta’ sodisfazzjon veru fix-xogħol.  

Minħabba l-importanza tas-sodisfazzjon tal-impjegati għar-reżiljenza tal-kumpaniji fit-tul, il-vijabbiltà 

u l-benefiċċji ġenerali tagħha lejn ġestjoni tajba tal-kumpaniji ż-żgħar tagħhom, kull sinjal ta’ nuqqas 

ta’ sodisfazzjon tal-impjegati għandu jiġi nnutat fi stadju bikri. F’dan is-sens huwa kruċjali li jkun 

hemm ambjent tax-xogħol “miftuħ” fejn l-impjegati jkollhom il-kunfidenza biex jindirizzaw 

kwistjonijiet ta’ nuqqas ta’ sodisfazzjon. l-aħħar iżda mhux l-inqas, meta jkunu qed jiġu implimentati 

miżuri għal titjib fis-sodisfazzjon tal-impjegati, huwa importanti li jiġu evitati miżuri “nofs msajrin” u 
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approċċi “go-and-stop” li jistgħu jwasslu għal aspettattivi għoljin u wegħdiet mhux sodisfatti, li minn-

naħa tagħhom iwasslu għal nuqqas ta’ sodisfazzjon.  

4.2.2 Il-Greċja 

1. Introduzzjoni 

Minbarra perċentwal żgħir ħafna, fil-Greċja, is-sodisfazzjon tal-impjegati huwa fattur li mhuwiex fl-

interess dirett tas-sidien u l-maniġers ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Madankollu, jidher li l-

ħtiġijiet kemm tal-impjegati kif ukoll tas-sidien/maniġers tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju huma 

daqstant importanti. l-istħarriġ tal-Valutazzjoni u l-Ġestjoni tas-Sodisfazzjon tal-Impjegati fl-intrapriżi 

ż-żgħar u ta’ daqs medju sar bl-użu ta’ metodi ta’ riċerka kwantitattivi u kwalitattivi. Id-dejta mill-

kwestjonarji ġiet analizzata permezz ta’ formula ta’ stħarriġ onlajn. Barra minn hekk, 20 sidien u 

maniġers ta’ kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju wieġbu l-kwestjonarju. Dan tal-aħħar kien jikkonsisti 

f’blokki ta’ mistoqsijiet kwantitattivi bbażati fuq skala ta’ 5 punti, b’mistoqsijiet miftuħa li dwarhom 

dawk li wieġbu setgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fuq suġġett partikolari. l-istħarriġ kien 

kompletament anonimu u beda mis 6 ta’ Frar sat 12 ta’ Marzu, 2021.  

Ir-riżultati tal-kwestjonarju ġew issupplimentati b’dejta miġbura matul intervisti individwali fil-fond, li 

saru ma’ sidien u maniġers ta’ kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju u ma’ konsulenti tal-HR li b’mod 

professjonali jittrattaw l-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-impjegati. l-intervisti saru fuq il-bażi ta’ 

xenarji ta’ intervisti mħejjija qabel. B’kollox, saru 4 intervisti ma’ sidien/maniġers u 5 intervisti ma’ 

konsulenti tar-RU. Il-parteċipanti tal-intervisti fil-fond individwali kienu prinċipalment proprjetarji ta’ 

ċentru tan-negozju, ta’ bidu fil-qasam intraprenditorjali, ta’ kumpanija tal-kostruzzjoni u tal-iżvilupp u 

ta’ kumpanija ta’ konsulenza fil-qasam tal-programmi nazzjonali. 

 

2. Sommarju tas-sejbiet  

Għarfien  

Dawk kollha li wieġbu qablu li s-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom għandu rwol importanti ħafna fil-

progress tan-negozji tagħhom filwaqt li fl-istess ħin dawk li wieġbu indikaw li jemmnu li s-sodisfazzjon 

huwa fattur li huwa influwenzat ħafna minn diversi fatturi soċjali-ekonomiċi. Huwa evidenti wkoll 

mit-tweġibiet ta’ dawk li wieġbu li jassoċjaw is-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom ma’ erba’ fatturi. 

Huma jqisu li impjegati sodisfatti joħolqu atmosfera sabiħa u effiċjenti fil-kumpanija u li l-impjegati 

sodisfatti jwettqu dmirijiethom b’mod aktar responsabbli bħalma wieħed jista’ jinnota minn hawn 

taħt fil-Figura 7. 
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Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-

Figura 8 ta’ hawn taħt turi li mill-perspettiva tal-maniġers u s-sidien ta’ dawn il-kumpaniji ż-żgħar, l-

ambjent tax-xogħol, ir-remunerazzjoni u l-iżvilupp professjonali huma wħud mill-fatturi determinanti 

l-aktar importanti li jinfluwenzaw is-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom. 

Figure 8. 
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Kien interessanti li wieħed jinnota li matul l-analiżi fil-fond mas-sidien/maniġers, dawk li wieġbu taw 

l-istess tweġibiet għall-mistoqsijiet kollha. Għalihom kollha, ix-xogħol għandu rwol ċentrali 

f’ħajjithom peress li jassoċjawh prinċipalment mal-iżvilupp personali, il-ħolqien, u l-iżvilupp tan-

negozju tagħhom. Dawk li wieġbu jqisu li dawn il-fatturi u d-determinanti kollha huma marbuta 

b’mod inseparabbli ma’ xulxin bl-għan li jinħoloq ambjent tax-xogħol ideali. Ħafna minnhom qed 

jippruvaw jagħmlu l-bidliet meħtieġa sabiex jadattaw l-ambjent tax-xogħol għall-ħtiġijiet tal-impjegati 

tagħhom. 

Approċċi ta’ valutazzjoni 

Il-valutazzjoni hija l-mezz biex jiġu rikonoxxuti l-livelli ta’ sodisfazzjon tal-impjegati fi ħdan kumpanija. 

Skont il-maġġoranza ta’ dawk li wieġbu l-kwestjonarju, il-valutazzjoni mhux qed tiġi applikata fi ħdan 

il-kumpaniji tagħhom. Madankollu, dawk li jwettqu valutazzjonijiet fi ħdan l-organizzazzjonijiet 

tagħhom ma jużawx għodod speċifiċi (Figura 9.), filwaqt li persentaġġ iżgħar jużaw kwestjonarji u 

intervisti interni.  

Figura 9. 

 

Ir-riżultat wara l-intervisti fil-fond mas-sidien/maniġers u konsulenti tal-HR juri li t-tweġibiet tagħhom 

kienu simili ħafna għal dawk tal-bqija ta’ dawk li wieġbu l-kwestjonarju. Jidher ukoll li mhux qed 

jintużaw għodod speċifiċi minn dawk li wieġbu għall-proċessi interni tagħhom ta’ valutazzjoni tan-

negozju. Tabilħaqq, l-aktar azzjonijiet komuni użati huma l-kwestjonarji, il-laqgħat tat-tim, l-intervisti 

interni, u l-attivitajiet ta’ valutazzjoni tat-tim. Huwa importanti ħafna li ż-żewġ gruppi ta’ dawk li 

wieġbu għarfu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ dawn il-prattiki. Min-naħa waħda, uħud mill-vantaġġi 

relatati mal-importanza ta’ dawn il-proċessi ta’ valutazzjoni ġew irreġistrati bħala dawn li ġejjin: L-

immedjat, il-ħolqien tal-fiduċja, id-djalogu, ix-xogħol f’tim u l-anonimità meta jintużaw il-kwestjonarji. 
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Min-naħa l-oħra, l-iżvantaġġi jistgħu jkunu li l-maniġers u s-sidien iħossu li l-impjegati jibżgħu 

jesprimu l-opinjoni tagħhom u anki jekk jitkellmu, jista’ jkun li l-informazzjoni espressa mhijiex vera. 

Uħud mill-proċeduri ta’ valutazzjoni l-aktar frekwenti użati mill-konsulenti tal-HR huma prinċipalment 

kwestjonarju dwar ‘sodisfazzjon tax-xogħol’ bi 36 mistoqsija dwar suġġetti speċifiċi ħafna; logħba bil-

karti rigward stima tat-tim - li tagħti l-opportunità lill-impjegati biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom 

liberament; ikla ta’ filgħaxija mas-CEO sabiex jesprimu l-opinjoni tagħhom f’ambjent aktar favorevoli; 

u laqgħat tat-tim/ intervisti individwali. Barra minn hekk, huma jqisu li l-valutazzjonijiet huma ta’ 

suċċess peress li jqisu l-problemi ta’ kull impjegat fuq bażi individwali.  

Approċċi ta’ ġestjoni 

Perċentwal għoli ħafna ta’ dawk li wieġbu wieġbu li ma jinkludux approċċi ta’ valutazzjoni fl-istrateġiji 

tan-negozju tal-kumpaniji tagħhom. Jekk jitwettqu valutazzjonijiet bħal dawn, ħafna minn dawk li 

wieġbu indikaw li r-riżultati ta’ dawn l-evalwazzjonijiet mhux qed jiġu kkunsidrati. Dawk li wieġbu li 

wieġbu li kienu qed iwettqu l-proċess ta’ valutazzjoni u li qed jagħmlu l-bidliet meħtieġa, qalu li, il-

fatturi ewlenin li s-soltu jeħtieġu bidliet huma l-ambjent tax-xogħol, ir-remunerazzjoni u l-valutazzjoni 

ġusta. (Figuri 10 u 11 hawn taħt).  

Figura 10. 
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Figura 11. 

 

Is-sidien u l-maniġers iddikjaraw li r-responsabbiltà tagħhom lejn sodisfazzjon tal-impjegat huwa li 

jaġġornaw, awto-valutazzjoni, u li jenfasizzaw il-problemi. Biex dan jinkiseb, huma jippruvaw ikunu 

f’komunikazzjoni frekwenti u b’dan il-mod jipprovdulhom il-benefiċċji meħtieġa. Huwa importanti 

ħafna li jissemma li l-4 sidien/maniġers intervistati kellhom iħabbtu wiċċhom ma’ xi kwistjonijiet 

espressi mill-impjegati tagħhom matul uħud mill-proċessi ta’ valutazzjoni interna. Dawn li ġejjin 

huma xi eżempji indikattivi ta’ problemi li ġew indirizzati b’suċċess mill-maniġers u s-sidien. 

 F’kumpanija partikolari, kien hemm kwistjoni dwar is-sigħat tax-xogħol peress li impjegat ma 

setax imur jaħdem għas-sigħat tax-xogħol speċifikati ta’ filgħodu. F’dan il-każ, saret laqgħa 

individwali bejn il-maniġer u l-impjegat u wara d-diskussjoni tagħhom; l-impjegat ingħata 

sigħat tax-xogħol flessibbli. 

 F’każ ieħor, impjegat kellu ħafna xogħol, li kkawża nuqqas ta’ sodisfazzjon tal-impjegat. l-

impjegat kien mistieden mill-maniġer għal laqgħa/intervista sabiex jinstab rimedju. Wara 

dan, ix-xogħol imbagħad inqasam b’mod ugwali bejn l-impjegat u ħaddiema oħra. B’dan il-

mod, l-impjegat ħassu aktar effiċjenti u sodisfatt. 

Dawk kollha li wieġbu, qablu li għandhom bżonn jaġġustaw l-istili ta’ ġestjoni tagħhom skont l-

aspettattivi tal-impjegati tagħhom. Huma enfasizzaw ukoll li huwa importanti li kull persuna tiġi 

ttrattata b’mod differenti minħabba li kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Ħafna minnhom iqisu li l-

approċċi ta ‘ġestjoni tagħhom huma dawk id-drittijiet, minħabba li meta jkun hemm problemi interni, 

dawn il-maniġers u s-sidien jippruvaw isibu soluzzjonijiet immedjati. Il-konsulenti tal-HR semmew li r-
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rakkomandazzjonijiet huma ġġenerati mill-analiżi tat-tweġibiet ta’ dawk li wieġbu li ser tgħinhom fl-

isforzi tagħhom biex jagħmlu l-bidliet meħtieġa. 

Ħtiġijiet u rekwiżiti 

Il-Figura 12 hawn taħt turi li l-maniġers u s-sidien jirrikonoxxu l-aspetti li ġejjin bħala parti mir-

rekwiżiti tagħhom għal proċessi ta’ valutazzjoni aħjar f’termini ta’ sodisfazzjon tal-impjegati: l-għodod 

u l-metodi speċifiċi għall-valutazzjoni, it-taħriġ, l-appoġġ konsultattiv u l-persunal speċjalizzat. 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiex ikunu jistgħu jiġġestixxu aħjar is-sodisfazzjon tal-impjegati fil-kumpaniji, il-maniġers u s-sidien 

tal-organizzazzjonijiet iż-żgħar tagħhom iddikjaraw li huma jqisu li joħolqu għodda speċifika 

b’metodoloġija speċifika meħtieġa li se tiġi pprovduta lill-kumpaniji sabiex iwettqu l-proċess ta’ 

valutazzjoni b’mod sistematiku u korrett. 

 

3. l-Aħjar Prattiki 

 Konsulent intervistat semma li huwa juża kwestjonarju msejjaħ ‘Is-Sodisfazzjon tal-Impjieg’. 

Il-kwestjonarju “Is-Sodisfazzjon tal-Impjieg” għandu biss 36 mistoqsijiet ibbażati fuq fatturi 

speċifiċi bħar-remunerazzjoni, l-ambjent tax-xogħol, is-superviżjoni, u l-komunikazzjoni. Wara 

l-analiżi tar-riżultati, il-konsulent kien imbagħad jabbozza rapport qasir, li jiddeskrivi l-isfidi 

identifikati. Wara dan, huwa mbagħad jaqsam ir-riżultati mal-impjegati u jistenna t-tweġibiet 

u s-suġġerimenti tagħhom. Abbażi tat-tweġibiet, huwa mbagħad se jipprova jaġġusta s-

suġġerimenti fil-kultura tal-kumpanija. Dan kollu se jsir għall-benefiċċju tal-impjegati. Dan il-
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proċess huwa prattika tajba ħafna peress li l-konsulent jista’ jidentifika l-fatturi determinanti 

l-aktar importanti għas-sodisfazzjon tax-xogħol tal-impjegati.  

 

 F’kumpanija oħra, il-proċedura ta’ valutazzjoni ssir permezz ta’ intervisti personali li jsiru kull 

sena jew kif meħtieġ. Din il-proċedura ta’ valutazzjoni hija importanti għaliex l-impjegati 

għandhom l-opportunità jesprimu n-nuqqas ta’ sodisfazzjon u l-problemi tagħhom 

direttament lill-konsulent. Din il-valutazzjoni annwali tal-intervisti tinkoraġġixxi l-fiduċja bejn 

min iħaddem u l-impjegat u tista’ tkompli tinkoraġġixxi soluzzjonijiet immedjati għall-

problemi tal-impjegati.  

 

 F’kumpanija oħra, issir logħba ta’ valutazzjoni tat-tim. Karti, li juru l-fatturi ewlenin tas-

sodisfazzjon tax-xogħol jintużaw matul din il-logħba, li permezz tagħhom l-impjegati huma 

liberi li jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar is-suġġett tal-karta. Hija mwettqa kull sena u huwa 

effettiv ħafna peress li jgħin biex itejbu l-ispirtu tat-tim u l-komunikazzjoni ġenerali.  

 

 Proċedura ta’ rotazzjoni tintuża f’kumpanija żgħira oħra li għandha l-għan li ttejjeb l-ispirtu 

tat-tim u l-aspetti tal-bini ta’ tim. Skont il-proċedura, l-impjegati għandhom parti minn tim u 

għandhom il-kompitu li jlestu proġett. F’xi passi tal-proġett, l-impjegati ta’ kull tim iridu 

jimlew kwestjonarju li jivvaluta l-proġett. Wara l-analiżi tar-riżultati, jekk hemm nies li 

mhumiex kuntenti, allura dawn għandhom id-dritt li jibdlu l-proġett.  

 

 F'kumpanija oħra, ikliet annwali qed jiġu offruti mill-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija. Dawn l-

ikliet jattendu għalihom biss is-CEO u l-impjegati mingħajr konsulenti u persunal ieħor. Din il-

prattika tintuża bħala parti mill-attivitajiet tal-kumpanija għall-bini ta’ tim u dawn huma ta’ 

benefiċċju fit-tisħiħ tal-ispirtu tat-tim. 

 

 Xi konsulenti tal-HR jorganizzaw attivitajiet ta’ bini ta’ tim bħal pereżempju lejl ta’xorb 

darbtejn fix-xahar. Oħrajn joħolqu kmamar speċjali għat-tfal ta’ xi wħud mill-impjegati u 

joffru wkoll l-hekk imsejħa “jiem tal-premju u rikonoxximent” fejn aktar ġranet ta’ liv 

jingħataw lill-impjegati.  
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4. Konklużjoni 

Huwa importanti ħafna li s-sidien u l-maniġers jirrikonoxxu li s-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom 

huwa vitali għall-organizzazzjoni. Ħafna minn dawk li wieġbu jqisu li s-sodisfazzjon tal-impjegati 

jiddependi fuq xi kategoriji soċjoekonomiċi bħall-età, il-pożizzjoni eċċ. Huwa ovvju mis-sejbiet li aktar 

minn 60% ma jivvalutawx is-sodisfazzjon tal-impjegati u inqas minn 40% jivvalutaw is-sodisfazzjon tal-

impjegati tagħhom. Barra minn hekk, aktar minn 80% ma jisseparawx il-proċess tal-valutazzjoni minn 

dak tal-prestazzjoni.  

Dak li jidher evidenti huwa li 95% ta’ dawk li wieġbu ma jużawx għodod speċifiċi u 5% biss minnhom 

jużaw kwestjonarji jew intervisti wiċċ imb wiċċ. Barra minn hekk, aktar minn 60% ma jqisux li l-

valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati hija parti mill-istrateġija tal-kumpanija u aktar minn 60% 

ma jqisux il-valutazzjoni meta jkunu qed jippjanaw xi tibdil. Il-maniġers u s-sidien ta’ dawn il-

kumpaniji ż-żgħar kollha stqarrew li jafu kif iżommu s-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom f’livell għoli, 

għaliex, skont huma fil-kumpaniji ż-żgħar, hemm għaqdiet ta’ relazzjonijiet aktar b’saħħithom. l-aktar 

imperattiv tas-sejbiet huwa li dawk kollha li wieġbu ma jużaw l-ebda għodda speċifika biex jivvalutaw 

is-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom. Huma kollha semmew li dan huwa rekwiżit importanti, li se 

jgħinhom iwettqu l-valutazzjonijiet tagħhom b’mod aktar effiċjenti. Huma jemmnu wkoll li l-

proċedura ta’ valutazzjoni tas-sodisfazzjon tax-xogħol għandha tiġi istituzzjonalizzata sabiex il-

kumpaniji jkunu obbligati jwettquha. Fl-aħħar nett, huma qalu li dawn il-kwestjonarji u l-intervisti 

għenuhom minħabba li permezz ta’ stħarriġ bħal dan, qed jiżdied aktar għarfien. Dawk li wieġbu 

żiedu li huma ħerqana li jużaw l-għodda onlajn maħluqa fi ħdan dan il-proġett. 

4.2.3 Il-Polonja 

1. Introduzzjoni 

Il-valutazzjonijiet tas-sodisfazzjon tal-impjegati issa qed isiru dejjem aktar spissi mill-

organizzazzjonijiet Pollakki, u r-riżultati tagħhom jintużaw biex itejbu l-ġestjoni ta’ dawn l-

organizzazzjonijiet. F’Diċembru 2019, skont valutazzjoni nazzjonali dwar is-sodisfazzjon tax-xogħol 

fost speċjalisti minn diversi industriji, sar stħarriġ bl-użu tal-metodu CAWI (emplometer.com). L-

istudju enfasizza sew il-libertà fl-azzjoni u l-fiduċja taʼ superjuri. Barra minn hekk, l-istħarriġ wera li l-

ħaddiema jippreferu; jiġu “armati” bl-għodod kollha, il-kumdità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u t-

tagħmir meħtieġ għax-xogħol. Is-sodisfazzjon tal-klijent tal-kumpanija huwa importanti ħafna għas-

sodisfazzjon tal-impjegati tagħha. Il-missjoni, l-għanijiet u l-valuri tal-kumpanija huma magħrufa sew, 

madankollu, is-sensazzjoni li tkun parti mill-organizzazzjoni m’għadhiex b’saħħitha ħafna.  

Ħafna minn dawk li wieġbu indikaw li jħossuhom sottovalutati minn min iħaddem – forsi jħossuhom 

trattati bħala cogs mhux importanti f’magna akbar. Bidliet bi stima baxxa ġew irreġistrati u seħħew 
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f’kumpaniji. Għad hemm ħafna xi jsir fil-qasam tar-relazzjonijiet bejn l-impjegati u r-riżultati jindikaw 

li r-relazzjonijiet negattivi mhumiex imsewwija faċilment. 

Fi ħdan il-proġett SATIS’ACTION, l-istħarriġ tal-Valutazzjoni u l-Ġestjoni tas-Sodisfazzjon ta’ Min 

Iħaddem fl-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju fil-Polonja twettaq bl-użu ta’ metodi ta’ riċerka 

kwantitattivi u kwalitattivi. l-istħarriġ tal-kwestjonarju twettaq permezz tal-appoġġ ta’ formula 

onlajn. Attendew 20 sidien u maniġers ta’ kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju. l-istħarriġ seħħ mill-5 ta 

'Frar sat-12 ta' Marzu, 2021. Ir-riżultati tal-kwestjonarju ġew issupplimentati b’dejta miġbura matul 

intervisti fil-fond individwali, li saru ma’ sidien u maniġers ta’ organizzazzjonijiet żgħar u ta’ daqs 

medju u ma’ konsulenti li jittrattaw b’mod professjonali l-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-impjegati u 

jipprovdu konsulenza f’dan il-qasam. Saru 4 intervisti ma’ sidien/maniġers u 4 intervisti ma’ 

konsulenti. Minbarra l-konsulenti, il-bqija tal-parteċipanti tal-intervisti fil-fond individwali kienu: sid 

ta’ salon tar-roti, sid ta’ netwerk ta’ nurseries u kindergartens privati, sid ta’ fondazzjoni lokali li 

tappoġġa wieħed mid-distretti ta’ Krakovja u sid ta’ negozju ġdid li jeduka t-tfal permezz tal-mużika. 

 

2. Sommarju tas-sejbiet 

Għarfien  

Bħala parti mill-istħarriġ onlajn, il-maġġoranza l-kbira tas-sidien u l-maniġers (80%) sostnew li s-

sodisfazzjon tal-impjegati b’xogħolhom huwa importanti ħafna għall-organizzazzjoni kollha kemm hi. 

(Figura 13 hawn taħt) 

Figura 13. 
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Barra minn hekk, 80% ta’ dawk li wieġbu (immarkat fi sfumaturi ta ’aħdar fil-Figura 14 hawn taħt) 

jemmnu li huma konxji tal-livell ta’ sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom. 

Figure 14. 

 

Dawk kollha intervistati ammettew li kellhom l-impressjoni li l-impjegati tagħhom kienu sodisfatti 

b’xogħolhom. Barra minn hekk, dawk kollha li wieġbu, wieġbu li kienu jafu x’għandhom jagħmlu biex 

tiżdied is-sodisfazzjon tal-impjegati u kienu konxji wkoll li dan seta’ jsir aħjar. 

Skont dawk li wieġbu, dawn li ġejjin huma wħud mill-fatturi l-aktar importanti li jinfluwenzaw is-

sodisfazzjon tal-impjegati: remunerazzjoni, relazzjonijiet mal-ħaddiema u l-kollegi, is-sostenibbiltà 

tal-impjiegi, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, il-possibbiltà ta’ żvilupp professjonali, ir-

relazzjonijiet mas-superviżuri, l-atmosfera tax-xogħol u l-kultura organizzattiva. 

 

Approċċi ta’ valutazzjoni 

Il-Figura 15 ta’ hawn taħt turi li 25% biss tas-sidien tal-kumpaniji ammettew li huma kklassifikaw is-

sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom. 
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Figura 15.  

                     

Minn dawn, 20% biss qalu li din il-valutazzjoni kienet ibbażata fuq proċeduri formali. Il-maġġoranza l-

kbira ta’ dan il-proċess huwa separat mill-proċess ta' valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati (80%). 

Meta ġew mistoqsija dwar l-esperjenza tagħhom fl-istħarriġ tas-sodisfazzjon fil-kumpaniji tagħhom u 

kif sar stħarriġ bħal dan, il-parteċipanti tal-intervisti individwali wieġbu li ħafna drabi kienu permess 

ta’ konversazzjonijiet individwali mal-impjegati imwettqa kull tant żmien. L-enfasi hija prinċipalment 

fuq ir-relazzjonijiet tat-tim, ir-responsabbiltajiet, l-aspettattivi tal-impjegati, l-atmosfera tax-xogħol, 

is-sitwazzjoni attwali u l-pjanijiet tal-kumpanija. 

Is-sejbiet tar-riċerka juru li ħadd mill-parteċipanti fl-intervista u dawk li wieġbu l-kwestjonarju onlajn 

ma jużaw għodod u metodi speċifiċi biex jivvalutaw is-sodisfazzjon tal-impjegati. 

Fir-rigward tal-għodod speċifiċi użati mill-konsulenti, dawk li wieġbu semmew: 

- Kwestjonarji stampati, 

- Intervisti, 

- Kumpanija esterna pprovdiet għodda - Bigramma, 

- Kwestjonarju Gallup, 

- Pjattaforma ESA, 

- Mudell ta’ stħarriġ dwar l-opinjoni tal-impjegati - Advisio 

 

 

Modi ta’ Ġestjoni 

Għall-mistoqsija: Kif tiddeskrivi r-rwol tal-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati fil-ġestjoni tal-

kumpanija tiegħek? Is-sidien tal-kumpaniji intervistati wieġbu li l-valutazzjoni hija element ewlieni li 
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taffettwa l-kumdità tax-xogħol tagħhom f'termini ta’ assenjazzjoni ta' kompiti u valutazzjoni tal-

prestazzjoni tagħhom. Jistgħu wkoll jivvalutaw aħjar l-affarijiet li mhumiex qed jaħdmu tajjeb u 

jissalvagwardjaw l-instabbiltajiet, sa ċertu punt. Il-modi ta’ valutazzjoni huma ta’ benefiċċju 

minħabba li ħafna drabi jinkoraġġixxu u jimmotivaw lill-impjegati. Minbarra dan, il-valutazzjonijiet 

ħafna drabi jippermettu lin-nies jitgħallmu dwar il-punti sodi u dgħajfin tal-kumpanija. 

 

 

Figura 16. 

                     

 

L-Figura 16 ta’ hawn fuq tindika li 15% biss ta' dawk li wieġbu qalu li l-valutazzjoni tas-sodisfazzjon 

tal-impjegati hija parti mill-istrateġija tal-kumpanija. Fl-istess ħin, 45% tas-sidien u l-maniġers qalu li 

r-riżultati tal-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati huma kkunsidrati meta jiġu ppjanati bidliet 

organizzattivi. Fost il-bidliet introdotti abbażi tar-riżultati ta’ stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-

impjegati, il-maniġers u s-sidien ta' kumpaniji żgħar elenkaw l-oqsma li ġejjin: komunikazzjoni 

interna, possibbiltà ta’ żvilupp professjonali, relazzjonijiet ma' ħaddiema sħabhom u kollegi u 

riorganizzazzjoni tal-post tax-xogħol. 

Konsulenti li jittrattaw stimi ta’ sodisfazzjon tal-impjegati ddikjaraw li ħafna drabi wara li jippreparaw 

ir-rakkomandazzjonijiet mill-istħarriġ , id-dmirijiet tax-xogħol tagħhom kienu jintemmu sa dakinhar u 

għalhekk, ftit li xejn ikollhom influwenza fuq l-impatt tar-rakkomandazzjonijiet tagħhom. 
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Ħtiġijiet u rekwiżiti 

Is-sidien tal-kumpaniji li pparteċipaw fl-istħarriġ ammettew li sabiex jivvalutaw aħjar is-sodisfazzjon 

tal-impjegati, jeħtieġu ħin liberu biex jagħmlu dan. Huma jeħtieġu wkoll aċċess għal għodod / metodi 

ta’ valutazzjoni speċjalizzati u taħriġ. (Figura 17 hawn taħt) 

 

Figura 17. 

               

                   

 

Fost l-elementi li jistgħu jgħinu biex titjieb il-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati, is-sidien taw 

it-tweġibiet li ġejjin: 

- Stħarriġ ta 'riċerka 

- Risposti u onestà 

- Messaġġ ċar dwar l-istennija tal-impjegati 

- Dehen dwar kif oħrajn jagħmlu dan 

- Għodda awtomatizzata, faċli biex tużaha flimkien mal-kontenut sostantiv tal-mistoqsijiet 

- Pjattaforma onlajn, applikazzjoni, mhux tal-karta, aċċessibbli faċilment sabiex l-impjegat ikun jista’ 

jagħmel dan mid-dar (għodda awtomatika, rapporti huma ġġenerati b'kummenti, evalwazzjoni 

awtomatika li tista' tiġi adattata għall-ħtiġijiet definiti mis-sid / maniġer + kummentarju dwar 

x'għandek tagħmel, fejn taħdem biex tibdel il-metodu) 

Minbarra dan ta’ hawn fuq, meta tiġi għall-ġestjoni s-sodisfazzjon tal-impjegati, is-sidien għandhom 

bżonn l-aktar ħin liberu biex jagħmlu dan. Fost l-elementi li jgħinu biex jamministraw aħjar is-

sodisfazzjon tal-impjegati, huma elenkaw dan li ġej: Għodda esterna b'evalwazzjoni żviluppata u 

appoġġ f'termini ta 'konsultazzjoni. Iżda l-konsulenti tar-Riżorsi Umani (HR) enfasizzaw ir-rekwiżiti 

ewlenin ta’ hawn taħt: 
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- “Għodda maġika” mfassla apposta għan-negozji ż-żgħar  

- Għarfien dwar l-HR dwar organizzazzjonijiet u l-ġestjoni  

- Simplifikazzjoni ta’ għodod eżistenti 

- Punt ta’ riferiment  jista' jgħin biex jinkiseb klijent u rakkomandazzjonijiet siewja 

- Appendiċi li tgħid x'jista’ jsir jekk ir-riżultati huma baxxi 

- Struzzjonijiet dwar l-għodda, jew kif torganizza stħarriġ - gwida għal konsulent 

- Għodda li taħdem fuq il-mowbajls. Android - biex tagħmilha disponibbli għal dawk li wieġbu 

 

3. L-Aqwa Prattiki 

 Bħala parti minn waħda mill-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati, wieħed mill-

konsulenti intervistati wettaq kemm stħarriġ tal-kwestjonarju bl-użu ta’ għodda esterna kif 

ukoll sensiela ta' intervisti. Il-proċess mexa’ sewwa u dan serva bħala politika ta’ 

informazzjoni tajba. Ir-riżultati ta’ din il-valutazzjoni wrew li kien hemm kooperazzjoni tajba u 

l-proċess maħsub ippermetta lill-impjegati / dawk li wieġbu sabiex jħossuhom sikuri. Il-

Konsulent antiċipa l-problemi u solvihom minn qabel. 

 F'każ ieħor, konsulent mexxa verżjoni qasira ta’ stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-impjegati 

għal waħda mill-kumpaniji tal-ivvjaġġar u dan sar mingħajr il-parteċipazzjoni ta' maniġer. Dan 

ġie implimentat bħala parti minn laqgħa f'sala bl-użu ta’ karti li jimtlew mill-partiċipanti. Dan 

il-metodu għen lill-impjegati hekk kif irnexxielhom jidentifikaw u jesprimu l-oqsma li 

għandhom bżonn titjib. Din il-prattika hija politika interna ta’ informazzjoni u komunikazzjoni. 

Dan għen ukoll il-komunikazzjoni interna bejn l-impjegati. Wara dan l-eżerċizzju, imbagħad 

jinġabar rapport ta’ ħames paġni, li jenfasizza l-iżviluppi ewlenin matul din il-prattika. 

 F'waħda mill-kumpaniji tal-industrija tal-istampa, konsulent uża għodda lesta maħluqa 

minnu. Il-kumpanija kienet pjuttost kbira, u damet ħafna biex tkun tista’ tiddiskuti l-

kwestjonarju. Dan kien mudell komplut li ffaċilita l-proċess ta’ riċerka u ppermetta tqabbil 

tar-riżultati. Minbarra dan, tista’ tikkompara ukoll fi stadju aktar tard. Grazzi għall-

konversazzjoni ta’ sodisfazzjon mal-parteċipanti fit-taħriġ, il-ħarrieġa ħejja rapport u ltaqa’ 

mal-bord maniġerjali wara t-taħriġ. Il-konklużjoni tagħhom kienet li n-nies jeħtieġu taħriġ 

maniġerjali għall-kap tal-organizzazzjoni. Wara dan, id-direttur tagħhom qabel li m'hemm l-

ebda sens li jgħallmu lill-impjegati, u għalhekk minflok, iddeċidew li jagħtu taħriġ maniġerjali 

lill-bord. Grazzi għal dan il-metodu, l-opinjoni tal-impjegati ġiet ikkunsidrata u r-riżultati wrew 

li l-bord maniġerjali sema’ leħen l-impjegati. 
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 F'kumpanija oħra, xi impjegati ngħataw l-opportunità li jagħżlu tim li fih jistgħu jiċċaqalqu. Li 

tagħti lill-impjegati l-għażla li jaħdmu f'tim speċifiku jikkontribwixxi ħafna għaż-żieda tas-

sodisfazzjon tagħhom minħabba l-fatt li se jingħataw l-għażla li jaħdmu f'tim fejn jaqblu u 

jagħmlu x-xogħol li jħobbu. 

 

4. Konklużjoni 

Ħaddiema Pollakki jridu jkunu indipendenti u din ir-riċerka fil-fatt ikklassifikat b’mod għoli il-libertà fl-

azzjoni u fiduċja fis-superjuri. Il-ħaddiema jridu jkunu "armati" bl-għodda kollha meħtieġa biex 

jaħdmu sew. F'dan ir-rigward, dawk li wieġbu kkwalifikaw ħafna l-kumdità tal-kundizzjonijiet tax-

xogħol u t-tagħmir disponibbli. Għad hemm ħafna aktar xi jsir u x'jitjieb, speċjalment, fil-qasam tar-

relazzjonijiet bejn l-impjegati. 

Bħala parti minn dan l-istħarriġ onlajn, il-maġġoranza l-kbira tas-sidien u l-maniġers (80%) sostnew li 

s-sodisfazzjon tal-impjegati bix-xogħol tagħhom huwa importanti ħafna għall-organizzazzjoni kollha. 

Dawk li wieġbu enfasizzaw l-importanza tar-remunerazzjoni, ir-relazzjonijiet ma’ sħabhom u l-kollegi, 

is-sostenibbiltà tal-impjiegi, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, il-possibbiltà ta’ żvilupp 

professjonali, ir-relazzjonijiet ma’ ta’ fuqhom, l-atmosfera tax-xogħol u l-kultura organizzattiva li 

huma fatturi kruċjali għas-sodisfazzjon tal-impjegati. 

25% biss tas-sidien tal-kumpaniji ammettew li kklassifikaw is-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom. L-

ebda wieħed mill-parteċipanti intervistati u dawk li wieġbu l-kwestjonarju onlajn ma jużaw għodod u 

metodi speċifiċi biex jivvalutaw is-sodisfazzjon tal-impjegati. Iż-żmien, għodod ta’ valutazzjoni 

speċjalizzati, metodi speċifiċi, taħriġ, u xi għarfien dwar dak li jagħmlu oħrajn kienu wħud mir-

rekwiżiti li jeħtieġu aktar titjib. 

4.2.4 Repubblika Ċeka 

1. Introduzzjoni 

Minbarra sors ta’ finanzjament għal ħafna minna, ix-xogħol huwa strument għar-realizzazzjoni 

personali u l-prestiġju soċjali. Għas-sidien u l-maniġers, is-sodisfazzjon b'xogħolhom jiġi meta 

jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti u x-xogħol jiġi perċepit b'mod pożittiv mill-klijenti u l-imsieħba. Dan 

kollu għandu riżultat pożittiv u ta’ qliegħ inevitabbli għal kwalunkwe kumpanija. 

F'dan is-sens, is-sodisfazzjon tal-impjegati huwa kunċett relattivament wiesa’ influwenzat minn ħafna 

fatturi. Dawn huma primarjament fatturi diretti relatati mal-ambjent tax-xogħol u l-ammont ta’ 

xogħol, iżda s-sodisfazzjon tal-impjegati huwa affettwat ukoll mill-burdata u s-sodisfazzjon ġenerali 

tagħhom f'kuntest ħafna usa'. Waħda mill-għodod li tista’ tindika ħafna dwar is-sodisfazzjon tal-
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impjegati f’dan il-kuntest usa’ hija l-Indiċi tal-Ħajja Aħjar (BLI)18 tal-OECD. Dan l-indiċi kompost u 

nterattiv iqabbel suġġetti individwali, li jwassal għal sodisfazzjon f'oqsma differenti tal-kwalità tal-

ħajja f'pajjiżi individwali, u jindirizza l-indikaturi tal-kwalità tal-ħajja tax-xogħol fi ħdan l-Unjoni 

Ewropea. F’dan ir-rigward, l-indiċi BLI tar-Repubblika Ċeka għaż-żona ta’ Mpieġ huwa 7.1 punti fuq 

skala medja ta’ 1 sa 10 u huwa bejn wieħed u ieħor fin-nofs tal-firxa ta’ pajjiżi mkejla. Fatturi li 

jaffettwaw b’mod pożittiv il-punteġġ ġenerali jinkludu dawn li ġejjin: 

• rata għolja ta’ impjieg (ir-rata ta' impjieg tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol ta’ bejn il-15 u l-64 sena 

hija 73,6% li hija ogħla mill-medja ta' l-impjieg tal-OECD ta' 68%); 

• rata baxxa ta’ qgħad fit-tul (il-perċentwali tal-ammont ta’ ħaddiema li ilhom qiegħda għal sena jew 

aktar bħalissa hija ta' 1%, inqas mill-medja tal-OECD ta' 1.8%); u 

• sigurtà tax-xogħol (fir-Repubblika Ċeka, il-ħaddiema jiffaċċjaw telf ta’ qligħ mistenni ta' 3.1% jekk 

isiru qiegħda, ħafna inqas mill-medja ta '7% ta' l-OECD). 

Fost il-fatturi negattivi ewlenin, li jaffettwaw il-punteġġ ġenerali tar-Repubblika Ċeka jinkludu dawn li 

ġejjin jiġifieri pagi u benefiċċji monetarji oħra li jiġu mal-impjieg u l-inugwaljanza bejn is-sessi u l-

inugwaljanza soċjali. Fi ħdan dawn l-evalwazzjonijiet, ir-Repubblika Ċeka tinsab fit-terz l-iktar baxx 

tal-pajjiżi evalwati, li jfisser distakk wiesa’ bejn l-irġiel u n-nisa u sinjuri u foqra. 

L-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon ta’ l-impjegati f’intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SME) twettaq  fi Frar 

2021. L-ewwel nett, fil-forma ta’ stħarriġ ta’ kwestjonarju anonimu, li għalih attendew 27 sid u 

maniġer ta’ SMEs u t-tieni fil-forma ta’ intervisti individwali fil-fond li saru ma’ 4 sidien / maniġers ta' 

SMEs u 3 speċjalisti tal-HR minn intrapriżi ta’ daqs medju. Intervisti individwali saru onlajn minħabba 

s-sitwazzjoni pandemika sfavorevoli fir-Repubblika Ċeka. 

2. Sommarju tas-sejbiet 

Għarfien 

L-ewwel 14-il mistoqsija fl-istħarriġ tal-kwestjonarju anonimu jindirizzaw l-oqsma ta’ għarfien dwar 

is-sodisfazzjon tal-impjegati, li jagħmilha s-sors ewlieni ta' informazzjoni f'dan il-kapitlu. Dawk li 

wieġbu li ħadu sehem fl-istħarriġ qablu bil-qawwa li s-sodisfazzjon tal-impjegati b’xogħolhom huwa 

importanti ħafna għall-organizzazzjoni kollha u huma konxji tal-livell ta’ sodisfazzjon tal-impjegati 

tagħhom. Għalkemm min iħaddem kien konxju tas-sodisfazzjon fid-demografija fil-biċċa l-kbira tar-

risposti, ir-risposti indikaw li kien hemm lok għal titjib f'dan il-qasam. Impjegat sodisfatt, skont ir-

rispondenti Ċeki, huwa impjegat effettiv li joħloq atmosfera tajba fil-kumpanija u jittratta d-dmirijiet / 

                                                             
18 www.oecdbetterlifeindex.org 
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kompiti tax-xogħol b'diliġenza dovuta. F’dan ir-rigward, kien hemm qbil assolut fost dawk li wieġbu - 

27 tweġiba pożittiva ipprevalew f’żewġ fatturi: valutazzjoni tal-prestazzjoni ġusta u relazzjonijiet mal- 

ko-ħaddiema / kollegi.          

Figura 18. 

Ma kinitx sorpriża kbira li l-maġġoranza l-kbira (81.5%) ta’ dawk li wieġbu kkonfermaw li jevalwaw is-

sodisfazzjon ta' l-impjegati tagħhom kull 6 xhur u inqas minn 5% biss jagħmlu dan inqas spiss minn 

darba fis-sena. (Figura 18). Wieħed mill-

ispeċjalisti tal-HR fl-intervista jiddikjara li 

jekk tagħmel stħarriġ, jew forma oħra ta’ 

evalwazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati, 

huwa biżżejjed darba fis-sena minħabba li 

l-passi tal-azzjoni u l-implimentazzjoni 

tagħhom jieħdu ż-żmien. Ir-riċerka regolari 

dwar is-sodisfazzjon twassal għal aktar 

nuqqas ta’ sodisfazzjon aktar milli għal 

titjib. 

Din il-valutazzjoni tas-sodisfazzjon hija ġeneralment ta’ natura aktar formali (55.6%) u separata mill-

proċess tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni (51.9%). Madankollu, it-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet 

kienu bilanċjati ħafna u kważi 50:50. Minbarra dan, żewġ terzi tas-sidien / maniġers mistħarrġa 

(66.7%) ma jużaw l-ebda għodda speċifika biex jivvalutaw is-sodisfazzjon tal-impjegati u dawk li juzaw 

isemmu kwestjonarji ta’ sodisfazzjon jew stħarriġ issupplimentati minn intervisti u djalogi (individwali 

jew fi grupp). 

Il-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati hija parti mill-istrateġija tal-kumpanija għal 63% ta’ dawk 

li wieġbu u l-maġġoranza l-kbira tagħhom ikkonfermaw li r-riżultati tal-valutazzjoni tas-sodisfazzjon 

tal-impjegati huma kkunsidrati meta jiġu ppjanati bidliet organizzattivi (81.5%). Oqsma li fihom dawk 

li wieġbu l-kwestjonarju introduċew bidliet ibbażati fuq ir-riżultati ta’ stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-

impjegati huma prinċipalment: ambjent tax-xogħol (77.8%), remunerazzjoni (74.1%), u valutazzjoni 

tal-prestazzjoni ġusta (70.4%). 

Intervisti ma’ speċjalisti tal-HR urew li f'kumpaniji żgħar bi sfond internazzjonali, il-proċess ta' 

valutazzjoni u l-evalwazzjoni qed jintużaw aktar spiss. F'kumpaniji domestiċi żgħar, dawn normalment 

jaħdmu biex jivvalutaw is-sodisfazzjon tal-impjegati meta jkun hemm żgħażagħ progressivi (startups) 

li huma lesti li jinvestu fis-sodisfazzjon tal-impjegati. 
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Mil-lat ta’ min iħaddem (sidien u maniġers), il-fatturi ewlenin li jinfluwenzaw is-sodisfazzjon tal-

impjegati huma salarju raġonevoli, regoli ċari fuq ix-xogħol, kapaċità li jinfluwenzaw ir-riżultat tax-

xogħol tagħhom u l-ambjent tax-xogħol bħal ħinijiet tax-xogħol, relazzjonijiet mal-kollegi, u mas-

superjuri. Fir-rigward taż-żamma tal-impjegati sodisfatti, dak li ħareġ mill-intervisti mas-sidien u l-

maniġers huwa l-aspett ta’ salarju xieraq. Madankollu, ħafna drabi, is-sodisfazzjon tal-impjegati huwa 

aktar dwaril-mod uman jew il-motivazzjoni xierqa. F'kumpanija żgħira, hija kwistjoni intuwittiva ħafna 

u m'hemmx lok għal ippjanar jew ħsieb dwar dawn l-affarijiet matul ir-rutini ta’ kuljum tan-negozju. 

Fil-biċċa l-kbira, hija kwistjoni ta’ prova bi żball - xi ħaġa taħdem sew jew xi ħaġa li mhix apprezzata. 

Modi ta’ evalwazzjoni 

Maniġer tajjeb jistinka biex joħloq ambjent li fih l-impjegati tiegħu / tagħha jkunu sodisfatti. L-

intervisti wrew li l-għan huwa li jinħoloq ambjent partikolarment pożittiv u bilanċjat minħabba li, 

f'ambjent mhux adattat, l-impjegati spiss ma ikunu mdejqin , nervużi, u ħafna drabi anke aggressivi. 

Mill-esperjenzi tas-sidien u l-maniġers, l-iktar ħaġa importanti għall-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-

impjegati hija komunikazzjoni miftuħa fuq żewġ naħat u l-possibbiltà li tara li l-ideat tagħhom huma 

attwalment implimentati. L-għodda, li tintuża prinċipalment għall-proċess ta’ valutazzjoni hija 

intervista personali formali jew informali. Il-vantaġġ tiegħu huwa s-sempliċità u l-immedjatezza, iżda 

ovvjament, għandu wkoll l-iżvantaġġi tiegħu, bħas-superfiċjalità jew li mhux dejjem huwa possibbli li 

jiġu identifikati oqsma problematiċi. 

Dak li joħroġ mill-intervisti mal-ispeċjalisti tal-HR huwa li l-evalwazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati 

tista’ tiġi pperċepita aktar bħala proċess amministrattiv, u xi drabi, tista' tkun assoċjata mas-

sentiment spjaċevoli relatat mal-eżamijiet. Għalhekk, huwa meħtieġ li l-għan jiġi spjegat sewwa u 

għaliex issir tali evalwazzjoni u li tirrikonċiljah mal-għanijiet u l-pjanijiet tal-istrateġija ġenerali tal-

immaniġar. Huwa wkoll importanti li tiġi vvalutata sew u b'mod sensittiv is-sitwazzjoni interna 

ġenerali. 

Kollox jiddependi fuq is-sitwazzjoni speċifika fil-kumpanija u l-affarijiet ma jistgħux jiġu ġeneralizzati. 

L-għodod użati mill-ispeċjalisti tal-HR huma prinċipalment diversi tipi ta’ kwestjonarji kif ukoll laqgħat 

personali bejn l-evalwatur u l-persuna evalwata. Il-benefiċċji ta’ dan jistgħu jkunu relatati mar-rispons 

onest mill-impjegati u l-abbiltà għall-evalwaturi li jibdlu l-affarijiet problematiċi minn isfel għal fuq. 

Jekk il-proċess ma jitlestiex, jista’ jwassal għal frustrazzjoni u demotivazzjoni. Il-maniġment ħafna 

drabi ma jagħtix biżżejjed attenzjoni lil dan il-qasam u għalhekk, ħafna drabi r-riżultati jitħallew biss 

fuq l-ixkaffa. 
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Stħarriġ ingħata bħala eżempju meta jirrigwarda modi ta’ valutazzjoni ta' suċċess. Huwa 

rrakkomandat ukoll li tkun inkluża rabta intermedja fil-proċess bħal "gruppi li jiffukaw fuq suġġett", 

fejn l-impjegati xorta jistgħu jikkummentaw dwar ir-riżultati fi gruppi iżgħar (fil-livell tad-

dipartiment). Huwa importanti li jiġu definiti passi ta’ azzjoni mill-impjegati nfushom u li jiġu 

pproċessati sa l-aħħar, w appoġġati mill-maniġment tal-kumpanija. Issemma eżempju ieħor ta’ 

valutazzjoni ta’ suċċess tas-sodisfazzjon tal-impjegati li rnexxa li huwa l-evalwazzjoni ta’ 360° fi ħdan 

il-kumpanija. Dan il-metodu jieħu post il-mod tradizzjonali "minn fuq għal isfel" u fejn l-evalwazzjoni 

ssir biss minn superjuri diretti. Dan il-proċess huwa bbażat fuq evalwazzjoni komprensiva "min-naħat 

kollha possibbli" - minn superjuri, kollegi, sħabhom, ta’ taħthom, u klijenti u naturalment l-impjegati. 

Modi ta’ ġestjoni 

F'kumpanija żgħira fejn kulħadd jaf lil xulxin, dak li hu b’saħħtu u d-dgħufijiet reċiproċi kemm tan-nies 

(maniġer - impjegat) kif ukoll tal-proċessi huma viżibbli u evidenti. Minn naħa waħda, il-fatt li l-

kumpanija hija żgħira, possibilment tagħti l-vantaġġ għal proċess aktar effettiv relatat mal-

istabbiliment u l-implimentazzjoni. Minn naħa oħra, għandu jkun hemm komunikazzjoni sensittiva u 

konsistenti, struzzjonijiet ċari, u għanijiet stabbiliti mill-maniġment. Wieħed jista’ jimmotiva bis-

salarju, bil-benefiċċji, bil-flessibilità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol (kollha fuq il-prinċipju "l-istess għal 

kulħadd"), komunikazzjoni ċara, appoġġ għall-iżvilupp, komunikazzjoni interna ċara, appoġġ għall-

marka kummerċjali , kif ukoll sempliċement li joffru kultura informali rilassata, fost oħrajn. 

Skond l-intervisti mas-sidien tan-negozju u l-maniġers, ħafna drabi kien ikkonfermat li l-klima ġenerali 

fit-tim tax-xogħol hija fattur importanti ħafna fil-prestazzjoni u s-suċċess tal-kumpanija fis-suq. Anke 

meta xi maniġers jivvalutaw is-sodisfazzjon tal-impjegati b'mod irregolari, intuwittivament jew 

mingħajr kunċett, huma konxji li dan huwa tabilħaqq proċess, li huwa importanti. Il-maniġers 

intervistati kollha qablu wkoll li l-mod maniġerjali tagħhom huwa parzjalment imfassal apposta għat-

tipi differenti ta 'impjegati fin-negozji tagħhom. 

F'termini ta’ eżempji ta' bidla introdotta bbażata fuq ir-riżultati tal-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-

impjegati, il-maniġers u s-sidien tal-kumpaniji intervistati semmew l-introduzzjoni ta’ forom ġodda ta' 

organizzazzjoni tax-xogħol, bidla fil-ħinijiet tax-xogħol, aġġustament u tagħmir f'post tax-xogħol, 

evalwazzjoni tal-impjegati u l-ħolqien ta’ ambjent tax-xogħol mingħajr tipjip. 

L-ispeċjalisti tal-HR intervistati qalu madankollu li skont l-esperjenzi tagħhom il-maniġment ħafna 

drabi ma jagħtix biżżejjed attenzjoni lil dan il-qasam. Il-valutazzjoni tas-sodisfazzjon m'għandhiex 

tittieħed biss bħala proċess, utli biex tinkiseb l-informazzjoni nnifisha iżda wkoll, u aktar importanti, 

bħala proċess li jista’ jiġi segwit u implimentat għall-benefiċċju ta' dawk kollha involuti. 
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Ħtiġijiet u rekwiżiti 

Il-kwestjonarji anonimi wrew li s-sidien / maniġers għandhom bżonn speċjalment aktar ħin (77.8%) u 

għodod speċifiċi jew metodi ta’ valutazzjoni (66.7%) biex ikunu jistgħu jivvalutaw aħjar is-sodisfazzjon 

tal-impjegati. Aktar minn nofshom japprezzaw ukoll it-tnedija ta’ proċeduri formali (59.3%) u aktar 

riżorsi finanzjarji (59.3%) għall-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati fil-kumpanija tagħhom. Kien 

pjuttost sorprendenti li ssib li 51.9% biss ta’ dawk li wieġbu jilqgħu aktar riżorsi edukattivi jew taħriġ u 

inqas minn 41% biss ifittxu konsulenti għall-għajnuna. Kwart biss tal-kumpaniji mistħarrġa (25.9%) 

ikunu interessati f'nies speċjalizzati, u 5 li rrispondew minn total ta’ 27 qalu li m'għandhomx bżonn 

jieħdu aktar passi f'dan ir-rigward. (Figura 19 hawn taħt) 

Figura 19. 

        

Mill-perspettiva tal-HR, l-impenn tal-maniġment u l-investiment fit-taħriġ fil-valutazzjoni tas-

sodisfazzjon tal-impjegati huma essenzjali u mixtieqa. Waħda mill-mistoqsijiet tal-kwestjonarju 

anonimu, li kienet mimlija minn 27 sid jew maniġer ta’ SMEs, enfasizzat ukoll il-konnessjoni ta' dan l-

aspett mal-maniġment. Il-mistoqsija kienet - ‘’x’għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jimmaniġġaw 

aħjar is-sodisfazzjon tal-impjegati?’’ 18.5% biss ta’ dawk li wieġbu ddikjaraw li m’għandhom bżonn 

xejn f’dan il-qasam. Madankollu, daqs 85% tal-maniġers mistħarrġa qalu li se jkollhom bżonn iktar 

ħin. Is-sejbiet juru li l-intraprendituri fir-Repubblika Ċeka għandhom problema kbira b'nuqqas ta’ ħin 

għal ħafna oqsma tan-negozju. 

Madankollu, il-ħtieġa għal riżorsi edukattivi addizzjonali kisbet it-tieni post (74.1%) u l-ħtieġa għal 

riżorsi finanzjarji akbar għal dan il-qasam (70.4%) segwiet fit-tielet post. L-iktar għodda sinifikanti li s-

sidien u l-maniġers intervistati ma jqisux meħtieġa jew ta’ għajnuna hija nies speċjalizzati (70.4% 
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tweġibiet negattivi). Interessanti li waqt l-intervisti fil-fond mal-maniġers u s-sidien, maniġer wieħed 

biss esprima l-ħtieġa għal nies speċjalizzati. 

It-tweġibiet għall-mistoqsija ‘’x’iktar għandhom bżonn dawk li wieġbu biex jivvalutaw aħjar is-

sodisfazzjon tal-impjegati u jimmaniġġaw dan il-qasam fil-kumpanija tagħhom’’ ingħataw fl-ispirtu 

tal-ħtieġa għal aktar ħin kemm għall-maniġers kif ukoll għall-impjegati nfushom. Persuna 

speċjalizzata li tittratta l-kwistjoni, għodda sempliċi, sistema, jew manwal li mhux se jieħu ħafna ħin, 

ikunu wħud mir-rekwiżiti li żgur jgħinu. 

 3. L-Aqwa Prattiki 

 Ftakar li l-għan huwa li tieħu ħsieb l-impjegat - Il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-Impjegati 

għandhom jiġu indirizzati mill-bidu nett. Jeħtieġ ukoll li jiġu mistoqsijin dwar il-preferenzi u l-

opinjonijiet tagħhom. Il-Maniġers jeħtieġ li juru lill-impjegati tagħhom li l-bżonnijiet tagħhom 

huma kkunsidrati u li huma lesti li jagħmlu bidliet fuq il-post tax-xogħol - bidliet li huma 

bbażati fuq is-suġġerimenti tagħhom. Il-maniġment m'għandux jinqata’ milli jieħu ħsieb l-

impjegati. Għall-kuntrarju, għandhom ikunu involuti b'mod attiv f'dan il-proċess. 

 Twaqqaf  kultura korporattiva b'komunikazzjoni miftuħa f'żewġ direzzjonijiet - Jekk trid 

iżżomm l-impjegati tiegħek sodisfatti, l-ewwel nett, waqqaf kultura fil-kumpanija 

b'komunikazzjoni miftuħa, fejn l-impjegati u s-superjuri tagħhom jistgħu jikkomunikaw dak li 

jogħġobhom jew idejjaqhom. Sabiex l-impjegati, u speċjalment dawk f'pożizzjonijiet 

maniġerjali, ikunu jafu jagħtu risposti b'mod korrett. Iżda risposti siewja, mhux li joffendu u 

jxolju nofs il-kumpanija. 

 Oħloq post tax-xogħol maħtur sew - Inqattgħu sa terz ta’ ħajjitna fuq ix-xogħol. Ambjent fejn 

l-impjegati jħossuhom tajjeb naturalment iwassal għas-sodisfazzjon tagħhom, 

konċentrazzjoni aħjar, u xogħol iebes. Naturalment, dan ma jfissirx li jekk għandek uffiċċju 

sabiħ, awtomatikament ikollok nies sodisfatti u motivati. L-ambjent tax-xogħol irid joffri wkoll 

mużajk varjat ta’ kura u sodisfazzjon għall-impjegati. Il-post tax-xogħol fiżiku għandu rwol 

importanti, pereżempju d-dawl, id-daqs tal-post tax-xogħol attwali u l-ispazju tax-xogħol 

kollu, it-temperatura fil-kmamar, jew l-ammont ta’ tħaddir fuq il-post tax-xogħol huma wħud 

mill-fatturi li jikkontribwixxu lejn ambjent tax-xogħol tajjeb. 

 Inkludi rabta intermedja fil-proċess ta’ valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati – Billi 

tinkludi rabta intermedja oħra, bħal "gruppi li jiffukaw fuq suġġett" fil-proċess tiżgura li l-

impjegati jistgħu jkunu aktar konnessi mar-riżultati u jista’ jkollhom kapaċità aħjar biex 
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jikkummentaw fuq il-proċess kollu. Dan il-grupp jista’ jkun pereżempju dipartiment żgħir jew 

grupp ta' impjegati b'deskrizzjoni tax-xogħol relatata. 

 Impjegat motivat kif suppost huwa impjegat aktar effiċjenti u sodisfatt - In-nies spiss jaħsbu 

li s-sodisfazzjon huwa dwar il-flus. Fil-medda t-twila, il-flus mhumiex dak li jżommu l-

entużjażmu għax-xogħol. Il-motivazzjoni għalhekk għandha tkun individwali u m'għandhiex 

tkun ġeneralizzata. Hemm nies li huma motivati biss mill-ammont ta’ salarju u oħrajn mir-

riżultati u l-atmosfera fuq il-post tax-xogħol. 

 Kolazzjon komuni - Stieden lill-impjegati tiegħek għall-kolazzjon! Kolazzjon bufe’ jiġi servut 

għall-kumpanija kollha darba fix-xahar. Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, dejjem bejn it-8 u l-10 

ta’ filgħodu, it-tim tax-xogħol kollu jiġ mistieden f’ post komuni, fejn nieħdu l-kolazzjon 

flimkien. L-impjegati jistgħu jieħdu kolazzjon varjat u kafè tajjeb mal-kollegi tagħhom u 

jibdew il-ġurnata b'mod differenti u pjaċevoli. 

5. Konklużjoni 

Il-kultura korporattiva u s-sodisfazzjon tal-impjegati spiss huma oqsma ttraskurati li jaffettwaw ir-

reklutaġġ tal-impjegati, il-prestazzjoni tagħhom, u s-suċċess tal-kumpanija. Impjegati mhux sodisfatti 

jagħmlu biss il-minimu meħtieġ ta’ xogħol fil-pożizzjoni tagħhom u l-impjegati eżekuttivi sottovalutati 

jitilqu. Impjegati li mhux biss ifittxu dħul f'xogħolhom għandhom it-tendenza li jkunu aktar kuntenti, 

aktar effiċjenti u leali. Għalhekk huwa ta’ siwi għall-kumpaniji li jiffukaw fuq dawn il-ħaddiema, kif 

ukoll fuq il-ħolqien ta' ambjent tax-xogħol tajjeb għall-impjegati tagħhom. 

Meta toħloq ambjent għal impjegati sodisfatti, huwa meħtieġ li tkun interessat fil-ħtiġijiet tal-

impjegati nfushom mill-bidu nett. Ir-riżultati tal-istħarriġ tal-kwestjonarju u l-intervisti ma’ speċjalisti 

tal-HR, sidien, u maniġers tal-SMEs ġabu ħafna informazzjoni interessanti, għarfien, u aspetti dwar il-

kwistjoni li jippermettu lis-sħab joħolqu għodda siewja fi ħdan il-proġett SATISFACTION. 
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4.2.5 Franza 

1. Introduzzjoni 

Qabel it-tqassim tal-istħarriġ, Leno wettaq tfittxija fil-letteratura dwar "is-sodisfazzjon tal-impjegati" 

fi Franza u ma sab l-ebda data speċifika dwar kumpaniji b'inqas minn 50 impjegat (il-mira tal-proġett). 

Iċ-ċifri ppreżentati hawn taħt ma jispeċifikawx id-daqs tal-kumpaniji.19 

Ir-Randstad Workmonitor20 tnieda fl-Olanda fl-2003, u issa jkopri 34 suq madwar id-dinja. L-istudju 

jinkludi l-Ewropa, l-Asja tal-Paċifiku u l-Ameriki. Ir-Randstad Workmonitor jiġi ppubblikat erba’ 

darbiet fis-sena, u jagħmel ix-xejriet kemm lokali kif ukoll globali fil-mobilità viżibbli maż-żmien. 

Minbarra l-mobbiltà, l-istħarriġ jindirizza s-sodisfazzjon tal-impjegati u l-motivazzjoni personali kif 

ukoll settijiet ta’ mistoqsijiet b'temi li jduru. L-istudju jsir onlajn fost impjegati ta’ bejn it-18 u l-65 

sena, li jaħdmu minimu ta’ 24 siegħa fil-ġimgħa f’impjieg imħallas (mhux min jaħdem għal rasu). Id-

daqs minimu tal-kampjun huwa ta’ 400 intervista għal kull pajjiż inklużi Franza, il-Belġju u l-Isvizzera. 

L-istħarriġ tal-2019 sar mit-22 ta’ Ottubru sas-6 ta’ Novembru 2019 u skont id-data estratta minn dan 

l-istħarriġ, 68% tal-impjegati Franċiżi jgħidu li huma sodisfatti b’xogħolhom, 9% ta’ dawk jgħidu li 

huma moderatament sodisfatti u 12% ammettew li m’humiex sodisfatti bil-kbir. 

Studju Franċiż ieħor li sar fost 4 552 impjegat, minn Malakoff Médéric Humanis, fis-settur privat fi 

Franza mis-17 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju, 2019 jippreżenta li 73% tal-impjegati jgħidu li huma 

sodisfatti bil-kwalità tal-ħajja tagħhom fuq ix-xogħol u maġġoranza kbira ta’ l-impjegati (77%) isibu 

tifsira fix-xogħol tagħhom. 56% minn dawn jemmnu li l-kumpanija tagħhom tieħu ħsieb il-ġid 

tagħhom u 81% jemmnu li hemm ftehim tajjeb fi ħdan il-kumpanija tagħhom (Ċifra li ma ntlaħqitx 

għal 10 snin).21 

Il-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-Impjegati u l-istħarriġ tal-ġestjoni bħala parti mill-proġett ta’  

Satisf'Action twettqet fuq tliet livelli bejn Frar u Marzu 2021. Kien jinkludi kwestjonarju onlajn 

anonimu, intervisti fil-fond ma’ kapijiet ta' kumpaniji (b'inqas minn 50 impjegat) u intervisti ma’ 

konsulenti tal-HR (kumpaniji b’inqas minn 50 impjegat). 

Fi Franza, il-kwestjonarju onlajn tqassam lil aktar minn 100 kumpanija b'inqas minn 50 impjegat fis-

setturi professjonali li ġejjin: Taħriġ vokazzjonali għall-adulti, Kostruzzjoni, Riċerka u żvilupp u 

Komunikazzjoni u Kontabilità. Minbarra dan, Leno rċieva 20 tweġiba għall-kwestjonarji onlajn u 

mexxa intervisti ma’ 3 diretturi tal-kumpanija u maniġer tal-HR u 2 konsulenti tal-HR li l-missjonijiet 

                                                             
19 Ibbażat fuq riċerka dokumentarja 
20 Randstad Workmonitor Q4 – Dec 2019 
21 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 

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
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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tagħhom huma li jgħinu lill-maniġers fit-twaqqif ta’ intervisti annwali u professjonali li fihom jitkejjel 

is-sodisfazzjon tal-impjegati. 

2. Sommarju tas-sejbiet 

Għarfien 

Il-maniġers huma konxji li s-sodisfazzjon tal-impjegati fi ħdan il-kumpanija huwa importanti u li dan 

iġib benefiċċji reali għall-kumpanija. Il-maġġoranza l-kbira tal-maniġers qablu li s-sodisfazzjon tax-

xogħol tal-impjegati huwa importanti ħafna għall-kumpanija. Dak li deher evidenti huwa li l-

opinjonijiet tal-maniġers kienu relattivament maqsuma skont diversi fatturi bħall-età, is-sess, il-

pożizzjoni, l-anzjanità, eċċ li jistgħu jinfluwenzaw il-livell ta’ sodisfazzjon tal-impjegati. Barra minn 

dan, 20% tar-rispondenti ma rreġistrawx l-opinjonijiet tagħhom u għal 75% tar-rispondenti, impjegat 

sodisfatt huwa impjegat effettiv. L-Figura 20 hawn taħt turi li għall-maniġers, il-fatturi ewlenin li 

jinfluwenzaw is-sodisfazzjon tal-impjegati huma dawn li ġejjin: ambjent tax-xogħol, relazzjonijiet mal-

maniġers u l-kollegi, remunerazzjoni u bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. 

Figura 20. 

X'inhuma l-fatturi determinanti / fatturi ewlenin li jinfluwenzaw is-sodisfazzjon tal-impjegati 
tiegħek? 

 

 
 

Modi ta’ evalwazzjoni 

L-Figura 21 ta’ hawn taħt turi li 60% tal-maniġers tal-kumpanija mistħarrġa jevalwaw is-sodisfazzjon 

tal-impjegati tagħhom u nofshom jagħmlu hekk darba fis-sena. Fost il-maniġers li jevalwaw is-

sodisfazzjon, ¾ indikaw li dawn l-evalwazzjonijiet huma formali u 2/3 iddifferenzjaw dawn l-
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evalwazzjonijiet minn dawk relatati mal-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati tagħhom. Minkejja 

dan, wara d-diskussjonijiet mal-konsulenti tal-HR, ħareġ li, matul l-intervisti annwali, uħud mill-aktar 

suġġetti ta’ diskussjoni prominenti kienu l-ħiliet u l-għanijiet tal-impjegati kif ukoll is-sodisfazzjon 

ġenerali tal-impjegati. 

L-iktar metodi ta’ evalwazzjoni ċċitati ta’ spiss kienu intervisti annwali, diskussjonijiet informali, 

skambji mmirati dwar il-ġid fuq il-post tax-xogħol u dwar ix-xewqa għal proġetti u żvilupp fi ħdan il-

kumpanija u l-aħħar iżda mhux l-inqas stħarriġ anonimu darba fis-sena. 

 Figura 21. 

Bħalissa tevalwa s-sodisfazzjon tal-impjegati? 

 

Modi ta’ ġestjoni 

Għall-maġġoranza l-kbira tal-maniġers, is-sodisfazzjon tal-impjegati jirrima mal-istrateġija 

korporattiva. Il-Figura 22 hawn taħt tippreżenta li 80% minnhom jaqblu li r-riżultati ta’ stħarriġ ta' 

sodisfazzjon għandhom jiġu kkunsidrati meta jsiru bidliet organizzattivi. L-oqsma ewlenin li fihom il-

maniġers jaġixxu fuq ir-riżultati tal-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon huma dawn li ġejjin: Komunikazzjoni 

interna, Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, Kumpens, Ambjent tax-xogħol u l-valur miżjud tal-inkarigi. 

(Figura 23 hawn taħt). 
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Figura 22. 

Il-valutazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati hija parti mill-istrateġija tal-kumpanija. 

 

 

 

 

Figura 23. 

 

F'liema oqsma introduċejt bidliet ibbażati fuq ir-riżultati ta’ stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-

impjegati? 
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Ħtiġijiet u rekwiżiti 

Il-Figura 24 ta’ hawn taħt turi li l-maġġoranza l-kbira ta’ dawk li wieġbu riedu għodod speċifiċi, metodi 

ta’ evalwazzjoni u ħin biex jifhmu aħjar l-evalwazzjonijiet. Sabiex ikun hemm ġestjoni aħjar tas-

sodisfazzjon tal-impjegati, il-mexxejja tan-negozju ta’ dawn il-kumpaniji żgħar indikaw il-ħtieġa għal 

aktar ħin u appoġġ estern. 

 

Figura 24. 

X'għandek bżonn biex tkun tista’ tevalwa aħjar is-sodisfazzjon tal-impjegati? 

 

3. L-Aqwa Prattiki 

• Stħarriġ anonimu: jippermetti lill-impjegat iwieġeb bi trasparenza sħiħa. 

• Intervista annwali: jekk ir-relazzjoni bejn il-maniġer u l-impjegat hija trankwilla, dan huwa żmien 

privileġġjat u ħafna drabi kostruttiv ħafna għaż-żewġ partijiet. 

• Kun maniġer motivat li huwa involut mal-impjegati tiegħu 

• Involvi lill-impjegati fid-diversi proġetti tal-kumpanija 

• Implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet effiċjenti wara l-analiżi tar-risposti tal-impjegati 

Żona ta’ rilassament fil-kumpanija hija dejjem pjaċevoli għall-impjegati, iżda m'għandux jintesa li s-

sewwieqa tal-motivazzjoni u s-sodisfazzjon tal-impjegati huma l-maniġers infushom. Jekk il-maniġer 

ma jkunx involut ta’ spiss mal-impjegati tiegħu jew tagħha, prattiki tajbin bħat-twaqqif ta' faċilitajiet 

għat-tfal, librerija, eċċ. ikunu soluzzjonijiet għal żmien qasir. 
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4. Konklużjoni 

Fil-qosor, il-maġġoranza tal-maniġers qalu li kienu involuti fl-evalwazzjoni tas-sodisfazzjon tal-

impjegati tagħhom. Meta s-sodisfazzjon tal-impjegati huwa għoli, il-kumpanija kollha tibbenefika u 

kulħadd huwa konxju ta’ dan. Minkejja dan, il-maniġers ta’ kumpaniji żgħar ħafna drabi huma taħt 

pressjoni kbira, peress li ħafna drabi jkollhom ikunu preżenti kullimkien. 

Skond ir-riżultati ta’ l-istħarriġ onlajn, ħafna minnhom indikaw li m'għandhomx biżżejjed ħin biex 

jevalwaw u jimmaniġġaw is-sodisfazzjon ta' l-impjegati tagħhom, anke jekk kulħadd sostna li qed 

jagħmlu minn kollox. L-intervista individwali wriet li kienet utli ħafna, madankollu, wieħed irid jifhem 

li l-implimentazzjoni korretta ta’ dan kollu hija vitali. Għalhekk jista’ jiġi konkluż li min iħaddem 

kumpaniji żgħar jista’ jibbenefika bil-kbir mill-appoġġ ta’ għodod u metodi xierqa, utli għall-

evalwazzjoni u l-ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati. Barra minn dan, il-mobilizzazzjoni u l-

involviment tal-maniġers jibqgħu essenzjali. Jekk il-maniġer mhuwiex motivat u involut mal-impjegati 

tiegħu jew tagħha, huwa dubjuż jekk firxa ta’ għodod u metodi rilevanti jgħinux. Taħriġ ta’ ġestjoni 

mill-viċin huwa forsi l-ewwel lieva biex tgħin u tappoġġja lill-maniġers fl-immaniġar tas-sodisfazzjon 

tal-impjegati. 

4.2.6 Spanja 

1. Introduzzjoni 

Is-sodisfazzjon fix-xogħol jirreferi għall-orjentazzjoni affettiva tan-nies lejn ir-rwoli li għandhom fix-

xogħol tagħhom. Għalkemm huwa veru li jista’ jiġi adottat kunċett unitarju u ġeneralista, ma jistax jiġi 

miċħud li l-kunċett ta' sodisfazzjon fuq ix-xogħol huwa attitudni lejn ix-xogħol, li l-kawżi tiegħu huma 

multidimensjonali. Is-sodisfazzjon fix-xogħol joħroġ mit-tqabbil impliċitu bejn is-sitwazzjoni attwali u 

dik ideali. Għalhekk, is-sodisfazzjon fix-xogħol jista’ jiġi vvalutat permezz ta' stat emozzjonali, 

sentiment jew rispons affettiv għax-xogħol u bħala riżultat ta’ paragun bejn l-aspettattivi attwali u r-

realtà nnifisha. 

F'dan il-kuntest, is-soċjetà Spanjola ilha turi tħassib li dejjem jikber għall-kwalità tax-xogħol u l-ħajja 

professjonali, u huwa s-sodisfazzjon fil-kuntest organizzattiv li huwa fil-qalba tal-kwistjoni. Huwa 

sinifikanti li dan sar tħassib li dejjem jikber fl-ekonomija Spanjola u fis-suq tax-xogħol, speċjalment, 

minħabba ċ-ċifri attwali li jispikkaw. Spanja għandha rata ta’ qgħad ta' 16.2% b'aktar minn 40% tan-

nies, ta’ 25 sena jew inqas u bi kważi ħames miljun persuna qiegħda fil-pajjiż kollu. L-effetti tal-

pandemija ma għenux is-sitwazzjoni speċjalment peress li skond l-istatistiċi ta’ l-OECD jindikaw li l-

GDP naqas bi 11%, u b'hekk Spanja saret waħda mill-aktar ekonomiji affettwati fl-Ewropa. 
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F'dan ir-rigward, is-sodisfazzjon tax-xogħol huwa suġġett ta’ dibattitu kbir kemm fost iċ-ċrieki 

akkademiċi kif ukoll dawk tan-negozju. Minkejja l-abbundanza tal-letteratura xjentifika dwar is-

sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol f'ħafna pajjiżi, fi Spanja, madankollu, hemm ftit studji li jiffokaw 

fuq din il-kwistjoni. Mad-dehra ta’ mudelli ta' mmaniġar tal-kwalità, saret enfasi speċjali fuq is-

sodisfazzjon tal-impjegati u l-immaniġar tal-klijent b'mod ġenerali. Mudelli relatati mar-

Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (CSR) sostnew li kumpanija m'għandhiex tfittex biss profittabilità 

għall-azzjonisti tagħha iżda wkoll għandha toffri rispons adegwat għall-aspettattivi tal-"partijiet 

interessati" kollha tagħha inklużi l-impjegati. 

Meta tikkunsidra dawn il-fatturi, u fin-nuqqas ta' statistika uffiċjali, l-aħħar Workmonitor (Randstad, 

2019) wera li 71% tal-ħaddiema fi Spanja huma sodisfatti bl-impjiegi tagħhom, 3% inqas mill-2018 u 

1% inqas mill-medja għal Ewropa (72%). Fil-livell Ewropew, Spanja hija 1% taħt il-medja, iżda qabel 

pajjiżi bħar-Renju Unit (69%), Franza (67%) u l-Ġermanja (65%). 

L-effetti tal-pandemija, minkejja ċ-ċifri devastanti għas-suq tax-xogħol, jindikaw li meta wieħed 

jaħdem mid-dar jiżdied is-sodisfazzjon għal 80% (Impatt Globali Cigna COVID-19) minħabba 

flessibbiltà akbar ta’ ħin u iffrankar ta’ ħin. Madankollu, dik l-ewwel impressjoni ġġenerata matul l-

ewwel xhur ta’ meta in-nies kienu magħluqa d-dar (sajf 2020) ġiet ittemprata fl-aħħar xhur minn 

''għeja pandemika'', li ġabet il-kunċett ta’ sodisfazzjon fix-xogħol lura fil-qalba tad-dibattitu. Għal 

ħafna Spanjoli, l-ewwel mistoqsija hija "Għandek xogħol? U jekk it-tweġiba hija iva, il-mistoqsija li 

jmiss tkun "Int kuntent? It-tweġibiet għal din l-aħħar mistoqsija huma s-suġġett tal-proġett 

SATISF’ACTION u dan huwa dak li tirrigwarda din ir-riċerka. B'rabta ma’ dan, l-istħarriġ dwar is-

sodisfazzjon tal-impjegati fl-SMEs sar fi Frar 2021. L-ewwel parti tal-istħarriġ kien fil-forma ta' 

kwestjonarju anonimu li għalih attendew 55 sid u maniġer tal-SMEs. Wara dan, it-tieni parti tal-

istħarriġ kien iffukat fuq intervisti individwali fil-fond, imwettqa ma’ 4 sidien / maniġers tal-SMEs u 2 

speċjalisti tal-HR minn intrapriżi ta' daqs medju. 

2. Sommarju tas-sejbiet 

Għarfien 

L-ewwel taqsima tal-kwestjonarju indirizzat il-Għarfien u l-għarfien tar-rispondenti kemm tal-kunċett 

ta’ sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol kif ukoll dak dwar ir-relazzjonijiet bejn l-impjegati. L-ewwel sett 

ta’ data kien pjuttost interessanti, minħabba li s-sejbiet urew li 89% ta' dawk li wieġbu qalu li huma 

konxji ħafna tal-livell ta’ sodisfazzjon ta' l-impjegati tagħhom, filwaqt li 98% rrikonoxxew li dan huwa 
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suġġett ta’ importanza kbira fl-organizzazzjonijiet tagħhom, b'67% jimmarkaw il-kaxxa "jaqblu 

kompletament". 

Meta mistoqsijin ma’ xhiex impjegat sodisfatt huwa assoċjat, kien partikolarment sinifikanti li 81% ta' 

dawk li wieġbu indikaw il-ħtieġa għal atmosfera tajba fil-kumpanija. Mhux ta’ b'xejn li l-għażliet l-oħra 

kellhom preżenza sempliċement residwa, peress li kollox huwa marbut mal-kumdità ta' post tax-

xogħol fiżiku fejn, wara kollox irridu nqattgħu terz tal-ġurnata. 

Meta mistoqsijin dwar il-fatturi ewlenin li jinfluwenzaw is-sodisfazzjon ta’ l-impjegati tagħhom, 

ċertament kien sorprendenti li l-iktar tweġibiet kienu relatati ma' evalwazzjoni ġusta tal-prestazzjoni 

(42%), segwita minn għanijiet u kompiti individwali (14%) u klima tax-xogħol tajba (13%). 

Ir-rispons mill-intervisti mal-maniġers tal-SMEs kien tassew interessanti ħafna. Barra minn dan, mill-

perspettiva tagħhom, is-sodisfazzjon tal-impjegati għandu x'jaqsam ma’ kunċetti bħal dawn li ġejjin: 

"naf li wettaqt il-wegħdiet u l-għanijiet tiegħi", "li jkolli xogħol fejn inħossni komdu nagħmel affarijiet 

interessanti li permezz tagħhom nista' nikkontribwixxi lejn is-soċjetà "jew" li jkollok il-perċezzjoni 

personali li wieħed jaf jagħmel ix-xogħol tiegħu / tagħha ''. 

It-tabella hawn taħt turi l-aspetti ewlenin li joħorġu mir-risposti riċevuti fir-rigward tal-fatturi ewlenin 

li jinfluwenzaw is-sodisfazzjon tal-impjegati: 

Fiduċja reċiproka fil-kumpanija 
Tħossok parti mill-proċess tat-

teħid tad-deċiżjonijiet 

Kunfidenza biex tesprimi l-ideat 

tiegħek stess 

Atmosfera tajba tax-xogħol Kundizzjonijiet finanzjarji tajbin Proġetti motivanti 

Komunikazzjoni Flessibilità fuq ix-xogħol Kreattività 

Awtonomija Konċiljazzjoni tal-familja Salarju emozzjonali 

 

Modi ta’ evalwazzjoni 

L-SMEs fi Spanja jammontaw għal aktar minn 98% tal-kumpaniji kollha fil-pajjiż, jiġġeneraw kważi 

50% tal-GDP u jimpjegaw aktar minn 40% tal-forza tax-xogħol. B’dawn iċ-ċifri f’moħħhom, jista’ 

jinftiehem li Spanja hija pajjiż ta’ negozjanti żgħar u intraprendituri li għandhom jieħdu ħsieb kollox 

fil-kumpaniji tagħhom, inkluż l-aspett tas-sodisfazzjon tal-impjegati. Għalhekk, is-sejbiet urew li 65% 

tar-rispondenti qalu li evalwaw is-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom b'xi mod, għalkemm 40% biss 

qalu li għamlu dan aktar minn darba kull sitt xhur. L-għażliet l-oħra nqasmu f'madwar 20% kull 

waħda, inkluża dik li ammettiet li tevalwa l-impjegati tagħhom kull ftit snin. 
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F'termini tal-mod u l-frekwenza ta’ dawn il-valutazzjonijiet, 17% biss ta' dawk li jħaddmu qalu li jużaw 

proċeduri formali biex ikejlu s-sodisfazzjon tax-xogħol tal-impjegati tagħhom, filwaqt li l-maġġoranza 

l-kbira (83%) jużaw għodod ta’ evalwazzjoni informali bħal "kwestjonarju orali" jew 

"konversazzjonijiet informali" u tnejn minnhom biss semmew proċeduri jew forom (EDP u NPT 212).  

Dawk li wieġbu ddikjaraw li jisseparaw il-valutazzjonijiet tas-sodisfazzjon tal-impjegati mill-

prestazzjoni darba (76% jwettqu evalwazzjonijiet bħal dawn separatament). Interessanti biżżejjed, 

meta ġew għall-intervisti individwali mal-maniġers tal-HR, din id-differenza kienet inqas evidenti. Il-

professjonisti f’dan il-qasam ma qagħdux lura milli jindikaw li wħud mill-għodod li użaw biex ikejlu s-

sodisfazzjon relatati ma’ ’evalwazzjoni tal-prestazzjoni bbażati fuq il-kompetenzi ’. Din l-evalwazzjoni 

serviet bħala suppliment u appoġġ għall-iżvilupp professjonali tal-impjegati tal-kumpanija. F’dan is-

sens, kien interessanti li wieħed jinnota li l-perspettiva ta’ dan l-eżerċizzju kienet “mil-lat ta’ l-

organizzazzjoni’’ u mhux mill-perspettiva ta’ l-impjegat, li jfisser li s-sodisfazzjon ta’ l-impjegati 

mhuwiex l-enfasi ewlenija f’din il-prattika ta’ evalwazzjoni. 

Minn naħa waħda, wara l-intervisti fil-fond ma’ dawn il-maniġers u bbażati fuq it-tweġibiet li rċevew, 

il-maġġoranza rrikonoxxew li mhumiex qed jużaw metodi formali, li jista' jfisser li jużaw 

komunikazzjoni interna (informali) bħala metodu possibbli. Min-naħa l-oħra, li ma tużax metodi 

formali jista’ jimplika li hemm numru ta’ żvantaġġi, bħan-nuqqas ta’ rekords tas-sodisfazzjon tax-

xogħol tal-impjegati u protokolli għall-ġbir tad-data. Pereżempju, wieħed minnhom indika li 

għalkemm għalissa din il-formula taħdem għalih, huwa ddikjara wkoll dan li ġej "huwa veru li ma 

nistgħux niksbu 100% tal-informazzjoni, għax anke jekk l-impjegat huwa kuntent, dejjem jista’ jkun 

hemm 10% li jinżamm lura mnn ta’ fuqek biex ma jittieħed l-ebda riskju". 

Uħud mill-iktar tweġibiet ta’ tagħrif u rilevanti ġew minn intervistat li pprovda perspettiva tripla. 

Minn naħa, huwa impjegat f'istituzzjoni bankarja ewlenija, u għalhekk jista’ jagħti l-opinjoni tiegħu 

mill-pożizzjoni ta' ħaddiem u min-naħa l-oħra, huwa l-maniġer tal-kumpanija tat-taħriġ tiegħu stess. 

Barra minn hekk, bħalissa huwa wkoll CHO (Chief Happiness Officer) f'kumpanija tal-komunikazzjoni. 

Minn din il-perspettiva, huwa rrimarka li "fortunatament" hemm aktar u aktar għodod u metodoloġiji 

użati biex tinġabar l-opinjoni tal-ħaddiema u biex jiġu stabbiliti pjanijiet ta’ titjib u rikonċiljazzjoni. 

Madankollu, huwa importanti li l-fokus tas-sodisfazzjon tal-impjegati jinżamm kostanti l-ħin kollu. 

Huwa rrimarka li "Għad hemm xi biza’ biex tiftaħ u titkellem f'organizzazzjoni," u din hija xi ħaġa li 

għad għandha x'taqsam mal- "kultura organizzattiva". Hemm kulturi kummerċjali fejn dawn l-għodda 

għandhom jiġu installati ftit ftit" Huwa għalhekk li "parti kbira mis-sodisfazzjon tax-xogħol għandha 

x'taqsam ma’ kif wieħed jibni u jħarreġ dik il-kultura"'. 
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B'dawn il-fatturi f'moħħu, l-intervistat irrimarka li "t-teknoloġija hija alleat kbir għal dawk li jafu 

jużawha u jridu jużawha." Meta wieħed juża kwalunkwe għodda u metodu, wieħed irid jużahom 

sabiex jagħmel tibdiliet, u mhux biex sempliċiment tużahom. 

Fuq dawn il-linji, l-intimat qal li juża ‘’ myhappyforce ’’ - għodda għall-ġestjoni tal-kuntentizza li tkejjel 

sensiela ta’ punteġġi, tiġġenera informazzjoni u tirrekordja b’mod anonimu, privat u kunfidenzjali. Ir-

riżultati jipprovdu ħarsa lejn oqsma għal titjib u jippreżentaw informazzjoni prezzjuża għal kulħadd fil-

kumpanija. 

 

Modi ta’ ġestjoni 

Minkejja l-għarfien għoli u l-importanza ta’ dan is-suġġett, dawn is-sejbiet juru li l-impatt tas-

sodisfazzjon tal-impjegati u l-ġestjoni xieraq tiegħu ma ġewx implimentati f’ħafna kumpaniji żgħar 

Spanjoli. Dan kien spjegat mill-fatt li 76% tar-rispondenti għarfu li l-evalwazzjoni mhix parti mill-

istrateġija tal-organizzazzjoni. Għalhekk, mhuwiex sorprendenti li kważi nofs (48%) ammettew li r-

riżultati mhumiex ikkunsidrati meta jiġu biex jiġu implimentati bidliet sostanzjali fl-operazzjonijiet ta’ 

kuljum fil-kumpanija. 33% tar-rispondenti qalu li r-reazzjonijiet intużaw biex issir distinzjoni bejn 

oġġettivi jew kompiti individwali, filwaqt li 28% ħadu azzjoni biex itejbu l-ambjent tax-xogħol. Forsi l-

ewwel waħda hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti li għandek tikkunsidra, billi sodisfazzjon 

baxx tax-xogħol jaffettwa l-prestazzjoni u l-produttività tal-impjegati, għalhekk bidliet fir-rigward tal-

assenjazzjoni mill-ġdid tal-kompiti jistgħu jkunu effettivi għan-negozju ġenerali. 

Skond il-maniġers tal-HR, dan jagħmilha possibbli li "tantiċipa t-teħid tad-deċiżjonijiet, li kieku jieħu 

wisq żmien". F’dan is-sens, fl-isforzi tagħhom biex jaddattaw uħud mill-istrateġiji ta’ kumpaniji akbar 

għall-istrateġiji ta’ l-SMEs, waħda mis-soluzzjonijiet tkun li tiffavorixxi mod “lejn kultura aktar 

awtonoma”. Permezz ta’ dan ol-mod, huwa possibbli li taħdem ma’ timijiet immexxija minnu nnifsu u 

b’dan il-mod, l-assunzjoni ta’ awtonomija tgħin biex iżżid is-sodisfazzjon tal-impjegati. 

Ħtiġijiet u rekwiżiti 

Meta dawk li wieġbu ġew mistoqsija dwar il-ħtiġijiet tagħhom għal evalwazzjoni aħjar tas-

sodisfazzjon tal-ħaddiema tagħhom, l-iktar żewġ bżonnijiet ripetuti b’maġġoranza kbira kienu 

prinċipalment aċċess għal proċeduri formali (43%) u għodod ta’ mmaniġar (22%). (Figura 25 hawn 

taħt). 
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Figura 25. 

 

Dawn it-tweġibiet jistgħu jwasslu biex wieħed jaħseb li l-valutazzjonijiet u l-proċess ta’ mmaniġar 

relatati mal-evalwazzjoni tal-impjegati għadhom ma sarux prijorità għal uħud mill-SMEs Spanjoli. 

Jista’ jkun hemm bosta raġunijiet għal dan, madankollu, l-iktar waħda evidenti tista' tkun li l-maniġers 

u s-sidien ta’ ditti żgħar huma involuti f'ħafna aspetti tan-negozji tagħhom; għalhekk, mhux se 

jkollhom il-ħin meħtieġ għall-ġestjoni u l-evalwazzjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom. Forsi 

huwa għalhekk li 33% ta’ dawk mistoqsija għażlu appoġġ estern. 

F’din ir-relazzjoni, l-iktar tliet ħtiġijiet u bżonnijiet ripetuti għal dawn il-maniġers biex jivvalutaw u 

jimmaniġġaw aħjar is-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom huma l-ħin, il-flus u riżorsi speċifiċi. 

Dawn it-tweġibiet huma marbuta ma’ realtà li għadha preżenti fl-SMEs fi Spanja llum fejn l-

intraprenditur għandu jieħu ħsieb kollox u għandu jifhem f’kollox. B’kont meħud tal-ispiża għolja ta’ 

wħud mill-għodod eżistenti tal-ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati fis-suq ikun ta’ benefiċċju għall-

maniġers u s-sidien tal-SMEs Spanjoli li jagħmlu użu mill-għodda maħluqa mill-proġett Satisf ’Action. 
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3. L-Aqwa Prattiki 

Il-każ tal-persuna li tat perspettiva ‘’tripla’’ dwar il-kwistjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati, deskritt 

hawn fuq f’dan ir-rapport, jista’ jintuża bħala l-aħjar prattika għal bosta maniġers u impjegati 

interessati. Skond hu, il-kunċett ta’ sodisfazzjon ta' l-impjegati għandu t-tendenza li jkun preżunt u 

f'ħafna mill-każijiet huwa "sempliċement kożmetiku u akkumpanjat b'deċiżjonijiet superfiċjali. 

Dawn ta’ l-aħħar m'għandhomx effett fuq il-kultura ta' l-organizzazzjoni u m'għandhomx impatt fit-

tul ". Prattiki klassiċi bħall-basket tal-frott, dartboard, futbol tal-mejda jew għażla ta’ tejiet b'xejn 

huma kollha interessanti u utli sa ċertu punt u jistgħu jżidu s-sodisfazzjon immedjat tal-ħaddiema. 

Madankollu, dawn huma biss soluzzjonijiet għal żmien qasir u ta’ malajr. F’dan ir-rigward, l-aħjar 

prattiki ta’ hawn taħt intgħażlu bħala parti mill-istħarriġ Spanjol: 

 

• Spjega lit-tim b'mod ċar u miftuħ x'inhu li beħsiebek iddaħħal u timplimenta b'dan il-mudell 

biex ittejjeb il-kuntentizza fuq ix-xogħol. B'dan il-mod tinvolvi lin-nies involuti u toħloq impenn, 

għax jifhmu li x-xewqa tal-organizzazzjoni hi li jkunu kuntenti kemm jista’ jkun sabiex jiffunzjonaw 

aħjar kemm fil-livelli individwali kif ukoll fil-livelli kollettivi. 

• Ipprovdi għodod li jistgħu jgħinu lill-impjegati jesprimu lilhom infushom. Agħti risposti b’mod 

kompletament anonimu u privat. 

• Iffoka evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni fuq it-titjib tal-kompetenzi ewlenin. Ibbażat fuq dawn, 

oħloq pjan ta’ żvilupp individwalizzat għal kull impjegat. 

• Ipprepara pjan ta’ taħriġ kontinwu sabiex kull impjegat ikun jaf li hu / hi jinsab fi proċess ta' 

żvilupp personali u professjonali. 

• Smigħ attiv, mhux biss tan-nies, iżda wkoll tad-data. 

• Ħu ħsieb l-esperjenza tal-impjegat (EX) mill-bidu ta’ l-impieg, billi takkumpanja lill-impjegat 

anke qabel jasal fil-kumpanija sabiex hu / hi jipperċepixxi dik il-preżenza. 

• Żviluppa l-marka ta’ min iħaddem. Pereżempju, meta xi ħadd jiġi għal intervista ta’ xogħol 

normalment jaħsbu li jekk ma jintgħażlux se jitilfu l-opportunità ta' ħajjithom kollha. Kun żgur li l-

proċess ta’ intervisti huwa wieħed li għandu x'jaqsam ma' evalwazzjoni xierqa tal-kompetenzi tal-

kandidati. 

• Komunikazzjoni. Din hija parti essenzjali. "Ir-riżultati ta’ organizzazzjoni jkunu kbar daqs il-

kwalità tal-konversazzjonijiet li huma ġġenerati". Dejjem ikkomunika mal-impjegati b'mod 

miftuħ u ta' spiss, ħlief għal kwistjonijiet li l-maniġment biss għandu jkun jaf bihom. Evita t-

tgergir, kummenti bla bżonn u konversazzjonijiet sekondarji. 

• Salarju emozzjonali. Ħinijiet tax-xogħol flessibbli u rikonċiljazzjoni tal-familja huma vitali. L-ass 

ewlieni ta’ organizzazzjoni huwa l-enfasi fuq in-nies tagħha. 
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Minbarra dawn il-prattiki ta’ hawn fuq, uħud mill-bqija ta' dawk li wieġbu ffokaw fuq l-aspetti 

''tanġibbli '' ta’ hawn taħt: 

• Attivitajiet ta' bini tat-tim. 

• Ikliet tal-kumpanija barra minn dati speċjali (Milied ...) biex tiġġenera atmosfera tajba. 

• Taqsam il-viżjoni u tistieden lill-impjegati biex ikunu parti minnha. B'dan il-mod ikunu jistgħu 

jaraw il-futur u jiddeċiedu jekk iridux jitilgħu abbord u kemm iridu jkunu involuti. 

• Uri l-wiċċ wara n-negozju. Mhux wiċċek bħala intraprenditur, imma bħala persuna, għid l-istorja 

personali tiegħek u magħha, l-istorja tal-kumpanija. 

• Offri tekniki ta’ taħriġ u konversazzjoni regolari. Ħu interess fil-ħajja personali tagħhom u t-

tkabbir tagħhom ġewwa u barra l-kumpanija. 

 

4. Konklużjoni 

Fil-qosor, is-sejbiet juru li hemm għarfien għoli dwar l-importanza tas-sodisfazzjon tax-xogħol tal-

impjegati, madankollu, dan bilkemm huwa evalwat u f'ħafna mill-każijiet mingħajr metodi 

formali. Dan jista’ jtejjeb is-sentiment ta' qrubija u trattament personali, iżda jista’ wkoll 

jimpedixxi lill-maniġment milli jkollu rekords xierqa. Forsi minħabba dan, l-evalwazzjoni tas-

sodisfazzjon mhix parti mill-istrateġija ta’ l-organizzazzjonijiet u lanqas ma hija element siewi fil-

proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet f'ħafna kumpaniji żgħar Spanjoli. Minbarra dan, il-maniġers tal-

SMEs jixtiequ jużaw għodod u proċeduri formali, iżda għandhom bżonn ħin, flus u riżorsi. Fl-aħħar 

iżda mhux l-inqas, il-passi u d-deċiżjonijiet meħuda biex tittejjeb is-sodisfazzjon tal-impjegati 

m'għandhomx ikunu sempliċement superfiċjali jew dekorattivi, iżda għandhom jaġixxu bħala 

pedamenti għal kultura organizzattiva aħjar fil-kumpaniji. 

 



 

 

4.2.7. Analiżi ġenerali tas-sitwazzjoni madwar is-6 pajjiżi imsieħeb 

L-analiżi ġenerali turi li dawk li wieġbu l-istħarriġ li sar f'Malta, il-Greċja, il-Polonja, Franza, ir-

Repubblika Ċeka u Spanja huma kollha konxji sewwa ta’ l-importanza tas-sodisfazzjon ta' l-impjegati u 

l-effetti tagħha fuq in-negozji tagħhom. Il-maġġoranza ta' dawn ir-rispondenti għarfu li dan is-suġġett 

huwa ta' importanza kbira għalihom, u li jemmnu li impjegati sodisfatti huma tabilħaqq aktar 

produttivi u effiċjenti. 

B’kuntrast ma ’dak ta’ hawn fuq, madankollu, mhux kollha jivvalutaw u jevalwaw sew is-sodisfazzjon 

tal-impjegati tagħhom. Jidher li l-aktar li jwettqu evalwazzjonijiet bħal dawn huma l-maniġers 

f'kumpaniji żgħar Ċeki (81.5%) u Maltin (74%), segwiti minn dawk fi Spanja (65%), Franza (60%), il-

Greċja (40%) u l-Polonja (25%) (Ara t-tabella hawn taħt: ''Punti ewlenin tas-sejbiet tas-6 stħarriġ 

nazzjonali''). L-iktar tipiċi ta' dawn il-valutazzjonijiet huma laqgħat u kwestjonarji interni. Ħafna mill-

valutazzjonijiet isiru kull 6 xhur jew kull sena. Ir-riċerka turi li fi Franza, pereżempju, assessjar u 

evalwazzjonijiet bħal dawn huma parti mil-Liġijiet Franċiżi u għalhekk huma obbligatorji għall-

kumpaniji. Madankollu, f’pajjiż bħall-Greċja, deher li kien hemm suġġerimenti minn uħud mill-

maniġers u s-sidien ta’ dawn il-kumpaniji biex jinkludu assessjar bħal dan bħala parti mil-liġijiet tal-

pajjiż. 

F'termini ta' modi maniġerjali, ħafna minn dawk li wieġbu qalu li jinkludu dawn il-valutazzjonijiet 

bħala parti mill-istrateġiji kummerċjali tagħhom. L-iktar li jagħmlu dan huma f’Malta (82%), segwiti 

minn Spanja (76%), ir-Repubblika Ċeka (63%), il-Greċja (60% - ma jinkludux valutazzjonijiet fil-

kumpaniji tagħhom) u l-Polonja (15% jinkludu biss valutazzjonijiet fi strateġiji kummerċjali tagħhom). 

Fi Franza, pereżempju, 80% minnhom qablu li r-riżultati tal-istħarriġ tal-kumpanija interna għandhom 

jiġu kkunsidrati meta jsiru bidliet fl-istrateġiji kummerċjali tagħhom. 

Ir-rekwiżit l-aktar urġenti għal valutazzjoni aħjar tas-sodisfazzjon tal-impjegati huwa aktar ħin, segwit 

minn għodod speċifiċi, li jeħtieġ li jkunu veloċi, faċli biex jintużaw u affordabbli. Il-maġġoranza ta’ 

dawk li wieġbu qalu li jeħtieġu nies speċjalizzati, taħriġ u aktar gwida dwar kif għandhom isiru dawn 

il-valutazzjonijiet. Issemmew ukoll aktar riżorsi finanzjarji u appoġġ estern bħala parti mil-lista ta’ 

rekwiżiti biex tkun tista' tmexxi aħjar is-sodisfazzjon tal-impjegati. 

Skond l-analiżi, l-istabbilimenti mikro huma l-inqas probabbli li jkollhom pjanijiet ta' taħriġ, pjanijiet 

ta' negozju u baġits ta' taħriġ. Għalhekk, it-taħriġ huwa inqas probabbli li jingħata fuq bażi regolari 

minn min iħaddem f’kumpaniji żgħar. F’dawn, fejn min iħaddem ipprovda taħriġ matul l-aħħar 12-il 

xahar huwa ferm inqas probabbli li jkun involva taħriġ kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll barra 

mill-post tax-xogħol milli huwa l-każ għal stabbilimenti akbar. It-tagħlim immexxi minnu nnifsu u t-
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taħriġ fuq il-post tax-xogħol huma l-għażliet preferuti u f'ħafna mill-każijiet dan huwa dovut għal 

nuqqas ta' riżorsi xierqa. Dawn is-sejbiet jissuġġerixxu li l-intrapriżi mikro u żgħar jippreferu 

attivitajiet ta' taħriġ inqas formali, speċjalment meta mqabbla ma' ditti kbar. 

Huwa evidenti wkoll li kumpaniji żgħar ma jagħmlux użu minn għodod dijanjostiċi tan-negozju 

mfassla għall-valutazzjoni speċifika tan-negozji b’mod ġenerali inkluża wkoll il-valutazzjoni tas-

sodisfazzjon tal-impjegati. 

L-illustrazzjoni t’hawn taħt turi l-punti ewlenin tas-sejbiet tas-6 stħarriġ nazzjonali.



 

 

  Malta Il-Greċja Il-Polonja Ir-Republika Ċeka Franza Spanja 

Għarfien 

93% jaqblu li s-
sodisfazzjon tal-
impjegati huwa 
importanti għall-
kumpaniji 
tagħhom 

86% jaħsbu li 
huma konxji 

80% jaqblu li s-
sodisfazzjon tal-
impjegati huwa 
importanti fil-
kumpaniji tagħhom 

Il-maġġoranza 
assoluta wieġbet li 
impjegat sodisfatt 
huwa impjegat 
effettiv 

Għal 75% tar-
rispondenti, 
impjegat sodisfatt 
huwa impjegat 
effettiv 

98% għarfu li dan huwa 
suġġett ta 'importanza 
kbira fl-
organizzazzjonijiet 
tagħhom, b'67% 
jimmarkaw il-kaxxa 
"jaqblu kompletament". 

Modi ta’ 
evalwazzjoni  

74% iwettqu 
evalwazzjonijiet 

40% tas-sidien tal-
kumpaniji 
ammettew li 
kklassifikaw is-
sodisfazzjon tal-
impjegati tagħhom 

25% iwettqu 
evalwazzjonijiet 

81.5% jevalwaw l-
impjegati tagħhom 

60% tal-maniġers 
tal-kumpanija 
mistħarrġa 
jevalwaw is-
sodisfazzjon tal-
impjegati tagħhom 

65% tar-rispondenti qalu 
li evalwaw is-
sodisfazzjon tal-impjegati 
tagħhom 

Modi ta’ 
mmaniġar 

82% jaraw l-
evalwazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-
impjegati bħala 
parti mill-
istrateġija 
kummerċjali tal-
kumpanija 

60% ma jqisux is-
sodisfazzjon tal-
impjegati bħala 
parti mill-
kumpaniji 
tagħhom 

15% biss ta’ dawk li 
wieġbu qalu li l-
evalwazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-
impjegati hija parti 
mill-istrateġija tal-
kumpanija 

63% qalu li s-
sodisfazzjon tal-
impjegati hija parti 
mill-istrateġiji tal-
kumpaniji 

80% minnhom 
jaqblu li r-riżultati 
ta’ stħarriġ ta' 
sodisfazzjon 
għandhom jiġu 
kkunsidrati meta 
jsiru bidliet 
organizzattivi 

76% tar-rispondenti 
għarfu li l-evalwazzjoni 
mhix parti mill-istrateġija 
tal-organizzazzjoni 

Ħtiġijiet u 
Rekwiżiti 

Ħin 

 
Għodod u metodi 
speċifiċi ta 
'valutazzjoni, 
taħriġ 

Ħin Ħin Ħin Ħin 
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Taħriġ relatat 
ma’ kwistjonijiet 
tal-HR 

Konsulenza u nies 
speċjalizzati 

'Għodda Maġika' 
imfassla għal negozji 
żgħar 

Aktar minn nofshom 
japprezzaw ukoll li 
jniedu proċeduri 
formali 

Għajnuna esterna Riżorsi speċifiċi 

Għodod li huma 
faċli, veloċi u 
orħos 

  

Għarfien dwar l-HR 
dwar 
organizzazzjonijiet u 
maniġment 

Aktar riżorsi 
finanzjarji 

Riżorsi speċifiċi 
Għodod tal-immaniġġjar 
tas-sodisfazzjon tal-
impjegati 

Aktar 
informazzjoni 
dwar ix-xejriet 
ġenerali tal-
impjiegi 

  
Simplifikazzjoni ta’ 
għodod eżistenti 

Aktar riżorsi 
edukattivi jew taħriġ 

Għodda għal 
ġestjoni aħjar tas-
sodisfazzjon tal-
impjegati 

Aċċess għal proċeduri 
formali 

Kwistjonijiet 
relatati mal-
kultura 
organizzattiva 

  
 Appendiċi li tgħid 
x'jista’ jsir jekk ir-
riżultati huma baxxi 

HR - l-impenn tal-
maniġment u t-
taħriġ 

    

Għodod ta' 
evalwazzjoni 
speċifiċi 

  

Istruzzjonijiet dwar l-
għodda, jew kif 
torganizza stħarriġ - 
gwida għal konsulent 

Għodda / sistema 
sempliċi JEW 
Manwal li mhux se 
jieħu ħafna ħin 

    

Inizjattivi simili 
magħmula 
f'kumpaniji oħra 
u aktar riżorsi 
edukattivi 

    
Persuna 
speċjalizzata li 
tittratta l-kwistjoni 

    



 

 

5. Sommarju 

Is-sejbiet tar-riċerka juru li, sabiex jikkompetu b'mod effettiv, il-kumpaniji ż-żgħar jeħtieġu ħafna 

ħaddiema b'saħħithom u sodisfatti li huma kritiċi għas-suċċess ġenerali ta' kwalunkwe 

organizzazzjoni. Kumpaniji li jpoġġu lin-nies fiċ-ċentru tal-istrateġiji tagħhom jistgħu jirbħu l-fiduċja li 

tiddefinixxi r-reżiljenza vera anke f’dinja ta’ wara l-COVID. F’dan ir-rigward, forza tax-xogħol robusta 

se tkun kritika għal irkupru qawwi u kumpaniji li jirnexxilhom jikkombinaw pjan ta’ azzjoni immedjat 

immirat biex itaffu l-effetti tal-pandemija fuq in-nies tagħhom, filwaqt li jantiċipaw il-futur tax-

xogħol, ikunu jistgħu jsostnu l-fiduċja ta’ l-impjegati tagħhom kif ukoll in-negozji tagħhom. 

Ir-realtà tas-sidien u l-maniġers ta’ kumpaniji żgħar hija li ħafna drabi jiffokaw l-isforzi tagħhom fuq li 

jagħmlu kollox huma stess u ħafna drabi ma jagħtux prijorità lis-sodisfazzjon tal-impjegati tagħhom. 

Dan l-aktar għaliex ħafna minn dawn l-organizzazzjonijiet żgħar jiffaċċjaw sfidi bħal aċċess limitat 

għall-finanzi, nuqqas ta’ riżorsi speċjalizzati (eż. Impjegati ddedikati għall-HR, għodod), baġits baxxi 

ta’ taħriġ kif ukoll operazzjonijiet u strutturi sottożviluppati, fost oħrajn. 

Għalhekk, jidher li, mhux biss jieħu ħafna ħin għall-maniġers u s-sidien ta’ dawn il-kumpaniji żgħar 

biex jivvalutaw u jimmaniġġaw aħjar l-aspett tas-sodisfazzjon tal-impjegati, iżda jiswa ħafna wkoll. Iż-

żmien u n-nuqqas ta' baġits xierqa huma akkumpanjati minn restrizzjonijiet oħra bħan-nuqqas ta' 

nies speċjalizzati tal-HR u għodod xierqa ta' valutazzjoni. 

Raġuni oħra għall-attenzjoni limitata li qed tingħata lill-ġestjoni tas-sodisfazzjon tal-impjegati hija l-

fehim insuffiċjenti fost sidien ta' kumpaniji żgħar tal-każ tan-negozju u l-importanza li jinvestu biex 

iżommu l-impjegati tagħhom sodisfatti. Mingħajr fehim suffiċjenti tar-ritorn fuq l-investiment tal-

interventi tal-HR, sidien ta’ kumpaniji żgħar mhux se jallokaw il-ħin u r-riżorsi meħtieġa biex 

jivvalutaw u jimmaniġġaw sew is-sodisfazzjon tal-impjegati. 

Din ir-riċerka għalhekk mhux biss enfasizzat l-importanza ta’aktar azzjoni meħtieġa għal valutazzjoni 

u mmaniġar aħjar tas-sodisfazzjon tal-impjegati, iżda wkoll, fl-aħħar mill-aħħar, immarkat il-ħtieġa 

għal prijoritizzazzjoni ogħla tas-sodisfazzjon tal-impjegati f’dawn il-kumpaniji ż-żgħar, iż-żewġ aspetti 

huma ta’ saħħa u ta’profitt għas-suċċess tagħhom fit-tul. 

B'rabta ma’ dan, il-lista ta' hawn taħt tal-aqwa prattiki nqabdet bħala parti mill-istħarriġ imwettaq fis-

sitt pajjiżi tal-UE. Dawn l-aqwa prattiki għandhom l-għan li jipprovdu xi tip ta’ direzzjoni, ispirazzjoni u 

aktar rakkomandazzjonijiet għall-maniġers, is-sidien u l-konsulenti tal-HR ta’ kumpaniji żgħar kollha, u 

ovvjament, għall-oħrajn kollha li għandhom interess qawwi fis-suġġett tas-sodisfazzjon tal-impjegati. 
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6. Lista tal-Aqwa Prattiki 

 

 Wettaq stħarriġ regolari tas-sodisfazzjon tal-impjegati 

 Aqsam ir-riżultati tal-istħarriġ ukoll mal-impjegati, mhux biss fost il-maniġment 

 Huwa importanti li t-tim ta’ Tmexxija jikkomunika l-‘’pjan ta’ azzjoni rigward ċerti 

kwistjonijiet ’’ lill-impjegati 

 Kun af li nies differenti għandhom karattri, bżonnijiet u preferenzi differenti 

 Ipprova tevita nuqqas ta’ sodisfazzjon fis-salarju 

 Ipprova tiffoka u tfassal stħarriġ dwar l-impenn tal-impjegati billi tuża sorsi 

reputabbli tal-industrija tal-HR 

 Laqgħat informali huma l-qalba tal-valutazzjonijiet tas-sodisfazzjon tal-impjegati 

f'kumpaniji żgħar 

  Kwestjonarji u stħarriġ regolari dwar ‘Sodisfazzjon fl-Impjieg ’ 

 Intervisti personali magħmula kull sena jew kif meħtieġ 

 Wettaq logħob regolari ta’ evalwazzjoni tat-tim li jista' jgħin biex isaħħaħ il-bini tat-

tim u r-relazzjonijiet bejn il-kollegi 

 Ħeġġeġ lill-impjegati biex ikunu parti minn tim u jkollhom l-għan komuni li jlestu 

proġett 

 Ikliet annwali offruti mill-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija u okkażjonijiet filgħaxija bejn 

it-tim kollu darbtejn fix-xahar. Dawn l-attivitajiet kollha jistgħu jgħinu biex 

tissaħħaħ il-fiduċja bejn l-impjegati u min iħaddem 

 Verżjoni qasira ta’ stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-impjegati mingħajr l-involviment 

tal-maniġment 

 Li l-impjegati jingħataw l-għażla li jaħdmu f'tim speċifiku jikkontribwixxi ħafna 

għaż-żieda tas-sodisfazzjon tagħhom 

 Ftakar li l-għan huwa li tieħu ħsieb l-impjegat 

 Komunikazzjoni miftuħa f'żewġ direzzjonijiet hija l-għan lejn kultura korporattiva 

effettiva 

 Oħloq post tax-xogħol mgħammar tajjeb 

 Inkludi ‘’ħolqa intermedjarja’’ fil-proċess tal-evalwazzjoni tas-sodisfazzjon tal-

impjegati 

 Impjegat motivat kif suppost huwa impjegat aktar effiċjenti u sodisfatt 

 Darba jew darbtejn fix-xahar - ibda l-ġurnata billi tistieden lill-istaff tiegħek għall-
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kolazzjon  

 Iffoka fuq stħarriġ anonimu. Dan jippermetti lill-impjegat iwieġeb bi trasparenza 

sħiħa 

 Intervista annwali: jekk ir-relazzjoni bejn il-maniġer u l-impjegat hija trankwilla, 

dan huwa żmien privileġġjat u ħafna drabi kostruttiv ħafna għaż-żewġ partijiet. 

 Kun maniġer motivat li huwa involut mal-impjegati tiegħu 

 Involvi lill-impjegati fid-diversi proġetti tal-kumpanija 

 Implimenta soluzzjonijiet effiċjenti wara l-analiżi tar-risposti tal-impjegati 

 Spjega lit-tim b’mod ċar u miftuħ x’biħsiebek iddaħħal u kif biħsiebek ittejjeb is-

sitwazzjoni 

 Ipprovdi għodod li jistgħu jgħinu lill-impjegati jesprimu lilhom infushom 

 Iffoka l-evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni fuq it-titjib tal-kompetenzi ewlenin 

 Ipprepara pjan ta’ taħriġ kontinwu 

 Smigħ attiv, mhux biss lin-nies, iżda wkoll tad-data. 

 Ħu ħsieb l-esperjenza tal-impjegat (EX) mill-bidu ta’ l-impieg 

 Żviluppa l-marka ta 'min iħaddem 

 Wieħed mill-aktar modi importanti biex tittejjeb il-komunikazzjoni huwa li jiġi 

żgurat li linji ta’ komunikazzjoni bejn il-maniġers u l-impjegati jkunu miftuħa. Il-

maniġers għandhom ikunu aċċessibbli u jkunu jistgħu jwarrbu l-ħin biex iwieġbu 

telefonati, emails u chats mal-membri tat-tim tagħhom. 

 Salarju emozzjonali - Ħinijiet tax-xogħol flessibbli u rikonċiljazzjoni tal-familja huma 

vitali 

 

 

 

 

 

 

 


