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Developed by OSTESA EU partners
collaboratively with managers, employees,
trainers and consultants, the Research Analysis
Report provides a comprehensive overview on
the needs and state of play of the organizational
climate in SMEs. It also identifies the needs of
these key players and maps the available tools,
methods and training offer.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η έκθεση έρευνας ανάλυσης, αναπτύχθηκε από
τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου OSTESA
EU, σε συνεργασία με διευθυντές, υπαλλήλους,
εκπαιδευτές και συμβούλους και παρέχει μια
γενική επισκόπηση σχετικά με τις ανάγκες και
την πορεία του οργανωτικού κλίματος στις
ΜΜΕ. Προσδιορίζει επίσης τις ανάγκες αυτών
των βασικών παραγόντων και χαρτογραφεί τα
διαθέσιμα εργαλεία, τις μεθόδους και την
προσφορά εκπαίδευσης.

simonek@dap-services.cz

Η Ευρωπαϊκής Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά
έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των
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METHODOLOGICAL APPROACH

ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, έρευνα γραφείου και έρευνα πεδίου.

Literature review, desk research and field work

Topics covered:
•
•
•

Organizational climate in SMEs and its dimension
Leadership and its impact on the organizational climate and job satisfaction
Predictors of an effective performance

End-users directly involved
•
•
•

100 managers
100 employees
60 trainers/consultants/HR employees

MAIN FINDINGS
There is a lack of tools to measure the organizational climate
Relevant stakeholders are not aware of training programmes aimed at improving
organizational climate
Most managers and employees have ever participated in training on
organizational climate improvement in SMEs
In general, managers and trainers/consultants/HR employees have little or no
knowledge about guidebooks on organizational climate
There is a set of 11 dimensions assessed as key when considering the
organizational climate







Communication; Recognition; Rewards; Cohesion; Support; Clarity; Trust;
Leadership; Fairness; Efficiency; Employee welfare

WHAT NOW?
OSTESA EU partners, closely working with end users, are developing innovative, useful
and effective resources, addressing the needs and expectations of general managers,
employees and trainers/consultants/HR employees.





Organizational climate assessment tool
Programme Toolkit (for managers and employees)
Guide on how to improve organizational climate

Θέματα που καλύφθηκαν
•
•

Οργανωτικό κλίμα και η διάσταση του στις ΜΜΕ
Η ηγεσία και οι επιπτώσεις της στο οργανωτικό κλίμα και την
ικανοποίηση από την εργασία
Προγνωστικοί παράγοντες μιας αποτελεσματικής απόδοσης

•

Άμεσα εμπλεκόμενοι τελικοί χρήστες
•
•
•

100 διευθυντές
100 υπαλλήλοι
60 εκπαιδευτές/ σύμβουλοι/υπάλληλοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ








Έλλειψη εργαλείων μέτρησης οργανωτικού κλίματος
Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έχουν επίγνωση των προγραμμάτων κατάρτισης
τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση του οργανωτικού κλίματος
Οι περισσότεροι διευθυντές και υπάλληλοι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε
προγράμματα κατάρτισης για την βελτίωση του οργανωτικού κλίματος στις
ΜΜΕ.
Σε γενικές γραμμές οι διευθυντές, οι εκπαιδευτές, οι σύμβουλοι και οι
υπάλληλοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού έχουν ελάχιστη ή καθόλου
γνώση σχετικά με οδηγίες που αφορούν το οργανωτικό κλίμα.
Υπάρχει ένα σύνολο 11 κύριων διαστάσεων του οργανωτικού κλίματος:

Επικοινωνία; Αναγνώριση ; Ανταμοιβή ; Συνοχή ;Υποστήριξη; Σαφήνεια ;
Εμπιστοσύνη; Ηγεσία ; Δικαιοσύνη; Αποδοτικότητα; Ευημερία Υπαλλήλου

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ;
Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου OSTESA, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τους
τελικούς χρήστες βρίσκονται στην διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων , χρήσιμων
και αποτελεσματικών πόρων απευθυνόμενων στις ανάγκες και τις προσδοκίες των
γενικών διευθυντών , των εργαζομένων, των εκπαιδευτών και των υπαλλήλων
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.





Εργαλείο Αξιολόγησης οργανωτικού κλίματος
Πρόγραμμα εργαλείων (για διευθυντές και υπαλλήλους)
Οδηγός βελτίωσης οργανωτικού κλίματος

