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1. Εισαγωγή 

 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σκοπός κάθε σύγχρονης υγιούς επιχείρησης 

είναι το κέρδος, σε συνδυασμό με μία εύρυθμη εσωτερική λειτουργία. Δεν είναι 

τυχαίο λοιπόν που οι επιχειρήσεις αναφέρονται ως οργανισμοί. Η κάθε 

επιχείρηση θα μπορούσε να παρομοιαστεί με έναν ζωντανό οργανισμό, που για 

να μπορέσει να επιζήσει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει 

εσωτερικά να είναι υγιής και να έχει όλα τα απαραίτητα αποθέματα για να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει αυτού του ανταγωνισμού. 

 

Η στιβαρότητα και δύναμη ενός οργανισμού προέρχεται από την εσωτερική του 

υγεία και την αποδοτικότητα των οργάνων του. Έτσι λοιπόν και μία εταιρία για 

να είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη, θα πρέπει να έχει δημιουργήσει τις 

αντίστοιχες κατάλληλες εσωτερικές συνθήκες. 

 

Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες, ουσιαστικά θα 

πρέπει να συνδέσουμε την στρατηγική μας με ένα συστήματα αυξημένης 

αποδοτικότητας εργασίας, να το κοινωνήσουμε στο εσωτερικό της επιχείρησης 

και να το κάνουμε τρόπο ζωής – κουλτούρα. 

 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, με συνθήκες ύφεσης, αστάθειας και 

ανθρωποφάγας ανταγωνιστικότητας, το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

είναι η μείωση του κόστους με κατ’ επέκταση χαμηλές τιμές προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η εύκολη λύση μέχρι πρότινος ήταν οι περικοπές δαπανών σε όλο 

το εύρος της επιχείρησης. Στη σύγχρονη όμως διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

(ΔΑΠ), η πιο σωστή και μελλοντικά βιώσιμη και με προοπτικές λύση είναι αυτή 

της αύξησης της αποδοτικότητας σε συνδυασμό με περικοπές των περιττών 

εξόδων. 

 

Σε αυτή την εργασία λοιπόν θα καταδείξουμε τι είναι αυτό που εννοούμε σαν 

συστήματα εργασίας αυξημένης αποδοτικότητας, θα δούμε πως οι πρακτικές 

τους συνδέονται με τις ορμές και ανάγκες των εργαζομένων, πώς η 

οργανωσιακή κουλτούρα παίζει μεγάλο ρόλο και πώς μέσω του εσωτερικού 

μάρκετινγκ θα καταλήξουμε σε ένα τέτοιο σύστημα. 
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2. Συστήματα εργασίας υψηλής αποδοτικότητας (HPWS) 

 

Οι άνθρωποι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού και για το λόγο 

αυτό, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (ΔΑΠ) είναι μία από τις βασικές και 

σημαντικότερες λειτουργίες και επηρεάζει ευθέως την ποιότητα της 

επιχειρησιακής απόδοσης όπως και τη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Guest, 2011). Πολλές από τις σύγχρονες επιχειρήσεις υψηλής 

απόδοσης (όπως η Apple, η Toyota, η General Electric, η Google και άλλες), 

έχουν ουσιαστικά αποδείξει ότι συστήματα τα οποία ενθαρρύνουν τη δέσμευση 

και την ενδοϋπηρεσιακή ευζωία των εργαζομένων, έχουν ως αποτέλεσμα 

αυξημένη παραγωγικότητα. Αυτά τα συστήματα λειτουργίας με το σύνολο των 

πρακτικών τους, έχουν πλέον καθιερωθεί να αναφέρονται στη βιβλιογραφία σαν 

τα συστήματα εργασίας υψηλής αποδοτικότητας (HPWS) (Boxall, 2012). 

 

Ο όρος HPWS είναι μία θολή έννοια με πολλές συγγενείς ονοματολογίες όπως 

“Βέλτιστες πρακτικές”, “Βέλτιστες πρακτικές ΔΑΠ”, “Διοίκηση υψηλής 

δέσμευσης”, “Συστήματα εργασίας υψηλής συμμετοχής”, “Προοδευτική ΔΑΠ”, 

“Συστήματα εργασίας υψηλής επένδυσης”, “Πρακτικές ΔΑΠ για την αύξηση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου”, “Ευέλικτα συστήματα εργασίας”, και άλλα. Τελικώς θα 

μπορούσε να καθοριστεί ως ένα σύστημα πρακτικών ΔΑΠ που προσβλέπουν 

στην ενδυνάμωση, την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, στη δημιουργία 

κινήτρων, με σκοπό την κινητοποίηση των εργαζομένων και την αυξημένη 

αποδοτικότητά τους, πηγή για τη δημιουργία ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Datta et al., 2005). O όρος λοιπόν “Συστήματα εργασίας 

υψηλής αποδοτικότητας (HPWS)” στα πλαίσια της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, είναι αρκετά ευρύς έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα των 

πρακτικών που υπογραμμίζονται από τις παραπάνω διαφορετικές προσεγγίσεις 

(Ramsay et al., 2000). 

 

2.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή 

 

Ιστορικά, η ιδέα των HPWS ανάγεται στην εποχή των σχολών ανθρωπίνων 

σχέσεων και κοινωνικό-τεχνικών συστημάτων (STS) (Trist & Bamforth, 1951) 

του ινστιτούτου Tavistock που προσπάθησαν να δημιουργήσουν συστήματα 
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ανάπτυξης οργανισμών, βασιζόμενα στην αλληλεπίδραση της κοινωνίας και του 

ανθρώπου με το χώρο εργασίας σε μία επιχείρηση (Cooper & Foster, 1971) και 

εν συνεχεία στο κίνημα της δεκαετίας του ’70 για την ποιότητα της ζωής στο 

χώρο εργασίας. Ο όρος άρχισε να παίρνει ουσιαστική μορφή μεταξύ των 

δεκαετιών του ’70 και του ’80, με την εμφάνιση των Ιαπωνικών συστημάτων 

“λιτής” παραγωγής (Lean production systems). Οι αμερικάνικες επιχειρήσεις 

αντιλήφθηκαν ότι τα χρησιμοποιούμενα συστήματα ΔΑΠ δεν μπορούσαν να 

ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που προέκυπτε λόγω του Ιαπωνικού 

μοντέλου. Για να επιβιώσουν λοιπόν, εξαναγκάστηκαν για πρώτη φορά να 

εισάγουν στο χώρο εργασίας τα συστήματα εργασίας υψηλής αποδοτικότητας 

(Lauder, 2001; Ashton & Sung, 2002).  

 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η ύπαρξη υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγή 

και η δυνατότητα χαμηλού κόστους παραγωγής μέσω της ανάθεσής της σε 

τρίτες, χαμηλού κόστους παραγωγής χώρες (όπως η Κίνα και η Ινδία), κάνει 

ακόμα πιο επιτακτική τη χρήση αυτών των συστημάτων για τη δημιουργία του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Piore & Sabel, 1984). 

 

Η χρήση εξάλλου των συστημάτων εργασίας αυξημένης αποδοτικότητας έχει 

ήδη δείξει τα σημαντικά οφέλη σε μία επιχείρηση, τόσο στον συνολικό τζίρο όσο 

και στην απόδοση των εργαζομένων και της παραγωγής, στην οικονομική 

απόδοση μέσω της διοικητικής απόδοσης και της βιώσιμης απόδοσης μέσω της 

ευελιξίας, της χρήσης και του καλού συντονισμού του ανθρώπινου κεφαλαίου 

(Guthrie, 2001; Huselid, 1995; Evans & Walter, 2005). 

 

2.2. Βασικά χαρακτηριστικά 

 

Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουμε τις πρακτικές υψηλής απόδοσης, 

βλέπουμε ότι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες, είναι αυτές που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων, τη συμμετοχή και ενδυνάμωση 

τους, τη διάχυση των πληροφοριών και τα συστήματα αμοιβών και αυτά 

περισσότερο ως μέρος των συστημάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων υψηλής 

απόδοσης (Boselie et al., 2005). O καθηγητής Dushar Dayarathna (2012), σε 

ένα άρθρο του, αναφέρει ως βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων εργασίας 
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υψηλής αποδοτικότητας, τις αυτοδιοικούμενες ομάδες και την αποκεντρωμένη 

λήψη αποφάσεων, τις επιλεκτικές διαδικασίες στελέχωσης, τις συγκριτικά 

υψηλές αποδοχές σε συνδυασμό με κριτήρια απόδοσης και κίνητρα δέσμευσης 

των εργαζομένων, την εκτενή και εντατική εκπαίδευση, την ευέλικτη ανάλυση 

καθηκόντων, την ανοιχτή επικοινωνία, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την 

ασφάλεια των θέσεων εργασίας και τις μειωμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

εργαζομένων (Ρουχισμός, διαμόρφωση γραφείων, γλώσσα επικοινωνίας). 

Αυτές οι κατηγορίες πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων βρίσκονται στις 

περισσότερες έρευνες που αφορούν τα συστήματα ΔΑΠ υψηλής απόδοσης. 

 

 

Σχήμα 2.2.1: Λειτουργίες ενός τυπικού συστήματος ΔΑΠ 

 

Στο σχήμα 2.2.1 μπορούμε να δούμε ένα τυπικό σύνολο λειτουργιών της ΔΑΠ. 

Σε αυτές τις λειτουργίες, εφαρμόζοντας ένα σύστημα εργασίας αυξημένης 

αποδοτικότητας, θα φροντίσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο 
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οποίο να μπορούν να εφαρμοστούν τα προαναφερθέντα, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα 2.2.2. 

 

Σχήμα 2.2.2: Ένα περιβάλλον HPWS 

 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο αυτών των συστημάτων, όπως αναφέρουν και οι 

Becker και Huselid (1998), είναι το ότι κάποιες πρακτικές συνεργάζονται 

συμπληρωματικά, δημιουργώντας μία ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα απ’ ότι 

το σύνολο των μεμονωμένων αποτελεσμάτων τους. Αυτό το φαινόμενο 

αναφέρεται και ως “συνδυαστικό αποτέλεσμα”, “αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης” ή 

απλά ως “συνέργια” ή “συμπληρωματικότητα” (Macky & Boxall, 2007). Αυτές οι 

ομαδοποιημένες πρακτικές με τα αντίστοιχα συνεργατικά αποτελέσματα, 

αναφέρονται πλέον με τον όρο δεσμίδες (bundles) (Ramsay et al., 2000; Boxall, 

2012). Ο MacDuffie (1995) χαρακτηρίζει την ομαδοποίηση ως “τον συνδυασμό 

των πρακτικών σε μία δεσμίδα (bundle), η οποία διαμορφώνει το μοτίβο των 
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αλληλεπιδράσεων μεταξύ και ανάμεσα στα στελέχη και στους εργαζομένους” 

και τη θεωρεί μία εξαιρετικά σημαντική πρακτική για την επιτυχία ενός 

συστήματος υψηλής αποδοτικότητας. Η σημαντικότητα αυτή, διαφαίνεται και 

από το μεγάλο εύρος μελετών που διερευνούν την αποτελεσματικότητα τέτοιων 

δεσμίδων (bundles) σε επιχειρήσεις (Arthur, 1994; MacDuffie, 1995; Becker and 

Huselid, 1998; Guest et al., 2004; Gooderham et al., 2008). 

 

Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η αξιολόγηση και το σύστημα αμοιβών. Η 

αξιολόγηση της απόδοσης συμβάλει κατά ένα μέρος στην μελλοντική 

επιχειρησιακή στοχοθεσία και την εξεύρεση αποκλίσεων από τους υπάρχοντες  

στόχους. Tο σύστημα αμοιβών από την άλλη, παρέχει τα οφέλη εκείνα που είναι 

απαραίτητα για την παρακίνηση και την ενίσχυση της απόδοσης. Κανένα από 

τα δύο λοιπόν δεν αποτελεί από μόνο του μία ολοκληρωμένη διαδικασία. Μόνο 

η ταυτόχρονη και παράλληλη εφαρμογή και των δυο πρακτικών οδηγεί στην 

παρακίνηση του εργατικού δυναμικού (Subramony, 2009). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η αλληλεπίδραση του ίδιου του εργαζόμενου τόσο στο 

κοινωνικό όσο και στο ψυχολογικό επίπεδο, με το εργασιακό του περιβάλλον, 

έχει μεγάλο αντίκτυπο στην συνολική αποδοτικότητά τους. Η ψυχοκοινωνική 

αυτή αλληλεπίδραση σε σχέση με τις πρακτικές ΔΑΠ αναλύεται εκτενώς στη 

θεωρία των τεσσάρων ορμών (Lawrence & Nohria, 2002). Στη θεωρία αυτή θα 

γίνει το δέσιμο των πρακτικών HPWS και των δεσμίδων πρακτικών που θα 

θελήσει να ακολουθήσει η εταιρία, με τις τέσσερεις βασικές ορμές του 

εργαζόμενου και θα δοθεί το πλήρες πλαίσιο και η βάση για την δημιουργία της 

κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας μέσω του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 

2.3. Η θεωρία των τεσσάρων ορμών 

 

Η αρχή για τη δημιουργία αυτής της θεωρίας έγινε όταν ο πρύτανης Wallace B. 

Donham, τη δεκαετία των ’20, ξεκίνησε την ερεύνα πάνω στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά, στη σχολή επιχειρήσεων του Harvard. Οι πρώτες έρευνες για την 

επίδραση των συνθηκών εργασίας στην κόπωση των εργαζομένων, 

διεξήχθησαν από διακεκριμένους φυσιολόγους και ψυχολόγους της εποχής. 

Αρχικά ερευνήθηκε το πώς επηρεάζουν οι φυσικές συνθήκες όπως ο κακός 
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φωτισμός και η έντονη σωματική εργασία, αλλά όταν άρχισαν οι έρευνες να 

γίνονται και εντός των επιχειρήσεων, τότε διαφάνηκε και η ανάγκη για  

διερεύνηση και πέραν των φυσικών συνθηκών. 

 

Από την Ψυχολογική πλέον πλευρά, η έρευνα των Roethlisberger και Dickson 

(1939), έδειξε ότι οι κοινωνικές ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των 

στελεχών είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην εργασιακή τους συμπεριφορά. Οι 

εργαζόμενοι συμπεριφέρονταν με ενθουσιασμό όταν τους δίνονταν η ευκαιρία 

να συμβάλλουν με τη γνώμη τους σε θέματα εργασίας. 

 

Από το σημείο αυτό και μετά ξεκινάει μία ευρεία προσπάθεια κατανόησης των 

ορμών, αναγκών και κινήτρων του εργαζόμενου, σε σχέση με το χώρο εργασίας 

του, τους συνεργάτες του, τους προϊσταμένους του και την ίδια την κοινωνία, με 

την σύμπραξη όλων των κοινωνικών επιστημών. 

 

Μετά από έρευνες που έγιναν πάνω στον τρόπο λήψης αποφάσεων διαφόρων 

διοικητικών στη Ρωσία (Lawrence & Vlachoutsicos, 1990), έγινε αντιληπτό ότι 

για να εξηγηθούν καλύτερα τα δεδομένα και τα ευρήματα να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ευρέως από την επιστημονική κοινότητα, θα έπρεπε να 

δημιουργηθεί μία ενοποιημένη θεωρία, βασιζόμενη στα εξής κριτήρια : 

 

 Θα έπρεπε να είναι πολυεπίπεδη, δηλαδή να είναι σε θέση να δουλεύει 

από το ατομικό μέχρι το εθνικό επίπεδο. 

 Θα έπρεπε να είναι συνεπής με τα περισσότερα ευρήματα των διαφόρων 

κοινωνικών επιστημών και της ανθρώπινης βιολογίας. 

 Θα έπρεπε να επιδέχεται εμπειρικό έλεγχο. 

 Θα έπρεπε να μπορεί να διδαχθεί και να χρησιμοποιηθεί, παραμένοντας 

φειδωλή αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα περισσότερα βασικά 

χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

 Θα έπρεπε να διατηρεί την ισχύ της ανεξαρτήτως πολιτισμικού 

περιβάλλοντος. 

 

Πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά βασίστηκε ο Wilson (1998) και προσπάθησε 

να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την κατανόηση της συμπεριφοράς και της 
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μάθησης, βασιζόμενο στο τετράπτυχο βιολογίας, ηθικής, κοινωνικών επιστημών 

και περιβαλλοντολογικών πολιτικών. Αυτό που έμεινε αναπάντητο στο τέλος και 

που αποτέλεσε το έναυσμα για περεταίρω έρευνα και για τη δημιουργία της 

θεωρίας των τεσσάρων ορμών, ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ των έμφυτων και 

των επίκτητων γνωστικών και φυσικών χαρακτηριστικών του ατόμου στη 

διαδικασία της αυτοεξέλιξής τους. 

 

Έχοντας ως βάση αυτά, τη δουλειά του Pinker (1997) πάνω στις επίκτητες 

ικανότητες του ανθρώπου, τα συμπεράσματα διαφόρων επιστημών (βιολογία, 

νευρολογία, ψυχολογία, εξελικτική ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες κ.α.) και 

διεξάγοντας έρευνες απευθείας στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας, οι 

Lawrence και Nohria (2002), εξέθεσαν με το έργο τους τη θεωρία των τεσσάρων 

ορμών. Αυτές είναι η ορμή για απόκτηση και ικανοποίηση, η ορμή για 

δημιουργία δεσμών, η ορμή για κατανόηση και μάθηση και η ορμή για 

αυτοάμυνα και επιβίωση. 

 

2.3.1. Η ορμή της απόκτησης 

 

Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ορμή, αυτή της άμεσης απόκτησης ή 

ικανοποίησης. Είναι μία από τις πιο δυνατές ορμές, μια που συμπεριλαμβάνει 

τόσο υλικά όσο και άυλα αποκτήματα, σε συνδυασμό με το αίσθημα της άμεσης 

ικανοποίησης. Συμπεριλαμβάνει τα χρήματα, γενικότερα υλικά αποκτήματα, 

θέσεις ισχύος, τη διασκέδαση, τη σεξουαλικότητα και γενικότερα ότι μπορεί να 

αποκτηθεί και να αποδώσει ικανοποίηση, με θεμιτά ή αθέμιτα μέσα. Όπως 

αναφέρει και ο Frank (1988) στο έργο του, αυτή είναι και μία από τις πιο 

φυσιολογικές ορμές, γιατί είναι συνυφασμένη με το εξελικτικό αίσθημα της 

επιβίωσης του ισχυρότερου. Πολύ απλά αυτός που περνάει καλύτερα, έχει τα 

περισσότερα, είναι ο πιο ισχυρός, έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες και για 

να επιβιώσει αλλά και για να διαιωνίσει το είδος του. 

 

Αυτή η ορμή είναι και τις περισσότερες φορές υπαίτια για τις κοντόφθαλμες 

αποφάσεις πολλών στελεχών, αφού προτιμούν τις γρήγορες λύσεις που 

αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα, από μία μακροχρόνια στρατηγική που θα 

επέφερε όμως πολύ περισσότερα στο μέλλον. Αυτό το φαινόμενο έχει 
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παρατηρηθεί ιδιαιτέρως στον τομέα της επιχειρησιακής αλλαγής. Τα στελέχη 

προτιμούν τις γρήγορες λύσεις για την αύξηση της απόδοσης όπως άμεσες 

περικοπές προσωπικού, μισθών, εκποίηση ακινήτων ή θυγατρικών κ.τ.λ., από 

το να πάρουν μακροχρόνια μέτρα όπως για παράδειγμα η αλλαγή της ίδιας της 

κουλτούρας της εταιρίας. 

 

Το πρόβλημα με αυτή την ορμή είναι η διττότητά της. Θα περιμέναμε το 

ανελέητο κυνήγι μίας πάντα καλύτερης θέσης να θεωρείται σαν δυστυχία, 

παρόλα αυτά “ο σκοπός της ανθρώπινης κινητοποίησης δεν είναι το να μας 

κάνει πάντα ευτυχισμένους, αλλά ικανούς να υπερνικήσουμε τον ανταγωνισμό” 

(Frank, 1999). Αυτή η διττότητα φαίνεται και στα δύο πιο βασικά και έντονα 

συναισθήματα που απορρέουν από αυτήν, τη φιλοδοξία και τη ζηλοφθονία. 

 

Ανέκαθεν οι εταιρίες προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις 

δυνατότητες των εργαζομένων τους για να αυξήσουν τα κέρδη τους, 

δημιουργώντας μία κουλτούρα που τους προέτρεπε να γίνουν οι ηγέτες της, με 

κριτήρια τη σκληρή τους δουλειά, την αφοσίωση, την αποδοτικότητα. Αυτό και 

με δεδομένες αριθμητικά τις θέσεις ηγεσίας, δημιουργεί τις περισσότερες φορές 

εξοντωτικό ανταγωνισμό και ζηλοφθονία. Αυτό είναι και το ευαίσθητο σημείο 

που θα πρέπει να διερευνηθεί κατά την επιλογή των πρακτικών κινητοποίησης 

και της αντίστοιχης κουλτούρας, ώστε να διατηρηθεί μία ισορροπία 

ανταγωνισμού – συναγωνισμού – ομαδικότητας και ταυτόχρονα να 

δημιουργηθεί ένα αίσθημα ανταμοιβής από την εργασία, ανεξαρτήτου θέσης, 

για να μην υπάρχουν έντονα τα φαινόμενα της ζηλοφθονίας. 

 

2.3.2. Η ορμή της δημιουργίας δεσμών 

 

Η ορμή της δημιουργίας δεσμών είναι συνδεδεμένη με όρους όπως αγάπη, 

φροντίδα, εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση, συμπονετικότητα, φιλία, αφοσίωση, 

δικαιοσύνη, σεβασμός, συνεργασία, συμμαχία, την εσωτερική ανάγκη να 

ανήκεις κάπου. Η ορμή αυτή είναι κυρίως που μας ωθεί να δημιουργούμε 

σχέσεις συνεργασίας με άλλους ανθρώπους και είναι αυτή η οποία μπορεί να 

έχει και μόνο θετικά αποτελέσματα στο άτομο. 
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Οι Baurmeister και Leary (1995) καθορίζουν την “ανάγκη του να ανήκεις κάπου” 

ως “μία διαπεραστική ορμή για τη δημιουργία και διατήρηση τουλάχιστον ενός 

ελάχιστου αριθμού, θετικών και σημαντικών διαπροσωπικών σχέσεων 

διαρκείας”. Χρησιμοποιούμε τον όρο “δεσμός” από τον όρο “ανήκω”, γιατί 

αντιπροσωπεύει καλύτερα την αμοιβαία δέσμευση, που είναι και αναγκαία για 

την επιβίωση των ίδιων των δημιουργούμενων δεσμών. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι 

“οι άνθρωποι δείχνουν ευρέως να τείνουν σχετικά εύκολα να δημιουργούν 

κοινωνικές σχέσεις χωρίς την ύπαρξη ειδικών συνθηκών ή απώτερων στόχων. 

Η αφοσίωση σε μία ομάδα φαίνεται να δημιουργείται αυθόρμητα και χωρίς την 

αναγκαστική ύπαρξη υλικών οφελών. Γενικότερα οι άνθρωποι αντιστέκονται στο 

να λύσουν σχέσεις και κοινωνικούς δεσμούς. Πολλά από τα ισχυρότερα 

συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, πηγάζουν από την ανάγκη του ανθρώπου να 

ανήκει κάπου. Το να είσαι αποδεκτός, συμμετέχων ή καλοδεχούμενος οδηγεί σε 

πληθώρα θετικών συναισθημάτων. Αντιθέτως η στέρηση καλών και σταθερών 

σχέσεων οδηγεί σε πολλές απεχθείς και παθολογικές συνέπειες”. 

 

Η ορμή για δημιουργία δεσμών έχει μεγάλες διαφορές με την ορμή για 

απόκτηση, μιας που μπορεί να εκπληρωθεί μόνο εάν συμφωνούν και τα δύο 

μέρη. Ο δεσμός πρέπει να είναι αμοιβαίος και να ενέχει μία αφοσίωση. Για το 

λόγο αυτό είτε θα έρχονται σε αντίθεση, είτε θα λειτουργούν συμπληρωματικά 

και ενισχυτικά η μία της άλλης, για την πιο εύκολη και γρήγορη επίτευξη ενός 

σκοπού με κοινά οφέλη. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι οργανισμοί και οι 

εργαζόμενοι σε αυτούς. 

 

Ο Simon (1991) σε μελέτη του, παρατηρεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν μία τάση να 

εργάζονται λιγότερο από το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ειδικότερα, 

εργάζονται το λιγότερο δυνατό που είναι απαιτούμενο και μετρούμενο. Το 

κομμάτι λοιπόν που θα έπρεπε να ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις, δεν πρέπει να 

είναι η μείωση του μη παραγωγικού προσωπικού, αλλά η κατανόηση της 

προσφοράς του καθενός για την επιτυχία της εταιρίας και η επαύξηση αυτής της 

προσφοράς. Ο οποιοσδήποτε θα εργαζόταν περισσότερο εάν κατανοούσε ότι 

αυτή του η προσπάθεια θα ανταμειβόταν καλύτερα. Όταν ο εργαζόμενος 

αντιληφθεί ότι η επιτυχία της ομάδας του και κατ’ επέκταση της εταιρίας τους, 
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είναι επωφελής και για τον ίδιο, τότε σίγουρα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει 

ισχυρούς δεσμούς με τους συναδέλφους και τον ίδιο τον οργανισμό. 

 

Από την άλλη πλευρά, το ποιο επικίνδυνο στοιχείο αυτής της ορμής είναι η 

δημιουργία ομάδων ανταγωνισμού. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα 

κίνητρα ομαδικής εργασίας για να μην παρουσιαστούν φαινόμενα του τύπου 

“εμείς ή αυτοί”, “ο θάνατός τους η ζωή μας” και παρεμφερείς συμπεριφορές 

ακραίας ανταγωνιστικότητας. Εδώ βλέπουμε και το σοβαρό κίνδυνο που διέπει 

τις συνεργατικές σχέσεις των ορμών της απόκτησης και της δημιουργίας 

δεσμών. Κατά συνέπεια, η κουλτούρα που πρέπει να δημιουργηθεί, είναι ενός 

οργανισμού αλληλένδετων και αλληλοεξυπηρετούμενων μερών και ομάδων, με 

κοινό στόχο όραμα και προπαντός συμφέροντα. 

 

2.3.3. Η ορμή για κατανόηση και μάθηση 

 

Οι κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, διδάσκουν δύο πράγματα για τη μάθηση. 

Το πρώτο είναι ότι ένα νεογέννητο μυαλό έχει ομοιότητες με ένα ευρύχωρο 

αλλά άδειο σφουγγάρι. Αν και άδειο όμως, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μπορεί 

να απορροφήσει τεράστια ποσά πληροφοριών, από τους γονείς, τους γύρω, τα 

σχολεία, τις εκκλησίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.τ.λ.. Το δεύτερο είναι ότι 

τα κίνητρα ενός παιδιού για να απορροφήσει αυτή τη γνώση, είναι καθαρά 

ιδιοτελή. Η ορμή δηλαδή αυτή πηγάζει από την αντίστοιχη της απόκτησης 

αντικειμένων και εμπειριών με κάποια αξία.  

 

Ευτυχώς όμως, η ορμή αυτή δεν είναι παράγωγο μόνο της ορμής της 

απόκτησης. Έχει πλέον αποδειχθεί από κορυφαίους ψυχολόγους (James, 

Piaget, Hebb) και συμπεριφοριστές (McDougall, Thorndike, Dashiell), ότι είναι 

προϊόν της έμφυτης ανθρώπινης περιέργειας για οτιδήποτε καινούργιο και της 

ανάγκης για κατανόηση του κόσμου. Ο Lowerstein (1994) προτείνει ότι ο 

καθένας ξεκινά με τις γνώσεις που έχει αποκομίσει έως τώρα. Όταν συναντήσει 

κάτι μη συμβατό με αυτά που ήδη ξέρει, του δημιουργείται ένα γνωσιακό κενό 

με μία ταυτόχρονη δυσάρεστη αίσθηση. Η αυτόματη αντίδραση είναι η 

προσπάθεια της αποφυγής αυτής και η κάλυψη του κενού μέσο της 

ανακάλυψης – μάθησης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβεί ακόμη και 
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εκούσια, όταν κάποιος συνειδητά επιλέξει να εξερευνήσει κάτι το καινούργιο, 

ακόμη και γιατί απλά βαριέται. Η νέα αυτή γνώση προστίθεται στην γνωσιακή 

τράπεζα του ατόμου και γίνεται πλέον η νέα αφετηρία για το καινούργιο. 

 

Ακόμη και από βιολογικής πλευράς, έχει παρατηρηθεί ότι αυτό το δίπολο 

περιέργειας – μάθησης, είναι απόλυτα  συμβατό με τον τρόπο λειτουργίας του 

εγκεφάλου. Βάση πειραμάτων φαίνεται ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί συγκριτικά 

μεταξύ νέων και ήδη γνωστών ερεθισμάτων, δημιουργώντας πιθανές λύσεις για 

τη συμφιλίωση αυτής της γνωστικής διαφωνίας. Η λύση αυτή πλέον γίνεται 

κομμάτι της μακροχρόνιας μνήμης. Οι νέες πληροφορίες που δεν μπορούν έτσι 

να αφομοιωθούν, δημιουργούν ένα παραμένον αρνητικό συναίσθημα, είτε μέχρι 

να υπάρξει κάτι νεώτερο που θα λήξει τη γνωστική διαφωνία, είτε μέχρι την 

απόσπαση της προσοχής από κάτι άλλο (Edelman, 1992). 

 

Η ορμή αυτή είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες τρείς. Συμπεριλαμβάνει 

δε τόσο έμφυτες όσο και επίκτητες ικανότητες. Σε επιχειρησιακό επίπεδο η 

φυσιολογική της πορεία και αποτέλεσμα θα ήταν η εξής : ικανότητα – ανάπτυξη, 

εξέλιξη – επίτευγμα – τελειοποίηση – δημιουργικότητα – αποδοτικότητα.  

 

Η ορμή αυτή, καθίσταται αναγκαία και για την αποδοτικότητα της ίδιας της 

επιχείρησης, αλλά και για την ικανοποίηση και των προηγούμενων δύο  ορμών. 

Η γνώση και η κατανόηση είναι απαραίτητοι παράγοντες τόσο για τη δημιουργία 

ομάδων, όσο και για την επίτευξη ανταμειβόμενων στόχων. Τα προβλήματα 

που απορρέουν από αυτή δε, προκύπτουν λόγο της μη ικανοποίησής της. Το 

αρνητικό συναίσθημα που δημιουργείται από τις γνωστικές διαφωνίες ή 

ελλείψεις, μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει φαινόμενα σαμποτάζ για τη 

διοίκηση, έντονου ανταγωνισμού μεταξύ υπηρεσιών και να διαταράξει την 

εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης. Εξάλλου πολύ απλά, ένας εργαζόμενος 

που ξέρει πολύ καλά ότι κάνει και γιατί το κάνει, το κάνει και πολύ καλύτερα και 

με μεγαλύτερη διάθεση. 
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Σχήμα 2.3.3.1: Η διαδικασία της μάθησης (Lawrence και Nohria, 2002) 

 

2.3.4. Η ορμή για αυτοάμυνα και επιβίωση 

 

Οι άνθρωποι έχουν μία έμφυτη τάση να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους και 

τα επιτεύγματα τους όταν αισθανθούν ότι αυτά με κάποιο τρόπο απειλούνται.  

Το πρώτο συναίσθημα που δημιουργείται είναι αυτό της ανησυχίας, το οποίο 
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σύντομα μετατρέπεται είτε σε φόβο, είτε σε θυμό. Είναι η ορμή η οποία επίσης 

συνδέεται με την ίδια την επιβίωση και αφορά ένα από τα πλέον πρωτόγονα 

κομμάτια των ανθρώπινων λειτουργιών. Η σημαντικότητά της φαίνεται και από 

την πληθώρα έμφυτων ικανοτήτων του ανθρώπου σε σχέση με την επιβίωσή 

του. 

 

Τα συναισθήματα που προκύπτουν και οι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται από 

την πυροδότηση αυτής της ορμής είναι ότι πιο επικίνδυνο και καταστροφικό 

τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και για την επιχείρηση. Αυτά 

συμπεριλαμβάνουν τον φόβο που μετατρέπεται σε τρόμο, τον θυμό που 

μετατρέπεται σε οργή, το άγχος που μετατρέπεται σε πανικό, τη μοναξιά που 

μετατρέπεται σε κατάθλιψη, το μηχανισμό της αντίστασης στην αλλαγή, 

επιφυλακτικότητα, άρνηση, αντιδραστικότητα και αντεπίθεση, και άλλα εξίσου 

άσχημα και επικίνδυνα. Η ορμή αυτή εξετάζεται τελευταία, γιατί πυροδοτείται 

ουσιαστικά από τις προηγούμενες τρείς, από μόνες τους ή και σε συνδυασμό. 

 

Μελέτες διαφόρων νευροβιολόγων εξάλλου (Joseph LeDoux, Bruce Kapp, 

Michael Davis), έχουν δείξει τις μεγάλες νευροχημικές αλλαγές που 

συντελούνται στον ανθρώπινο οργανισμό όταν πυροδοτείτε ο μηχανισμός της 

άμυνας μέσω της αμυγδαλής. Οι συνέπειες αυτών των αλλαγών μπορεί να είναι 

είτε καταστρεπτικές, αν αυτό το συναίσθημα δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς, είτε 

θετικές μέσω της διαδικασίας της ευχαρίστησης της επιτυχούς αντιμετώπισης 

της απειλής και της μάθησης από αυτήν την εμπειρία. Το πρόβλημα με τη μη 

επιτυχή αντιμετώπιση είναι ότι αλλάζει τη συμπεριφορά του υποκειμένου 

αρνητικά, ακόμα και για τις μελλοντικές αντιδράσεις του. 

 

Η μεγάλη διαφορά με τις άλλες ορμές είναι ότι η συγκεκριμένη ενεργοποιείται 

υπό προϋποθέσεις, ενώ οι προηγούμενες είναι πάντα ενεργές. Για το λόγο αυτό 

πρέπει πάντα ο οποιοδήποτε οργανισμός να είναι πολύ προσεκτικός στις 

πρακτικές του, ούτως ώστε είτε να μην την ενεργοποιεί, είτε να την κατευνάζει. 

Είναι πολύ εύκολο αν ενεργοποιηθεί σε επίπεδο συμφερόντων (ορμή 1, 2, 3), 

σε επίπεδο δεσμών (ορμή 1, 2) όσο και σε επίπεδο ικανοτήτων (ορμή 3). Για 

αυτό το λόγο η ορμή αυτή μπορεί να θεωρηθεί και η ποιο σημαντική, και απαιτεί 
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υιοθέτηση πρακτικών είτε για την εξάλειψη της πυροδότησής της, είτε για τον 

κατευνασμό της. 

 

 2.3.5. Οι τέσσερεις ορμές και τα συστήματα εργασίας υψηλής 

αποδοτικότητας  

 

Όπως έχουμε δει έως τώρα, η κατανόηση και εξυπηρέτηση των βασικών ορμών  

των εργαζομένων ενός οργανισμού, είναι πολύ βασική κατά τη διαδικασία 

επιλογής των πρακτικών και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για την 

κινητοποίηση τους με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Στα 

παρακάτω σχήματα μπορούμε να δούμε τη σύνδεση αυτών των ορμών τόσο με 

τα δημιουργούμενα συναισθήματα, όσο και με εγγενείς και επίκτητες ικανότητες 

και δεξιότητες, με σκοπό την κατανόηση του μείγματος πρακτικών που θα 

πρέπει κατά περίπτωση να επιλέξουμε. 

 

 

Σχήμα 2.3.5.1: Συναισθήματα (Lawrence και Nohria, 2002) 
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Σχήμα 2.3.5.2: Ικανότητες και δεξιότητες (Lawrence και Nohria, 2002) 

 

Περαιτέρω μπορούμε να δούμε και την κατηγοριοποίηση ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων, επαγγελμάτων, πρακτικών, ηθών, θεσμών και συμπεριφορών της 

ευρύτερης κοινωνίας σε σχέση με τις τέσσερεις ορμές. Κατά την επιλογή των 

πρακτικών και διαδικασιών για την δημιουργία της επιθυμητής κουλτούρας και 

αποτελεσμάτων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η επικρατούσα ευρύτερη 

κοινωνική κουλτούρα. Ο οποιοσδήποτε οργανισμός δρα μέσα σε συγκεκριμένα 

κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια. Θα ήταν άτοπο να μη λάβουμε υπόψη και τις 

υπάρχουσες εξωτερικές συνθήκες που εν τέλει επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 

και τη ζωή αλλά και την αντιληπτική ικανότητα των εργαζομένων. Στον 

ακόλουθο πίνακα μπορούμε να δούμε μία τέτοια κατηγοριοποίηση με βάση τις 

αντίστοιχες ορμές. 
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Πολιτιστικό 
Χαρακτηριστικό 

Ορμή 
Πολιτιστικό 

Χαρακτηριστικό 
Ορμή 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

Ηλικιακή διαβάθμιση 
   

Τύπος κόμης 



  

Αθλητικά Σπορ  
  

Φιλοξενία 



  

Σωματικός Καλλωπισμός 
   

Στέγαση 
   



Ημερολόγιο 
  


 

Υγιεινή 
  



Εκπαίδευση στη 
καθαριότητα    

 Αιμομικτικά ταμπού 
 


 

Οργάνωση κοινότητας 
 


  

Κανόνες Κληρονομιάς 
   

Μαγειρική 
   

Αστεϊσμός 



  

Ομαδική εργασία  
  

Ομάδες συγγενών 



  

Κοσμολογία 
  


 

Ονοματολογία συγγενών 
  


 

Ερωτοτροπία 
 


  

Γλώσσα 
 

 
 

Χορός 
 


  

Νομοθεσία 
 


 



Διακοσμητικές τέχνες 
  


 

Δεισιδαιμονίες με την 
τύχη   


 

Μαντική 
  


 

Μαγεία 
  


 

Διαμερισμός εργασίας  
  

Γάμος 



  

Ερμηνεία ονείρων 
  


 

Ώρες γευμάτων 
   

Μόρφωση 
  


 

Φαρμακολογία 
  

 

Εσχατολογία 
  


 

Μαιευτική 
  

 

Ηθική 
 


  

Ποινικές ρήτρες 
   



Εθνοβοτανική 
   

Συμφιλίωση με 
υπερφυσικά όντα   

 

Καλοί τρόποι 
 


  

Εφηβικά έθιμα 
 


  

Θεραπεία με την πίστη 
 


 

Θρησκευτικές 
τελετουργίες   


 

Οικογενειακή Φαγοποσία 
 


  

Οικιακοί κανόνες 
   

Άναμμα φωτιάς 
   

Σεξουαλικοί περιορισμοί  
  

Λαογραφία 
  


 

Ιδέα περί ψυχής 
  


 

Διατροφικά ταμπού 
  

 Διαφοροποιήσεις κύρους  
 

Νεκρώσιμη ακολουθία 
 


  

Χειρουργείο 
  



Παιχνίδια 
 


  

Κατασκευή εργαλείων 
   

Χειρονομίες 
 


  

Εμπόριο  
  

Δωροδοσία 
 


  

Επίσκεψη 
 


  

Διακυβέρνηση 
 


  

Έλεγχος καιρού 
 


 

Χαιρετισμοί 
 


  

Πλέξιμο 
   

 

Πίνακας 2.3.5.1: Παγκόσμια πολιτισμικά χαρακτηριστικά (Murdock, 1945) 
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Σε δύο μεγάλες έρευνες που εκπονηθήκαν, οι οποίες μετρούσαν ουσιαστικά τη 

γενική κινητοποίηση των εργαζομένων σε πολλές εταιρίες, μετρήθηκαν δείκτες 

που αφορούσαν τη δέσμευση τους απέναντι στην εταιρία, την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από την εργασία τους, την αφοσίωση στην εταιρία και στην εργασία 

τους και την τάση τους για παραίτηση (Nohria, Groysberg, & Lee, 2008). Με 

βάση τα στοιχεία, προέκυψαν τέσσερεις βασικοί “μοχλοί” κινητοποίησης, οι 

οποίοι είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με την κάλυψη των τεσσάρων ορμών και 

ουσιαστικά κατηγοριοποιούν τις πρακτικές ενός συστήματος αυξημένης 

αποδοτικότητας με βάση αυτές. 

 

Ο πρώτος “μοχλός” είναι το σύστημα αμοιβών που συνδέεται προφανώς με την 

ορμή της απόκτησης και περιλαμβάνει πρακτικές όπως συστήματα 

αξιολόγησης, αμοιβές με βάση την απόδοση, ύψος αμοιβών με βάση των 

ανταγωνισμό, επιπλέον παροχές, σύστημα επιδομάτων, ευκαιρίες και σύστημα 

εξέλιξης και προαγωγής και γενικά οτιδήποτε σχετίζεται με την απόκτηση 

υλικών (χρήματα, υλικά αγαθά, υλικές παροχές) αλλά και άυλων ανταμοιβών 

(επιβραβεύσεις, τίτλοι, Status). 

 

Ο δεύτερος “μοχλός” είναι η κουλτούρα της εταιρίας που συνδέεται με την ορμή 

της δημιουργίας δεσμών και περιλαμβάνει πρακτικές που προσπαθούν να 

προάγουν τις συνεργασίες, τη συναδελφικότητα, την ομαδικότητα, τη φιλία, την 

ανοικτή επικοινωνία και γενικότερα οτιδήποτε σχετίζεται με το αίσθημα 

“οικογένειας” και άνεσης εντός της επιχείρησης. 

 

Ο τρίτος “μοχλός” είναι ο ίδιος ο σχεδιασμός των καθηκόντων κάθε θέσης 

εργασίας που συνδέεται με την ορμή της κατανόησης και μάθησης. Το 

καθηκοντολόγιο θα πρέπει να είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

ξεκάθαρο και κατανοητό, να κάνει τον εργαζόμενο να αισθάνεται ότι προσφέρει, 

ότι ο ρόλος του είναι σημαντικός, ότι ανήκει σε μία ευρύτερη ομάδα και να 

προωθεί τη συνεχή εξέλιξη του εργαζομένου μέσω της εκμάθησης νέων 

ικανοτήτων και εκσυγχρονισμού των παλιών.  

 

Ο τέταρτος “μοχλός” είναι η διαχείριση της απόδοσης και η κατανομή των 

πόρων, που συνδέεται με την ορμή της άμυνας και περιλαμβάνει όλες εκείνες 
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τις πρακτικές που θα επιφέρουν ένα αίσθημα ισότητας, ισονομίας, δικαιοσύνης, 

διαφάνειας, επιβράβευσης, ισοκατανομής των πόρων και γενικότερα θα 

καταστείλει οποιαδήποτε πυροδότηση του αμυντικού μηχανισμού του 

εργαζομένου. 

 

Στον επόμενο πίνακα μπορούμε να δούμε και σχηματοποιημένη αυτή την 

ομαδοποίηση των πρακτικών σε δέσμες, με βάση και τους μοχλούς και τις 

ορμές που αντιπροσωπεύουν. Στις δύο μεγάλες έρευνες, τα αποτελέσματα των 

οποίων παρουσιάζονται στο άρθρο των Nohria, Groysberg και Lee (2008), 

αποδεικνύεται επίσης και η κρισιμότητα της ταυτόχρονης ικανοποίησης όλων 

των ορμών για την μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων. Εάν ο 

μέσος όρος αποδοτικότητας μίας μέσης επιχείρησης είναι πενήντα, με την 

ικανοποίηση μίας δέσμης έχουμε αύξηση κατά έξι μονάδες, ενώ και με τις 

τέσσερις κατά τριάντα οκτώ. Η διαφορά είναι εμφανής.   

 

 

Πίνακας 2.3.5.2: Ορμές – Μοχλοί – Δράσεις (Nohria et al., 2008) 

 

ΟΡΜΗ ΜΟΧΛΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Απόκτηση Σύστημα αμοιβών Συστήματα αξιολόγησης

Αμοιβές με βάση την απόδοση

Ύψος αμοιβών με βάση των ανταγωνισμό

Επιπλέον παροχές

Σύστημα επιδομάτων

Ευκαιρίες και σύστημα εξέλιξης και προαγωγής

Δημιουργία

δεσμών

Κουλτούρα Συνεργασία

Συναδελφικότητα

Ομαδικότητα

Φιλία

Ανοικτή επικοινωνία

Αίσθημα “οικογένειας” και άνεσης

Κατανόηση

και μάθηση

Καθηκοντολόγιο Ξεκάθαρο και κατανοητό καθηκοντολόγιο

Αίσθηση προσφοράς 

Σημαντικότητα ρόλου

Αίσθημα υπαγωγής σε μία ευρύτερη ομάδα

Εκμάθηση νέων ικανοτήτων

   και εκσυγχρονισμός των παλιών

Άμυνα Διαχείριση της 

απόδοσης και 

κατανομή πόρων

Ισότητα

Ισονομία

Δικαιοσύνη

Διαφάνεια επιβράβευσης

Ισοκατανομή των πόρων

Καταστολή πυροδότησης αμυντικού μηχανισμού 

1

2

3

4
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Εν κατακλείδι, ένα σύστημα εργασίας αυξημένης αποδοτικότητας για να 

λειτουργήσει σωστά και να είναι ευθυγραμμισμένο εσωτερικά και εξωτερικά με 

τη στρατηγική της εταιρίας, κατά πρώτον θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο 

κατά δέσμες πρακτικών, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις τέσσερεις 

ορμές και κατά δεύτερον να είναι σε θέση να κοινωνήσει την ορθότητα και 

αναγκαιότητά τους, σε όλο το εύρος του οργανισμού. 

 

Η διάδοση και εφαρμογή αυτού του συστήματος γίνεται πιο εύκολη μέσω της 

έμμεσης αλλαγής της αίσθησης του εργαζομένου για τις επερχόμενες αλλαγές. 

Επηρεάζοντας την εργασιακή κουλτούρα και κατ’ επέκταση εξυπηρετώντας την 

ορμή της δημιουργίας δεσμών, δημιουργούμε ένα περιβάλλον θετικής 

απόκρισης και αίσθησης εταιρικής ιθαγένειας τέτοιο που ο εργαζόμενος να θέλει 

την αλλαγή ο ίδιος και να την αποδέχεται ευχάριστα. 

 

3. H οργανωσιακή κουλτούρα 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η διαμόρφωση μίας σωστής εταιρικής κουλτούρας είναι 

ο βασικός μοχλός για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις δέσμες πρακτικών 

υψηλής αποδοτικότητας μέσω του εργαλείου του εσωτερικού μάρκετινγκ. Αυτή 

δε, θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με μία κατεύθυνση, μακροπρόθεσμα η 

οποία θα εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, μέσω της 

αναδιάταξης των πόρων της μέσα από ένα συνεχώς εναλλασσόμενο 

περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να 

ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων (Johnson,  

Scholes & Whittington, 2008). Ουσιαστικά η κουλτούρα βοηθάει τη μετάβαση 

του οργανισμού από μία μεσαία απόδοση σε μία άριστη. 

 

Γενικότερα, η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των 

προτύπων και των τρόπων με τον οποίο γίνονται τα πράγματα και οι διάφοροι 

μύθοι που υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση. Ο Deal (1982, 2000) θεωρεί ότι 

κουλτούρα είναι μία σταθερή συλλογή αξιών και συμβόλων. Οι Cooke και 

Lafferty (1989) θεωρούν ότι οργανωσιακή κουλτούρα είναι μία αντανάκλαση 

αξιών και πιστεύω, που μοιράζονται οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, και 

επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης τους και τη συμπεριφορά τους. 
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Ο Schein (2010) πιο περιεκτικά ορίζει την κουλτούρα ως “ένα σύνολο βασικών 

υποθέσεων και αξιών το οποίο μία ομάδα ανθρώπων δημιουργεί και υιοθετεί με 

σκοπό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της φυσικής της επιβίωσης στο 

εξωτερικό της περιβάλλον και της κοινωνικής της επιβίωσης  στο εσωτερικό της 

περιβάλλον”. Οι βασικές δε εξαρτήσεις της κουλτούρας σε σχέση με τον 

άνθρωπο, είναι η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, η σχέση του 

ανθρώπου με τους συνανθρώπους του και η σχέση ανθρώπου με το χρόνο. 

 

Η σημαντικότητα της κουλτούρας, έγκειται στο γεγονός ότι μέσω αυτής 

συντελούνται ίσως και οι περισσότερες αλλαγές σε έναν οργανισμό για τη 

δημιουργία προϋποθέσεων και τη μετάβαση σε ένα σύστημα εργασίας 

αυξημένης αποδοτικότητας.  

 

Η κουλτούρα ουσιαστικά ρυθμίζει και ελέγχει τη συμπεριφορά. Μπορεί να 

ελέγξει την αντιληπτική και συναισθηματική διαδικασία που είναι πέραν του 

ελέγχου των τυποποιημένων συστημάτων (Pfeffer, 1998). Βοηθά στην 

κοινωνικοποίηση των νέων εργαζομένων και μελών σε μία ομάδα και συμβάλλει 

στην απομάκρυνση όσων δεν ταιριάζουν. Συμβάλει επίσης και στην 

προσαρμογή του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον, με τη δημιουργία 

διαδικασιών και μηχανισμών που είναι ευαίσθητοι σε εξωτερικά ερεθίσματα και 

με τον έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών που είναι καθοριστικές για τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων (Weick, 1976). 

 

Οι κοινές έννοιες, η κοινή γλώσσα και τα συναισθήματα διευκολύνουν την 

επικοινωνία και μειώνουν το χρόνο που αφιερώνεται στη διοίκηση του 

εσωτερικού πλαισίου, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινής ταυτότητας και κοινού 

στόχου. Επιπλέον, η κουλτούρα μειώνει τα συναλλακτικά κόστη που 

εμπεριέχονται στη δόμηση, την παρακολούθηση και την ανταμοιβή της 

συμπεριφοράς (Jones, 1983; Pascale, 1985). Ιδιαίτερης σημασίας είναι η 

ικανότητα της κουλτούρας να αποθηκεύει συναισθηματικές αποκρίσεις και 

αντιδράσεις, παρέχοντας στην επιχείρηση μία μνήμη κοινωνικού και 

συναισθηματικού πλαισίου. Η κουλτούρα αναδεικνύει ποια χαρακτηριστικά 
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θεωρούν τα άτομα σημαντικά και ποια είναι τα πρότυπα για την εκτίμηση αυτών 

των χαρακτηριστικών (Ashforth, 1985). 

 

Η συνέπεια, η προσαρμοστικότητα και η ανάμειξη των εργαζομένων στην 

κουλτούρα ενός οργανισμού, όπως και η διαύγεια μιας αποστολής μπορούν να 

προβλέψουν την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα (Dennison & Mishra, 1995). 

Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι μπορούν να εμπλακούν στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και να υιοθετήσουν μία θετική στάση απέναντι στην 

οργανωσιακή αλλαγή που πρόκειται να επέλθει (Dennison, 1990). 

 

3.1. Τύποι κουλτούρας 

 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας θα κάνουμε μία μικρή ανάλυση κάποιων από τις 

πολλές κατηγοριοποιήσεις της εταιρικής κουλτούρας που υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα δούμε 

τέσσερεις διαφορετικές τυπολογίες οργανωσιακής κουλτούρας με συνολικά 

δεκαοκτώ διαφορετικούς τύπους κουλτούρας. Η πρώτη τυπολογία περιλαμβάνει 

τέσσερα διαφορετικά είδη κουλτούρας : την κουλτούρα Δίας, Απόλλων, Αθηνά 

και Διόνυσος (Handy, 1978). Η δεύτερη τυπολογία περιλαμβάνει τρία είδη 

κουλτούρας : τη γραφειοκρατική, την καινοτόμο και την υποστηρικτική (Wallach, 

1983). Η τρίτη και τελευταία τυπολογία περιλαμβάνει τέσσερα είδη κουλτούρας : 

την ανοικτή, την κλειστή, την τυχαία και τη συγχρονισμένη (Constantine, 1993). 

Η τέταρτη και τελευταία, που είναι και η ποιο αναλυτική τυπολογία, 

περιλαμβάνει επτά είδη κουλτούρας : την καινοτόμο, την επιθετική, την 

επικεντρωμένη στα αποτελέσματα, τη σταθερή, την επικεντρωμένη στους 

ανθρώπους, την επικεντρωμένη στην ομάδα και την επικεντρωμένη στη 

λεπτομέρεια (Chatman & Jehn, 1991; O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991). 

Αυτοί οι τελευταίοι επτά τύποι, ονομάζονται από τη βιβλιογραφία και ως πλαίσιο 

OCP (Organizational Culture Profile – Προφίλ οργανωσιακής κουλτούρας). 
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3.1.1. Τύποι κουλτούρας κατά Handy 

 

O Handy (1978), συνοπτικά περιέγραψε τέσσερεις βασικούς τύπους εταιρικής 

κουλτούρας δανειζόμενος τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά τεσσάρων 

αντίστοιχων Αρχαιοελληνικών Θεών. Αυτοί λοιπόν έχουν ως εξής: 

 

Δίας 

Η εξουσία η οποία δημιουργείται από ένα κεντρικό πρόσωπο, τον εργοδότη. 

Διακατέχεται από ένα συγκεντρωτικό και αυταρχικό κλίμα και του διλήμματος “ή 

δείχνεις αφοσίωση και ανήκεις στην εταιρία ή φεύγεις”. Όσοι δείχνουν 

αφοσίωση ανταμείβονται με θέσεις εξουσίας, γεμάτες αρμοδιότητες και ευθύνες. 

Ο τύπος αυτός απαιτεί ελάχιστες υπάρχουσες δομές, με την εμπιστοσύνη και 

την υπακοή να βοηθούν στη λήψη γρήγορων και τολμηρών αποφάσεων. Το 

προβληματικό στοιχείο αυτού του τύπου είναι η απολυταρχία χωρίς την ύπαρξη 

λογικής από ένα και μόνο κεντρικό πρόσωπο. 

 

Οι επιχειρήσεις που διοικούνται συνήθως με αυτό τον τρόπο, είναι οικογενειακές 

και ιδιωτικές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. Αυτού του είδος οι εργοδότες  

αποφασίζουν για λογαριασμό όλων των στελεχών τους, τα ελέγχουν πλήρως 

και δεν μοιράζονται τις γνώσεις τους. Η δουλειά γίνεται μεν, αλλά τις 

περισσότερες φορές εις βάρος της ομάδας. Δεν ενδείκνυται για σύνθετα 

εργασιακά περιβάλλοντα λόγο της μεγάλης συγκέντρωσης ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων σε ελάχιστα άτομα. Εν αντιθέσει, σε περιβάλλοντα που απαιτείται 

η συχνή λήψη άμεσων μέτρων, η κουλτούρα αυτή θα μπορούσε να προσφέρει 

κάποια βραχυχρόνια οφέλη. 

 

Απόλλων 

Η κουλτούρα του ιεραρχικά δομημένου οργανισμού, όπου τα πάντα απορρέουν 

από την αρμοδιότητα, την εξουσία και τον τύπο της θέσης εργασίας 

(τυποποιημένος, βασισμένος σε κανόνες, εστιασμένος σε ατομικές ικανότητες - 

δεξιότητες). Ιδιαίτερο βάρος δε, δίδεται στις εσωτερικές διαδικασίες και στους 

κανονισμούς. Σε ένα τέτοιο οργανισμό, επικρατεί ένα υψηλό επίπεδο δομών 

που βασίζονται στην ιδέα της τμηματοποίησης της εργασίας σε μικρότερα μέρη, 

δημιουργώντας έτσι εξειδικευμένους εργαζόμενους.  
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Οι οργανισμοί που διοικούνται συνήθως με αυτό τον τρόπο είναι οι κρατικοί και 

οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές, που κατ’ ανάγκη πρέπει να 

διαθέτουν ένα πολύ καλά δομημένο σύστημα κανόνων και διαδικασιών, λόγω 

της πολυπλοκότητας της εσωτερικής τους δομής. Το μεγάλο μειονέκτημα της 

κουλτούρας αυτής είναι η γραφειοκρατία, που εμποδίζει την πρόοδο, και η 

έλλειψη δημιουργικότητας. 

 

Αθηνά 

Η κουλτούρα των ειδικών και των επαγγελματιών, όπου το έργο, το καθήκον και 

η ουσιαστική συμβολή στην επίλυση προβλημάτων προέχει της θέσης. Η 

ομαδική συνεργασία με ένα κοινό σκοπό είναι πολύ βασική. 

 

Αυτή η κουλτούρα συνήθως ταιριάζει σε οργανισμούς όπως μικρές επιχειρήσεις 

συμβούλων και υψηλής τεχνολογίας. Διακατέχεται από δημιουργικότητα, 

δυναμικότητα και επαγγελματισμό με κύριο κριτήριο την επίτευξη των εκάστοτε 

στόχων. Το κύριο μειονέκτημά της είναι το υψηλό κόστος διατήρησης, λόγω της 

ανάγκης ύπαρξης πολλών ικανών, καταρτισμένων και εξειδικευμένων στελεχών 

και εργαζομένων. 

 

Διόνυσος 

Η κουλτούρα αυτή χαρακτηρίζεται από την ανάγκη των ανθρώπων για 

προσφορά. Λειτουργεί με τη λογική του διαμοιρασμού των πόρων, χωρίς όμως 

την αλληλεξάρτηση των μερών του οργανισμού. Απαιτούνται ελάχιστες 

υπάρχουσες δομές και επιτρέπεται στον καθένα να αναπροσδιορίζει τη θέση 

του με βάση τις ανάγκες. Το μειονέκτημα αυτής της κουλτούρας είναι ότι 

βασίζεται πολύ στην προσωπική ανάληψη ευθυνών και κινδύνων και απαιτεί 

έναν υψηλό βαθμό υπευθυνότητας και θέλησης για προσωπική ανάπτυξη. 

 

Αυτή λοιπόν αντιπροσωπεύεται από πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ιδρύματα 

κοινωφελούς χαρακτήρα, με στελέχη που αντιμετωπίζονται ως ομάδες με πολύ 

χαλαρούς δεσμούς και συνδέονται με τον εκάστοτε οργανισμό μέσω των 

υπηρεσιών που παρέχουν, όπως η διοίκηση, η συντήρηση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, η παροχή τεχνολογίας, και μέσω της ανάγκης χρηματοδότησης 

για τις κυρίως ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητές τους. 
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Σχήμα 3.1.1.1: Τύποι κουλτούρας κατά Handy (Handy, 1978) 

 

3.1.2. Τύποι κουλτούρας κατά Wallach 

 

Ο Wallach (1983) από την άλλη, πιο συνοπτικά αναφέρει τρείς βασικές 

κατηγορίες, ανάλογα με τις αξίες, τα πρότυπα και τα πιστεύω της επιχείρησης. 

Αυτές είναι η καινοτόμος, η υποστηρικτική και η γραφειοκρατική. Έχουν λοιπόν 

ως εξής: 

 

Γραφειοκρατική Κουλτούρα 

Η κουλτούρα αυτή αναφέρεται σε επιχειρήσεις ιεραρχικές, με καλά δομημένες 

διαδικασίες, συστηματοποιημένες, ρυθμιζόμενες από κανόνες, με συγκεκριμένη 

παγιωμένη στρατηγική και στόχους, επιφυλακτική όσον αφορά τις αλλαγές, 

προσανατολισμένες στην εξουσία που ασκούν οι θέσεις ευθύνης τους. Η ροή 

των πληροφοριών και η εξουσία είναι ιεραρχική και βασίζεται στον έλεγχο. Οι 

επιχειρήσεις αυτές, με έντονο το στοιχείο της γραφειοκρατίας, έχουν την τάση 

να ωριμάζουν σταθερά και με επιφυλακτικότητα. 

 

Καινοτόμος Κουλτούρα 

Η κουλτούρα αυτή χαρακτηρίζεται από ένα δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. 

Αναφέρεται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση τις προκλήσεις 



26  

 

(εσωτερικά και εξωτερικά) και αναλαμβάνουν εύκολα κάτι που άλλες θα 

θεωρούσαν και επικίνδυνο. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η συνεχής 

υποκίνηση των εργαζομένων και το καινοτόμο περιβάλλον, με πολλές φορές 

όμως αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται υπό 

συνθήκες πίεσης και με μεγάλο στρες. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ριψοκίνδυνες, 

προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, δημιουργικές, απαιτητικές από τους 

εργαζόμενούς τους και αναζητούν τη συνεχή πρόοδο και εξέλιξη. 

 

Υποστηρικτική Κουλτούρα 

Η κουλτούρα αυτή παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον, δίκαιο, με διάθεση 

αλληλοβοήθειας και πίστη στην εταιρία. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στα 

πλαίσια ενός ανοιχτού, αρμονικού και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος με 

παρούσες “οικογενειακές” αξίες. Είναι δίκαιες με τους εργαζόμενους, 

προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας, θεωρούνται άξιες εμπιστοσύνης και 

υπεύθυνες, αφήνουν περιθώρια προσωπικής ελευθερίας, διευκολύνουν την 

ένταξη νέων εργαζομένων, τους ενθαρρύνουν, διακατέχονται από ένα πνεύμα 

συνεργασίας και είναι προσανατολισμένες στις ανθρώπινες σχέσεις. 

 

3.1.3 Τύποι κουλτούρας κατά Constantine 

 

O Constantine (1993) με τη σειρά του, και βασιζόμενος στους προηγούμενους, 

περιγράφει τέσσερεις βασικούς τύπους εταιρικής κουλτούρας κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε η κατηγοριοποίηση αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο 

για την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης σε μία νέα. Αυτοί λοιπόν έχουν ως 

εξής: 

 

Κλειστή (Παραδοσιακή ιεραρχία) 

Πολλοί θεωρούν ότι κάποιος πρέπει πάντα να είναι επικεφαλής και ότι οι 

αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται μόνο από τον εκάστοτε υπεύθυνο. Αυτές οι 

απόψεις είναι και η βασικές αξίες μίας παραδοσιακής ιεραρχικής δομής. Μέσω 

αυτού του τύπου κουλτούρας, όλες οι διαδικασίες και οι πρακτικές είναι 

φτιαγμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν τη συνέχεια και τη 

σταθερότητα μέσω του απόλυτου ελέγχου. Δεν επιτρέπεται καμία απόκλιση 

από τις καθιερωμένες νόρμες και πρότυπα. Τέτοιοι οργανισμοί είναι πυραμιδικά 
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ιεραρχημένοι, με συγκεκριμένους και πολύ καλά καθορισμένους ρόλους για 

κάθε θέση μέσα στην ιεραρχία. Η διάχυση της πληροφορίας γίνεται πολύ 

προσεκτικά και ελεγχόμενα μέσα από συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας και οι 

εντολές προς άμεση εκτέλεση δίνονται πάντα μόνο από τους εκάστοτε 

ιεραρχικά ανώτερους. 

 

Τέτοιοι οργανισμοί, όταν είναι επιτυχημένοι, προσφέρουν ασφάλεια βασισμένη 

σε πολύ ισχυρά θεμέλια. Οι εταιρικές και οι συλλογικές ανάγκες έρχονται πάντα 

πρώτες και ο κάθε εργαζόμενος αναμένεται να επιδεικνύει αφοσίωση και 

πειθαρχεία στην εταιρία και την ομάδα εργασίας του. Η απειθαρχία είναι πάντα 

κατακριτέα και η αντίθεση και η κριτική εκλαμβάνεται σαν προδοσία. 

Χαρακτηριστικοί τέτοιοι οργανισμοί είναι ο στρατός και οι κρατικοί φορείς, αλλά 

η κουλτούρα αυτή υποβόσκει και σε πολλούς σύγχρονους και επιτυχημένους 

μεγάλους οργανισμούς. 

 

Τυχαία (Καινοτόμος ατομικισμός) 

Η κουλτούρα αυτή είναι και ο αντίποδας της προηγούμενης και βασίζει τη 

στοχοθεσία και τη λήψη αποφάσεων στην ατομική πρωτοβουλία. Αντί για 

σταθερότητα και συνέχεια, εδώ έχουμε μία τάση για καινοτομία και αλλαγές 

μέσω μιας δημιουργικής αυτονομίας. Η ελευθερία αυτή του ατόμου να 

δημιουργεί και να δρα αυτόνομα θεωρείται βασικότερη από τις ανάγκες της 

ομάδας. Τέτοιες επιχειρήσεις έχουν πολύ έντονο το αίσθημα της ισότητας και 

της ισονομίας μεταξύ των εργαζομένων, λειτουργούν με άτυπους, μη 

δεσμευτικούς ρόλους και διαχέουν όποια πληροφορία ελεύθερα. Τυπικά 

παραδείγματα τέτοιων ομάδων ή οργανισμών είναι ομάδες επαναστατικών 

επιστημονικών ερευνών νέων τεχνολογιών ή ένα εταιρικό κέντρο έρευνας και 

ανάπτυξης μέσα σε έναν, καθόλα τα άλλα, τυπικά διοικούμενο οργανισμό. 

 

Ανοικτή (Προσαρμοζόμενη σύμπραξη) 

Η κουλτούρα αυτή είναι ουσιαστικά ο συγκερασμός των δύο προηγούμενων 

άκρων, του σταθερού συγκεντρωτισμού και του ελευθεριάζοντος ατομικισμού. 

Το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι στο ότι βασίζεται στην 

προσαρμοζόμενη σύμπραξη και συνεργασία. Ενσωματώνει τη σταθερότητα με 

την καινοτομία και τα ατομικά με τα συλλογικά συμφέροντα μέσω 
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διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Η κουλτούρα αυτή είναι επίσης 

ελευθεριάζουσα, με ρόλους και υπευθυνότητες που διαμοιράζονται ευέλικτα, 

κατά περίπτωση και ανάγκη. 

 

 

Σχήμα 3.1.3.1: Τύποι κουλτούρας κατά Constantine (Constantine, 1993) 

 

Συγχρονισμένη (Αρμονική ευθυγράμμιση) 

Η κουλτούρα αυτή είναι ο αντίποδας της Ανοικτής και βασίζεται στον αρμονικό 

και αβίαστο συντονισμό, μέσω της ευθυγράμμισης των εργαζομένων με ένα 

κοινό όραμα που αντιπροσωπεύει τους συλλογικούς στόχους και τις μεθόδους 

που θα οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών. Τέτοιοι οργανισμοί διατηρούν την 

ενοποιημένη, παράλληλη δράση τους, μέσω της σιωπηρής αποδοχής και του 

διαμερισμού της γνώσης. Το σημαντικότερο στοιχείο τους είναι η αβίαστη, 

αποδοτική εργασία με μια σιωπηρή ομοφωνία για θέματα ρόλων και 

αποφάσεων. Ένα περίεργο παράδειγμα μίας τέτοιας ομάδας, που δίνει όμως 

πολύ καλά την εικόνα της κουλτούρας αυτής, είναι μία κοινότητα Amish που 

εμπλέκετε στην κατασκευή ενός αχυρώνα. Εργάζονται σιωπηρά και αποδοτικά, 
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χωρίς να χρειάζεται να πάρουν εντολές από κάποιον, χωρίς διαπραγματεύσεις 

και χωρίς κανείς να αναλαμβάνει από μόνος του διαφορετικό τρόπο δράσης.    

 

3.1.4 Τύποι κουλτούρας κατά το πλαίσιο OCP 

 

Οι Chatman και Jehn (1991) και οι O’Reilly, Chatman και Caldwell (1991), πιο 

αναλυτικά αναφέρουν επτά κατηγορίες, κάτι που κάνει πιο εύκολη την 

κατηγοριοποίηση των πρακτικών που θα θελήσουμε να εφαρμόσουμε κατά τη 

δημιουργία ενός συστήματος υψηλής αποδοτικότητας. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, το πλαίσιο OCP έχει ως εξής: 

 

Καινοτόμος 

Οι εταιρίες με το συγκεκριμένο τύπο κουλτούρας είναι ευέλικτες, 

προσαρμοστικές και πειραματίζονται με νέες ιδέες. Χαρακτηρίζονται από μία 

ουσιαστικά επίπεδη ιεραρχία με τίτλους, θέσεις και διαχωρισμούς που εν τέλει 

δεν έχουν και πολύ σημασία. Οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται ακριβώς ότι έχουν 

“αφεντικά” και προωθείται η ανάληψη ρίσκων μέσω της ταυτόχρονης αποδοχής 

λαθών και επιτυχιών. 

 

Επιθετική 

Οι εταιρίες με επιθετική κουλτούρα δίνουν μεγάλη αξία στην ανταγωνιστικότητα 

και στην επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από τους ανταγωνιστές. Συνήθως, 

λόγω και της έμφασης που δίνουν στους προαναφερθέντες στόχους, έχουν 

μεγάλη έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας. Επικρατεί συνήθως μια 

ανθρωποφαγία στο βωμό του κέρδους και των στόχων, με έντονα αισθητή την 

παρουσία του “αφεντικού” και των προϊσταμένων. Κάποιες τυπικές εκφράσεις 

που δίνουν και το στίγμα αυτής της κουλτούρας είναι “ο θάνατός σου η ζωή 

μου”, ”ο ανταγωνισμός πρέπει να πεθάνει” και παρόμοια.  

 

Επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 

Εδώ έχουμε μία κουλτούρα που δίνει έμφαση στα “κατορθώματα”, στα 

αποτελέσματα και στις στοχευμένες δράσεις. Στα πλαίσια αυτής, όλοι οι 

εργαζόμενοι ανεξαιρέτως είναι υπόλογοι για τα προσωπικά τους αποτελέσματα 

και της εταιρίας κατ’ επέκταση. Χρησιμοποιούνται συστήματα επιβράβευσης σε 
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σχέση με τους στόχους, ομαδικές αμοιβές και γενικότερα δεν δίνεται ιδιαίτερη 

βάση στην παλαιότητα ή στην αφοσίωση. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα 

ανεβάσουν κάποιον οικονομικά και ιεραρχικά, κάτι που επιφέρει όμως συνήθως 

την ηθική κατάπτωση, φαινόμενα έντονου ενδοεταιρικού ανταγωνισμού, 

ζηλοφθονία μεταξύ των υπαλλήλων και προσήλωση στα βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα (Probst & Raisch, 2005). 

 

Σταθερή 

Η κουλτούρα αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον προβλέψιμο, βασισμένο σε 

κανόνες και γενικότερα βυθισμένο στη γραφειοκρατία. Η σταθερότητα και η 

σιγουριά αυτή που δημιουργείται, βοηθά και στην προβλέψιμη και σταθερή 

απόδοση της εταιρίας. Η κουλτούρα αυτή αποτρέπει την ανάληψη ρίσκων και 

γρήγορων αποφάσεων και ουσιαστικά σκοτώνει την ελεύθερη σκέψη και την 

καινοτομία. Ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα είναι και οι δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Επικεντρωμένη στους ανθρώπους 

Εδώ έχουμε μία εκτίμηση της ισότητας και ισονομίας μεταξύ όλων των 

εργαζομένων, με την ταυτόχρονη υποστήριξή τους με σεβασμό και 

αξιοπρέπεια. Στις εταιρίες αυτές συνήθως έχουμε μισθούς άνω του μέσου, 

πολλά πρόσθετα σε σχέση με την ευζωία των εργαζομένων (εστιατόρια, 

παιδότοποι, χώροι χαλάρωσης, γυμναστήρια), καλύτερα πακέτα υγείας και 

εξέλιξης και γενικότερα ένα πνεύμα οικογένειας. Εδώ έχουμε και τα χαμηλότερα 

ποσοστά παραιτήσεων και τις περισσότερες εταιρίες με το χαρακτηρισμό “ένα 

από τα καλύτερα μέρη για να δουλέψεις”.   

 

Επικεντρωμένη στην ομάδα 

Εδώ έχουμε συνήθως συνεργασίες και σε επίπεδο εταιριών, και μία μεγάλη 

έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Έχουμε εκπαίδευση κατά 

ομάδες, όπως και σε διαφορετικά αντικείμενα για την περίπτωση που χρειαστεί 

κάποιος να βοηθήσει μία ομάδα πέραν του δικού του αντικειμένου. Οι 

εργαζόμενοι που δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά ομαδικότητας, ακόμη και από 

την πρώτη συνέντευξη, απορρίπτονται απευθείας. Εδώ έχουμε το αίσθημα της 

“οικογένειας” στο επίπεδο της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του 

υπευθύνου αυτής, με πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των μελών της. 
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Επικεντρωμένη στη λεπτομέρεια 

Εδώ έχουμε εταιρίες, που δίνουν μεγάλη έμφαση στην ακρίβεια, στην 

λεπτομέρεια και γενικότερα στην εντύπωση που αφήνεται στον πελάτη. Αυτό 

μπορεί να γίνεται και για λόγους απλής αισθητικής, κάλυψης αναγκών αλλά και 

για καθαρά πρακτικούς δομικούς λόγους. Από την πλευρά της εντύπωσης και 

της αισθητικής, τυπικό παράδειγμα είναι οι ξενοδοχειακές και τουριστικές 

επιχειρήσεις, που η λεπτομέρειες και η ακρίβεια στην αισθητική και τις 

υπηρεσίες παρέχουν ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως και οι 

εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, που η ακρίβεια και η λεπτομέρεια είναι σημαντικές 

τόσο στην ίδια την κατασκευή του προϊόντος όσο και στην αισθητική και 

λειτουργικότητά του. Η απαιτήσεις και οι ανάγκες του πελάτη, ακόμη και οι πιο 

μικρές, είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. 

 

Σχήμα 3.1.4.1: Το πλαίσιο OCP (O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991) 
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3.2. Τα επίπεδα της οργανωσιακής κουλτούρας 

 

Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελείται από κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 

είναι σχετικά εμφανή, όπως και από κάποια άλλα που υποβόσκουν της 

αισθητής συνείδησης. Μπορεί δε, να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρία 

αλληλοκαλυπτόμενα επίπεδα (Schein, 2010). 

 

 

Σχήμα 3.2.1: Το τρία επίπεδα της οργανωσιακής κουλτούρας (Schein, 2010) 

 

Στο βαθύτερο επίπεδο, στο υποσυνείδητο θα λέγαμε, υποβόσκουν κάποιες 

βασικές θεωρήσεις. Αυτές θεωρούνται δεδομένες και ανακλούν τα πιστεύω σε 

σχέση με την ανθρώπινη φύση και την πραγματικότητα. Στο ενδιάμεσο επίπεδο 

έχουμε τις αξίες, οι οποίες είναι κοινές αρχές, πρότυπα και στόχοι. Στο 
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εξωτερικό και τελευταίο επίπεδο έχουμε όλα τα εμφανή και απτά στοιχεία  της 

οργανωσιακής κουλτούρας. 

 

Για παράδειγμα, σε έναν οργανισμό που σα βασική θεώρηση έχει ότι οι 

ευχαριστημένοι εργαζόμενοι προσφέρουν περισσότερο στην εταιρία, αυτό θα 

μεταφραζόταν σε αξίες όπως ισότητα, ελευθερία, υψηλής ποιότητας 

ανθρώπινες σχέσεις και ευχαρίστηση από την εργασία. Τα εμφανή στοιχεία που 

θα αντανακλούσαν αυτές τις αξίες θα μπορούσαν να είναι μια πολιτική “ανοικτής 

πόρτας” από την πλευρά των στελεχών, μία ευρύχωρη και ανοικτή διαρρύθμιση 

του χώρου εργασίας, χώροι συνάθροισης για τα διαλλείματα, εταιρικές 

δραστηριότητες χαλάρωσης και άλλα. 

 

Για την κατανόηση μίας εταιρικής κουλτούρας θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε 

με την παρατήρηση αυτών των εμφανών χαρακτηριστικών: του φυσικού 

περιβάλλοντος, τις σχέσεις των υπαλλήλων, τις εταιρικές πολιτικές, το σύστημα 

αμοιβών και άλλων. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης πρόσληψης για 

παράδειγμα, η παρατήρηση του περιβάλλοντος, ο τρόπος ένδυσης, το επίπεδο 

χαλαρότητας, ακόμη και ο τρόπος ομιλίας, δίνουν μια καλή πρώτη εντύπωση 

της υπάρχουσας εταιρικής κουλτούρας, χωρίς βέβαια να δίνουν και τη συνολική 

εικόνα. Η υπόλοιπη θα συμπληρωνόταν με την ταυτόχρονη παρατήρηση και 

των υπολοίπων, όχι τόσο ευκρινών, στοιχείων που σχετίζονται με τις αξίες και 

τις βασικές θεωρήσεις της εταιρίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, που εκεί διαφαίνονται οι σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους, ο 

τρόπος και ο τύπος λήψεις αποφάσεων και το τι θεωρείται αποδεκτή και μη 

αποδεκτή συμπεριφορά. 

 

Το μοντέλο του Hofstede (2005), το οποίο διαφοροποιείται ελάχιστα, έχοντας 

τέσσερα αντί για τρία αλληλοκαλυπτόμενα επίπεδα, εκτός του ότι συνδέει την 

κοινωνική και εθνική κουλτούρα με την εταιρική, κάτι απόλυτα φυσιολογικό μιας 

που οι αξίες, τα ήθη και οι βασικές θεωρήσεις ενός έθνους ενυπάρχουν σε κάθε 

εργαζόμενο, συνδέει τις πρακτικές της εταιρίας με όλα τα επίπεδα. Ο φορέας 

δηλαδή της αλληλεπίδρασης ενός οργανισμού, σε επίπεδο κουλτούρας, με όλο 

το φάσμα του οποιουδήποτε μοντέλου, είναι οι κατάλληλα επιλεγμένες 
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πρακτικές, των οποίων η διάδοση γίνεται με δύο φορές: Από μέσα προς τα έξω 

και από έξω προς τα μέσα. 

 

Σχήμα 3.2.2: Το μοντέλο κουλτούρας του Hofstede (Hofstede, 2005) 

 

3.2.1. Το διαχειρίσιμο κομμάτι της οργανωσιακής κουλτούρας 

 

Η οργανωσιακή κουλτούρα παρουσιάζεται από τον Hall (1976) σαν ένα 

παγόβουνο, στου οποίου το εκτός του νερού μέρος, βρίσκονται τα ευκόλως 

διαχειρίσιμα μέρη της κουλτούρας. Το εξωτερικό ή συνειδητό μέρος 

περιλαμβάνει πράγματα εμφανή όπως το αισθητό περιβάλλον, συμπεριφορές, 

σύμβολα, ιστορίες, κάποια πιστεύω και άλλα. Το εσωτερικό ή υποσυνείδητο 

μέρος περιλαμβάνει το μη αισθητό κομμάτι, όπως αξίες, υποθέσεις, κάποια 

πιστεύω και σκεπτομορφές που λειτουργούν ως το υπόβαθρο διαφόρων 

συμπεριφορών. Τα προηγούμενα στοιχεία παρόλο που περιγράφονται ως 

διαφορετικά, συχνά αλληλεπικαλύπτονται.  

 

Το εμφανές μέρος, το οποίο μπορούμε και πιο εύκολα να επηρεάσουμε μέσω 

διαφόρων εταιρικών πρακτικών, αποτελείται κυρίως από τις ανθρώπινες 

δημιουργίες (τα λεγόμενα artifacts), τις γλωσσικές εκφράσεις όπως ανέκδοτα, 

μεταφορές, ιστορίες, μύθους, τα πρότυπα συμπεριφοράς όπως τελετές, 

τελετουργικά, εορτασμοί, τους κανόνες συμπεριφοράς, τους Ήρωες ως μοντέλα 
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και πρότυπα, τα σύμβολα και τις συμβολικές πράξεις, τις πεποιθήσεις, αξίες και 

στάσεις, τους κώδικες ηθικής, κάποιες βασικές υποθέσεις και την ιστορία. 

 

 

Σχήμα 3.2.1.1: Το Παγόβουνο της κουλτούρας (Hall, 1976) 

 

Πιο αναλυτικά: 

 

Ανθρώπινες δημιουργίες 

Αποτελούνται από τα πιο εμφανή και ευκόλως παρατηρήσιμα στοιχεία της 

οργανωσιακής κουλτούρας. Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι υλικοτεχνικές πτυχές 

του οργανισμού όπως : 

1. Η Χωροταξική διαμόρφωση που περιλαμβάνει την ποιότητα και 

λειτουργικότητα της επίπλωσης και της διακόσμησης, την ενδυμασία 

των εργαζομένων, την χωροθέτηση με βάση τις εργασιακές ανάγκες. 

2. Η αρχιτεκτονική και γενικότερα η εξωτερική και εσωτερική εμφάνιση 

ολόκληρου του οργανισμού.  
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3. Το κομμάτι της τεχνολογίας που περιλαμβάνει τα συστήματα 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, φαξ, τηλέφωνα κ.α. 

4. Το κομμάτι των χρηστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει πράγματα 

όπως εκθέσεις και αναφορές, διαφημιστικά έντυπα, φόρμες 

συμπλήρωσης, το λογότυπο της εταιρίας στα έγγραφα κ.α. 

 

 

 

Σχήμα 3.2.1.2: Ο ιστός της κουλτούρας (Johnson et al., 2008) 
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Γλωσσικές εκφράσεις 

Περιλαμβάνουν ιστορίες, αστεία, ανέκδοτα, ιδιαίτερες εκφράσεις όπως 

“πελατοκεντρικός χαρακτήρας” ή “ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας” που 

χρησιμοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση ή και από κάθε τμήμα ξεχωριστά 

και έχουν ένα ιδιαίτερο και μοναδικό νόημα, αναλόγως με τον τύπο κουλτούρας 

(Shein, 2010). Οι ιστορίες δε, αποτελούν ένα ιδιαίτερα πολύτιμο κομμάτι της 

κουλτούρας καθώς αποτελούν το “ένδοξο παρελθόν”, πρότυπα προς μίμηση 

και συλλογικό αποθετήριο όλων των επιτυχημένων πρακτικών και ενεργειών 

που ελήφθησαν κατά το παρελθόν. 

 

Πρότυπα συμπεριφοράς 

Αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται ως τύπος όπως 

τελετές, εορταστικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένες συμπεριφορές που 

ακολουθούνται τελετουργικά. Ο Brown (1998) αναφέρει ότι σε έναν οργανισμό 

υπάρχουν ομάδες τύπων. Αυτές είναι : 

1. Οι τύποι περάσματος, από μία υπάρχουσα κατάσταση σε μία άλλη νέα, 

όπως νέοι κοινωνικοί ρόλοι, μία προαγωγή, αλλαγή αντικειμένου 

εργασίας, προγράμματα εκπαίδευσης, εισαγωγικά προγράμματα και 

δείπνα συνταξιοδότησης.  

2. Οι τύποι αναζήτησης, που αποτελούν και ένα δύσκολο κομμάτι για την 

εταιρία και την υπάρχουσα τάξη του οργανισμού και αφορά την 

πρόσληψη και εισδοχή εξωτερικών συμβούλων, την εξεύρεση νέων 

λύσεων σε υπάρχοντα προβλήματα, τη διάδοση σημαντικών ιστοριών 

για τη χειραγώγηση του ενδοεταιρικού κλίματος, κ.α. 

3. Οι τύποι ανανέωσης, οι οποίοι ανανεώνουν τα δεδομένα, όπως 

δεξιώσεις εργαζομένων για γνωριμία ή/και για χαλάρωση, προγράμματα 

επανασχεδιασμού εργασιών, έρευνες γνώμης εργαζομένων κ.α. 

 

Κανόνες συμπεριφοράς 

Οι κανόνες συμπεριφοράς καθορίζουν τη στάση των εργαζομένων απέναντι 

στους συναδέλφους τους και την ίδια την εταιρία, υποδεικνύοντας τις αποδεκτές 

από την επιχείρηση συμπεριφορές. Αυτοί οι κανόνες εξελίσσονται με το πέρας 

του χρόνου, μέσω της συνεργασίας, των ομάδων, και γενικότερα μέσω της 

κοινωνικοποίησης στα πλαίσια της επιχείρησης. 
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Ήρωες 

Οι “ήρωες” της επιχείρησης, που θεωρούνται και το κλειδί της επιτυχίας ενός 

οργανισμού. Πολύ συχνά οι “ήρωες” αυτοί ταυτίζονται με τους ιδρυτές του 

οργανισμού, οι οποίοι αποτελούν και πρότυπα συμπεριφοράς, εμπνέοντας την 

αφοσίωση και κάνοντας την επιτυχία να φαίνεται στους υπόλοιπους εφικτή. 

Σημαντική είναι η συνεισφορά τους και στη ενδυνάμωση των αξιών που 

προσδιορίζουν τη μοναδικότητα του οργανισμού, κινητοποιώντας το ανθρώπινο 

δυναμικό, μιας που θεωρείται ότι είναι και οι φορείς των αξιών και στόχων των 

ιδρυτών (Deal & Kennedy, 2000). Στον αντίποδα, οι λεγόμενοι “ήρωες” 

εμπεριέχουν και μεγάλη επικινδυνότητα για τον οργανισμό καθώς πάντοτε 

υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι τα κατάλληλα πρότυπα προς μίμηση ή να 

μην τονίζεται μέσω αυτών η ομαδικότητα και η συνεργασία, (Wilkins & Ouichi, 

1983). 

 

Σύμβολα και συμβολικές πράξεις 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει σύμβολα και συμβολικές πράξεις που 

χρησιμοποιεί ο οργανισμός και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, που έχουν όμως ιδιαίτερη 

σημασία και νόημα είτε για τον οργανισμό σα σύνολο είτε μεμονωμένα για τον 

κάθε εργαζόμενο. “Όπου βλέπουμε ένα σύμβολο, περιμένουμε να βρούμε και 

ανθρώπους οι οποίοι το αναγνωρίζουν, το υποστηρίζουν και το ενδυναμώνουν” 

(Pettigrew, 1979). 

 

Πεποιθήσεις, αξίες και στάσεις 

Τα στοιχεία αυτά, ουσιαστικά αποτελούν και τη βάση πάνω στην οποία δομείται 

το οικοδόμημα της κουλτούρας ενός οργανισμού. Οι πεποιθήσεις 

αντιπροσωπεύουν τα πιστεύω των ανθρώπων, οι αξίες και οι κανόνες ηθικής 

αντιπροσωπεύουν τα πρότυπα βάσει των οποίων πορεύονται, ενώ οι στάσεις 

το πώς συμπεριφέρονται και ενεργούν. Οι τομείς που οι αξίες ενός οργανισμού 

διαφαίνονται, είναι στην απόδοση, στις αρμοδιότητες, στον ανταγωνισμό, στην 

καινοτομία, στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση των πελατών, στις ομαδικές 

εργασίες, και στη φροντίδα και το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους (Armstrong 

& Taylor, 2014). 

 

 



39  

 

Κώδικες ηθικής 

Η ηθική είναι ο κλάδος της Φιλοσοφίας που ασχολείται με το τι είναι αποδεκτό 

και ορθό και τι ανάρμοστο και λανθασμένο μέσα σε μία οργανωμένη κοινωνία 

ανθρώπων. Η ηθική διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, όπως το 

γεωγραφικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον, η θρησκεία, οι νόμοι ενός 

κράτους, τα ήθη και έθιμα ενός λαού. Έτσι λοιπόν, κάθε άτομο, ομάδα ατόμων 

και κατ’ επέκταση ένας οργανισμός, διέπεται από ορισμένους ηθικούς κανόνες. 

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης οι κανόνες αυτοί θα 

πρέπει να είναι κοινοί ώστε ολόκληρος ο οργανισμός να κινείται σε μια κοινά 

αποδεκτή αρχή και να οδεύει προς μια κοινή κατεύθυνση. 

 

Βασικές υποθέσεις 

Πρόκειται για υποσυνείδητες αξίες και πιστεύω που δημιουργούν αντιλήψεις, 

σκέψεις και πράξεις στους ακολουθούντες μιας κουλτούρας και οι οποίες 

θεωρούνται ως σωστές και πρέπουσες. Οι βασικές υποθέσεις προέρχονται από 

μια πολύπλοκη διαδικασία κοινωνικοποίησης, πρωτογενή (οικογένεια) και 

δευτερογενή (σχολείο, εργασία), η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την 

εθνική κουλτούρα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται ένας οργανισμός, ενώ 

παρατηρείται το φαινόμενο η εταιρική κουλτούρα να επηρεάζεται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό από αυτή. Για παράδειγμα στην Ιαπωνία βασική υπόθεση 

αποτελεί η ομαδικότητα και η συνεργασία των εργαζομένων ενώ αντίθετα οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χαρακτηρίζονται από μια εθνική κουλτούρα 

που βασίζεται στην ατομική προσπάθεια (Hofstede, 2005). 

 

Οι βασικές υποθέσεις κατά τη διάρκεια περιόδων οργανωσιακής αλλαγής 

γίνονται ορατές και στο εσωτερικό της επιχείρηση και αποτελούν περιοχή 

εντόνων συζητήσεων και προβληματισμού, κυρίως όταν αυτές επιβάλλονται 

από εξωτερικούς παράγοντες (Francesco & Gold, 1998). 

 

Ιστορία 

Παρόλο που δεν αποτελεί αμιγές συστατικό μίας οργανωσιακής κουλτούρας, 

ωστόσο η κουλτούρα ενός οργανισμού μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο αν 

παρατηρηθεί μέσα από τη σκοπιά της ιστορικής εξέλιξης. Η ιστορία είναι το 

αποθετήριο όλης της γνώσης της εταιρίας και η αναδρομή σε αυτήν μπορεί είτε 
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να δώσει λύσεις σε προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και στο παρελθόν, 

είτε να αποφύγει κινδύνους οι οποίοι είτε ήδη αντιμετωπίστηκαν ή 

αποφεύχθηκαν. Η ιστορία άλλωστε είναι και αυτή η οποία ήδη εμπεριέχει πολλά 

από τα προαναφερθέντα. 

 

3.3. Δημιουργώντας μια ισχυρή κουλτούρα 

 

Εν κατακλείδι, η οργανωσιακή κουλτούρα αναφέρεται σε ένα σύνολο από κοινές 

υποθέσεις, αξίες και πιστεύω, το οποίο καταδεικνύει στους εργαζόμενους τη 

σωστή ενδοεταιρική συμπεριφορά. Αυτές οι αξίες έχουν ισχυρότατη επίδραση 

τόσο στη συμπεριφορά των εργαζομένων, όσο και στην απόδοση της ίδιας της 

εταιρίας. 

 

Ο όρος οργανωσιακή κουλτούρα, ο οποίος έγινε γνωστός από το βιβλίο των 

Peters και Waterman (1990), έχει γίνει πλέον το θέμα πολλών ερευνών, βιβλίων 

και άρθρων. Όλα λοιπόν συνηγορούν ότι για την επιτυχία μιας επιχείρησης, θα 

πρέπει να επικρατεί μία κουλτούρα που να ενδυναμώνει τους εργαζόμενούς 

της, αποφασιστική, πελατοκεντρική και ανθρωποκεντρική. Μία ισχυρή 

κουλτούρα ικανή να γίνει αποδεκτή από όλους και να επιφέρει στην επιχείρηση 

τα επιθυμητά για αυτήν αποτελέσματα. 

 

Η κουλτούρα γενικότερα είναι κάτι το αόρατο για τους περισσότερους, όπως η 

θάλασσα για τα ψάρια που κολυμπούν μέσα της. Αν και επηρεάζει τη 

συμπεριφορά, τη σκέψη και τα πρότυπα συμπεριφοράς όλων ανεξαιρέτως των 

εργαζομένων,  την αντιλαμβάνονται μόνο εάν τη συγκρίνουν με κάποια άλλη 

εταιρία, ή η ίδια υπόκειται σε αλλαγές. Για το λόγο αυτό, οι οποιεσδήποτε 

αλλαγές θα πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο πλάνο και τρόπο, ούτος ώστε 

να αποφευχθεί οποιαδήποτε γνωσιακή σύγκρουση και κενό, σε σχέση με τα 

ενυπάρχοντα πιστεύω των εργαζομένων. 

 

Για να είναι μία κουλτούρα ισχυρή, θα πρέπει τα κεντρικά χαρακτηριστικά της να 

είναι ή/και να γίνουν αποδεκτά στην πλειοψηφία. Σε τέτοιες κουλτούρες, οι αξίες 

κλειδιά είναι βαθιά ριζωμένες, είναι ευρέως αποδεκτές και έχουν δυνατή 

επιρροή σε όλο τον οργανισμό. 
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Παράγοντες που θα επηρεάσουν τη δύναμη της προς δημιουργία κουλτούρας 

είναι το μέγεθος της εταιρίας, η παλαιότητά της, η καθαρότητα των αξιών, των 

πεποιθήσεων και του κώδικα ηθικής, το μέγεθος της αναδιοργάνωσης που θα 

απαιτηθεί και η σύμπνοια των εργαζομένων κατά τη διαδικασία της αλλαγής. 

Μία ισχυρή κουλτούρα θα δημιουργήσει αφοσιωμένους και πιστούς 

εργαζόμενους τόσο στην εταιρία όσο και στην αποστολή και τους στόχους της 

και θα βοηθήσει στην ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων και των υπαρχόντων 

εργαζομένων μεταξύ τους. Διακρίνεται δε, από μία ξεκάθαρη φιλοσοφία σε 

σχέση τη διοίκηση και τη λειτουργία, από σαφείς κανόνες, διεργασίες και 

πρακτικές και από μία συνεχή και ελεύθερη διάδοση πληροφοριών προς όλα τα 

επίπεδα. 

 

 

Σχήμα 3.3.1: Το Πλαίσιο P-O-L-C 

 

Για τη μετάβαση λοιπόν στη νέα κατάσταση θα χρειαστεί να δημιουργηθούν δύο 

πλάνα δράσης σχεδιασμού, οργάνωσης, ηγεσίας και ελέγχου (P-O-L-C) που να 

σχετίζονται με όλα τα δομικά στοιχεία της κουλτούρας στόχου και θα αφορούν 

τους νεοπροσλαμβανόμενους και τους υπάρχοντες υπαλλήλους. Η εταιρία θα 

πρέπει να προσελκύσει και να εισαγάγει εργαζόμενους απευθείας με βάση τη 

νέα της κουλτούρα και να αλλάξει όλη τη νοοτροπία και τα πιστεύω των 

υπαρχόντων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να καταφέρει να κοινωνικοποιήσει 

ομαλά το παλαιό με το νέο. 

 

Εδώ υπεισέρχεται και η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ που θα 

προσπαθήσει να “πουλήσει” τόσο την ίδια τη νέα κουλτούρα στους προς 

προσέλκυση υποψηφίους, όσο και τη διαδικασία της αλλαγής και των νέων 

διαδικασιών και πρακτικών σαν κάτι καλό, όμορφο και αναγκαίο για την εταιρία 



42  

 

και τους ίδιους τους εργαζόμενους, με σκοπό την κινητοποίηση και την 

καλύτερη απόδοσή τους. 

 

4. Το εσωτερικό μάρκετινγκ 

 

Οι εργαζόμενοι είναι ουσιαστικά η “ραχοκοκαλιά” της επιχείρησης και για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να τους δίδονται κίνητρα, να εκπαιδεύονται και να 

παραμένουν ευχαριστημένοι με κάθε κόστος, για να καταφέρει να διατηρηθεί το 

οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι εσωτερικά παραγόμενες 

υπηρεσίες είναι εξίσου σημαντικές με το ίδιο το προϊόν-υπηρεσία γιατί 

ουσιαστικά προσδίδουν ή αφαιρούν αξία και ποιότητα από το ίδιο το προϊόν, 

κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει η διοίκηση (Hartline and Ferrell, 1996).  

 

Η αυξανόμενη αναγνώριση της σημαντικότητας του ρόλου των εργαζομένων 

στο ίδιο το τελικό προϊόν έχει ωθήσει τις επιχειρήσεις στην χρήση του 

εσωτερικού μάρκετινγκ, με την αντιμετώπισή τους ως εσωτερικούς πλέον 

πελάτες. Ουσιαστικά μιλάμε για μία ανεστραμμένη οργανωσιακή πυραμίδα με 

κορυφή πλέον τον πελάτη και το διαχωρισμό των εργαζομένων σε δύο 

κατηγορίες : αυτούς που εξυπηρετούν τον πελάτη και αυτούς που εξυπηρετούν 

τους προηγούμενους. Με τον τρόπο αυτό ο ίδιος ο εργαζόμενος γίνεται πελάτης 

υπηρεσιών από τα εκάστοτε εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες, τους 

προϊστάμενους και την ίδια τη διοίκηση. 

 

Ο Snell (2009) καταδεικνύει τη χρήση αυτή από πολλές επιχειρήσεις, με 

διάφορους τρόπους και πολυπλοκότητα, με στόχο τόσο την τελική ποιότητα του 

προϊόντος όσο και της εφαρμογής πρακτικών ΔΑΠ και όπως αναφέρει και ο 

George (1990), το εσωτερικό μάρκετινγκ μπορεί να αλλάξει δραματικά το 

“πρόσωπο μιας εταιρίας”. 

 

Ποιο συγκεντρωτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ 

είναι το πώς θα “πουλήσεις” την εταιρία στους εργαζόμενούς της (Grönroos, 

1981), η διαδικασία της προσέλκυσης, εξέλιξης, κινητοποίησης και διατήρησης 

εξειδικευμένων εργαζομένων, μέσω προϊόντων – εργασίας που ικανοποιούν τις 

ανάγκες τους (Berry & Parasuraman, 1991), το κτίσιμο πελατοκεντρικού 
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προσανατολισμού στους εργαζόμενους, μέσω της εκπαίδευσης και 

κινητοποίησης και της δημιουργίας πνεύματος συνεργασίας όλων των 

τμημάτων ενός οργανισμού (Kotler & Armstrong, 1991), η εφαρμογή του 

μάρκετινγκ στα συστήματα ΔΑΠ και άλλων θεωριών, τεχνικών και αρχών, με 

σκοπό την κινητοποίηση, συνεργασία, διαχείριση και συνεχή εξέλιξη των 

εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, για την ικανοποίηση των 

αναγκών τους και την περεταίρω προώθηση των στόχων και της αποστολής 

του οργανισμού (Joseph, 1996). 

 

 

Σχήμα 4.1: Το πελατοκεντρικό εσωτερικό μάρκετινγκ (Zeithaml & Bitner, 2003) 

 

4.1. Οι Υποθέσεις και οι στόχοι του εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Όπως αναφέρεται και σε έρευνα που έγινε για το φόρουμ για την διοίκηση και 

μέτρηση της ανθρώπινης αποδοτικότητας του πανεπιστημίου Northwestern 

(2005), οι υποθέσεις του εσωτερικού μάρκετινγκ θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν συγκεντρωτικά σε πέντε ουσιαστικά σημεία : 
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1. Οι σημαντικότεροι πόροι μίας εταιρίας είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και θα 

πρέπει να δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που 

θα τους ενθουσιάζει και θα τους ανταμείβει σε όλες τους τις 

δραστηριότητες, ανεξαρτήτως μεγέθους και σημαντικότητας. 

2. Το εσωτερικό μάρκετινγκ σχετίζεται άμεσα με την απόδοση, για το λόγο 

αυτό και η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι ένας πολύ βασικός 

παράγοντας για τη δημιουργία αξίας για τον πελάτη, μιας και ο 

εργαζόμενος θεωρείται η προέκταση του “ονόματος” (brand) και της 

εικόνας της εταιρίας. 

3. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφορά, κατ’ επέκταση για τα επιτυχή 

αποτελέσματα ενός έργου είναι υπεύθυνοι όλοι οι εργαζόμενοι σε όλα τα 

επίπεδα και τμήματα και όχι μόνο η διοίκηση. 

4. Η αφοσίωση των εργαζομένων είναι μέγιστης σημασίας και μπορεί να 

διατηρηθεί ακόμα και σε δύσκολες περιόδους για την εταιρία, αρκεί να 

λειτουργεί σε ένα περιβάλλον διαφάνειας στόχων και στρατηγικής και 

ελεύθερης επικοινωνίας. 

5. Η οργανωσιακή κουλτούρα θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό το εσωτερικό μάρκετινγκ βοηθά στη 

διατήρηση και εξέλιξη της, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που έρχεται σε 

αντίθεση με το “όνομα” της εταιρίας. 

 

Σύμφωνα με τους Fisk, Brown και Bitner (1993), υπάρχουν δύο κύριες 

υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται το εσωτερικό μάρκετινγκ. Η πρώτη είναι η 

ιδέα του εργαζόμενου ως εσωτερικού πελάτη και η δεύτερη, η ανάγκη της 

επιχείρησης για την ικανοποίηση αυτού του εσωτερικού πελάτη με κατ’ 

επέκταση την καλύτερη ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη. 

 

Αν και το εξωτερικό μάρκετινγκ παραμένει το ποιο σημαντικό έργο της εξέλιξης 

ενός οργανισμού, παρόλα αυτά είναι πολύ βασικό να “πουλήσεις” και προς το 

εσωτερικό. Όταν οι εργαζόμενοι κατανοούν και αφοσιώνονται στην πρόταση της 

εταιρίας για την αξία του προϊόντος, τότε και το εξωτερικό μάρκετινγκ γίνεται 

πολύ πιο αποτελεσματικό, αφού οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γίνονται πλέον οι 

διαφημιστές του. 
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Σχήμα 4.1.1: Αλληλεπιδράσεις εσωτερικού μάρκετινγκ (Rafiq & Ahmed, 2000) 

 

4.2. Οι στόχοι του εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι ουσιαστικά ένα μέσο για την εμπλοκή του 

προσωπικού όλων των επιπέδων σε αποτελεσματικά προγράμματα μάρκετινγκ, 

με το να τους επιτρέπει να κατανοήσουν το ρόλο τους μέσα στην όλη διαδικασία 

του μάρκετινγκ. Τα προγράμματα εσωτερικού μάρκετινγκ αποτελούνται από την 

εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού, αποτελεσματικά κανάλια εσωτερικής 

επικοινωνίας και προγραμμάτων ενσωμάτωσης, σχεδιασμένων για την 

διεύρυνση της γνώσης και της κατανόησης του συνόλου του πλάνου μάρκετινγκ 

του οργανισμού. 

 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει ένα αριθμό στοιχείων τα οποία 

συνεισφέρουν τόσο στην επαύξηση της εμπειρίας του πελάτη και της ίδιας της 

υπηρεσίας, όσο και στη βαθύτερη διείσδυση του μάρκετινγκ σε ολόκληρο τον 
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οργανισμό. Ο προσανατολισμός στην υπηρεσία πλέον είναι ένα σημαντικό 

μέρος του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μόνο μια τέτοια στάση από 

ολόκληρο το προσωπικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία εξαιρετική υπηρεσία 

για τον πελάτη και αυξημένο μερίδιο αγοράς (Varey & Lewis, 1999).  

 

Από την πλευρά λοιπόν του αποτελέσματος θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 

στόχος του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι να δημιουργήσει κινητοποιημένους και 

ικανοποιημένους υπαλλήλους με πελατοκεντρική νοοτροπία για την επίτευξη 

της υπεροχής του τελικού προϊόντος - υπηρεσίας. 

 

 

 

Σχήμα 4.2.1: Οι στόχοι του εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Όπως αναφέρει και η Mishra (2010) στην έρευνά της, γενικά οι πιο 

πολυχρησιμοποιούμενοι στόχοι ομαδοποιούνται στους εξής πέντε : 

 

Διαχείριση της αλλαγής: Πολλές επιχειρήσεις περνάνε από ένα στάδιο 

μεταμόρφωσης λόγω συγχωνεύσεων, συνεργασιών, μείωσης μεγέθους, 

αλλαγής κουλτούρας κ.α.. Γι’ αυτό και η ανάγκη της καλής επικοινωνίας σε 
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αυτές τις περιπτώσεις γίνεται έντονη. Επιπλέον, οι συχνές αλλαγές ενέχουν και 

τον κίνδυνο της χαλάρωσης των δεσμών υπαλλήλου - εργοδότη. Το εσωτερικό 

μάρκετινγκ είναι αυτό το οποίο θα φέρει κοντά τις εμπλεκόμενες ομάδες με 

κοινούς στόχους και αξίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσει και να 

κερδίσει την αποδοχή νέων συστημάτων, όπως η εισαγωγή νέων 

πληροφοριακών συστημάτων, νέων εργασιακών πρακτικών και οποιονδήποτε 

άλλων αλλαγών. Γενικότερα δημιουργεί έναν καλό συντονισμό και συνεργασία 

μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού. 

 

Κτίσιμο της εταιρικής εικόνας: Όταν μία επιχείρηση αποφασίζει να αλλάξει το 

brand, το όνομα της ή τις αξίες της, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να 

μεταβιβάσει την αλλαγή αυτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων. Το εσωτερικό μάρκετινγκ παίζει ένα 

ρόλο κλειδί στη δημιουργία της επίγνωσης και εκτίμησης των στόχων και των 

ισχυρών σημείων της εταιρίας, μια που όλοι οι εργαζόμενοι είναι εν δυνάμει 

πρέσβεις της. Ενσωματώνει την οργανωσιακή κουλτούρα, την εταιρική δομή, τη 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, το όραμα και τη στρατηγική με τις 

επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες των εργαζομένων. 

 

Ενδυνάμωση των εργαζομένων: Το εσωτερικό μάρκετινγκ ενδυναμώνει τους 

εργαζόμενους και τους δίνει υποχρεώσεις ως προς τα αποτελέσματα και 

ευθύνες. Οι Zeithaml και Bitner (2003) ορίζουν ότι πολλές επιχειρήσεις 

αποδέχονται το γεγονός του ότι για να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του 

πελάτη, θα πρέπει να ενδυναμώσουν το προσωπικό “πρώτης γραμμής” για να 

είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις του πελάτη και ευέλικτο και 

ευπροσάρμοστο σε απρόοπτες και δύσκολες καταστάσεις. Ενώ η εταιρία 

ενδυναμώνει το προσωπικό με στόχο τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών με 

τον πελάτη, το εσωτερικό μάρκετινγκ θεμελιώνει την ορμή για μεγαλύτερη 

συμμετοχή αφοσίωση και κατανόηση. 

 

Ενίσχυση της επιχειρησιακής αφοσίωσης: Η έλλειψη αφοσίωσης από την 

πλευρά των εργαζομένων μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επιζήμια για μία 

επιχείρηση, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη απόδοση λόγω υποδεέστερων 

υπηρεσιών και αυξημένου κόστους. Αυτό που κάνει σε αυτή την περίπτωση το 
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εσωτερικό μάρκετινγκ είναι να εξασφαλίσει από τους εργαζόμενους το ότι 

αισθάνονται ότι η διεύθυνση ενδιαφέρεται για αυτούς και ότι καλύπτει τις 

ανάγκες τους. Χωρίς τα δυο αυτά προαπαιτούμενα είναι πολύ δύσκολο να 

πετύχεις την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη. Εάν αυτά τα δύο τελικά 

επιτευχθούν, τότε έχουμε εργαζόμενους αφοσιωμένους, συνεργάσιμους και 

ενθουσιώδεις σε σχέση με τον οργανισμό (Ahmed & Rafiq, 2002; Ballantyne, 

2003). Το εσωτερικό μάρκετινγκ ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να προσφέρουν 

εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες με το να εκτιμά την προσφορά τους στην 

συνολική επιτυχία του οργανισμού. Ο Hogg (1996) αναφέρει ότι το εσωτερικό 

μάρκετινγκ θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την αφοσίωση των εργαζομένων, 

επιτυγχάνοντας εκεί που τα παραδοσιακά προγράμματα εσωτερικής 

επικοινωνίας έχουν αποτύχει. Οι Caruana και Calleya (1998) επίσης 

αποδεικνύουν μία σημαντική σχέση μεταξύ του εσωτερικού μάρκετινγκ και της 

αφοσίωσης των εργαζομένων στον οργανισμό. 

 

Ικανοποίηση των εργαζομένων: Σε περιβάλλοντα υπηρεσιών με υψηλές 

απαιτήσεις από τον εργαζόμενο και σε συνάρτηση με τις υψηλές προσδοκίες 

των ίδιων των εργαζομένων για την εργασία τους ως πηγή αυτοπραγμάτωσης 

και αυτοεξέλιξης, η προσέγγιση του εσωτερικού μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει 

με τη δημιουργία μιας πελατοκεντρικής νοοτροπίας και υπαλλήλων που 

κατανοούν τη λογική και τα οφέλη της ευγενούς και με ενσυναίσθηση 

συμπεριφοράς όταν έρχονται σε επαφή με τον πελάτη (εσωτερικό ή εξωτερικό). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μειώνονται οι ενδοτμηματικές και μεταξύ διαφορετικών 

υπηρεσιών προστριβές, αναπτύσσεται η συνεργασία και η αφοσίωση και το 

περιβάλλον εργασίας γίνεται καλύτερο.  

 

Γενικότερα και όπως καταδεικνύεται από πολλές μελέτες περίπτωσης και 

ανεπίσημες αναφορές, το εσωτερικό μάρκετινγκ βοηθάει τους εργαζόμενους και 

κατ’ επέκταση ολόκληρο τον οργανισμό, στην κατανόηση των εταιρικών αξιών, 

στην ενίσχυση της εταιρικής αφοσίωσής τους, στην παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών, με συνολικό αποτέλεσμα την καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και 

την ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας (Opoku et al., 2009; Sartain, 2005; 

Ahmed and Rafiq, 2002; Bergstrom, et al., 2002; Hallam, 2003). 
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4.3. Ενδεδειγμένες πρακτικές 

 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη για τις καλύτερες πρακτικές που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε σχέση με 

το εσωτερικό μάρκετινγκ (Internal Marketing Best Practice Study, 2005), 

απεδείχθη ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες μοιράζονται έξι κοινές ενδεδειγμένες 

πρακτικές οι οποίες επιπλέον κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα : Το επίπεδο 

του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας της εταιρίας και της ανώτερης διοίκησης, 

το επίπεδο της εφαρμογής του εσωτερικού μάρκετινγκ και το επίπεδο της 

εμπειρίας στο χώρο εργασίας. 

 

 

 

Σχήμα 4.3.1: Έξι πρακτικές και τρία επίπεδα εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Το πρώτο επίπεδο: Aφορά, όπως ήδη αναφέρθηκε, το γενικότερο πλαίσιο 

λειτουργίας του οργανισμού και της ανώτερης διοίκησης, και περιλαμβάνει 

πρακτικές που αφορούν κατά πρώτον στη συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης 
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στο όλο πλαίσιο του εσωτερικού μάρκετινγκ και κατά δεύτερον τη δημιουργία 

των κατάλληλων ενδοεπιχειρησιακών δομών και της διάδοσης της 

αναγκαιότητας τους και της ορθής ενσωμάτωσης σε αυτές ολόκληρου του 

οργανισμού. Μιλάμε δηλαδή για τον πυρήνα του εσωτερικού μάρκετινγκ.  

 

1.  Η συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης : Περιλαμβάνει πρωτοβουλίες από 

την ηγεσία για τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων και τμημάτων ή 

ενδοεπιχειρησιακού δανεισμού προσωπικού, για την ευκολότερη και 

αποδοτικότερη εκτέλεση σύμμικτων έργων. Μία άλλη πολύ σημαντική πρακτική 

είναι και η διάδοση πληροφοριών, γνώσεων, διαδικασιών και αρχών, από την 

κορυφή προς τα κάτω, κάτι το οποίο εμπνέει τους εργαζόμενους, τους δίνει μία 

ξεκάθαρη εικόνα και τους βοηθάει στην εύκολη σύγκληση με τους στόχους και 

τα πιστεύω του οργανισμού. Σε αυτά τα πλαίσια, θα πρέπει να δημιουργηθούν 

τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας από τη διοίκηση προς το προσωπικό, όπως 

και μεικτές διατμηματικές ομάδες εργασίας από το ανθρώπινο δυναμικό, τις 

διάφορες εσωτερικές λειτουργίες, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Η διοίκηση 

είναι ο κύριος “πρέσβης” του ονόματος, των αξιών και των πιστεύω της εταιρίας 

και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι και η πηγή της διάδοσης. 

 

2. Ενδοεπιχειρησιακή δομή: Το εσωτερικό μάρκετινγκ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους ενός οργανισμού. Θα πρέπει να 

δημιουργούνται οριζόντιες επιχειρησιακές δομές που επιτρέπουν την ελεύθερη 

επικοινωνία και τη συμμετοχή όλων των λειτουργιών ανεξαρτήτως επιπέδου. 

Για την κινητοποίηση των εργαζομένων, οι ιεραρχικές διαδικασίες διοίκησης θα 

πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, και οι ίδιοι θα πρέπει να ενδυναμωθούν για να 

μπορούν να λαμβάνουν από μόνοι τους σημαντικές αποφάσεις. Η δημιουργία 

τέτοιου τύπου δομών, βοηθάει τόσο στην απρόσκοπτη ροή της εργασίας και 

των ευθυνών, όσο και στην ίδια την επικοινωνία.   

 

Βασικότατο στοιχείο είναι και η επιλογή της κατάλληλης επιχειρησιακής 

κουλτούρας η οποία αντανακλά τη φιλοσοφία, της αξίες, το όνομα, την 

αποστολή και το όραμα της εταιρίας και βοηθάει στη σύγκληση με τους 

αντίστοιχους στόχους. Εδώ χρησιμοποιούνται μηχανισμοί ανατροφοδότησης σε 

όλα τα επίπεδα. Η διοίκηση θα πρέπει εκτός των άλλων, να είναι σε θέση να 
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αφουγκράζεται τους υπαλλήλους, για την ικανοποίηση των διαρκώς 

μεταβαλλόμενων αναγκών τους αλλά και για να είναι σίγουρη ότι τα μηνύματα 

που θέλει να περάσει κατανοούνται όπως πρέπει και να προσαρμόζονται 

ανάλογα. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορεί να είναι είτε πρόσωπο με πρόσωπο 

(ομαδικές συναντήσεις, σεμινάρια, εκπαίδευση), είτε μέσω κοινοποίησης 

στοιχείων, συμπλήρωσης φορμών ή online πληροφοριακών συστημάτων 

(έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων, στατιστικά στοιχεία). Οι εργαζόμενοι θα 

πρέπει να είναι σε θέση να “ζήσουν” την κουλτούρα και αυτή να τους 

ανταμείψει. 

 

Το δεύτερο επίπεδο: Αφορά την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ, μέσω 

της συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και του στρατηγικού μάρκετινγκ. 

 

3. Η προσέγγιση του στρατηγικού μάρκετινγκ: Εδώ έχουμε την τυπική και 

συνήθη εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ μέσω της έρευνας και του 

προγραμματισμού των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν, με τεχνικές και μέσα 

όμοια με αυτά του εξωτερικού μάρκετινγκ. Το εσωτερικό κοινό προσεγγίζεται με 

ένα τρόπο όμοιο με αυτόν που η εταιρία αποκτά, διατηρεί και αυξάνει τους 

πελάτες της. Στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται ένας στρατηγικός σχεδιασμός 

όλων των διαδικασιών με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, που εν συντομία 

περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές, τις τακτικές και τους δείκτες που 

αφορούν το εσωτερικό μάρκετινγκ. Υπάρχει μία κεντρική “αρχή” στρατηγικού 

σχεδιασμού η οποία λειτουργεί συμβουλευτικά για όλο τον οργανισμό, ένα 

“εσωτερικό πρακτορείο” το οποίο χρησιμοποιεί πρακτικές τμηματοποίησης 

(STP - Strategic targeting & positioning) των εσωτερικών πελατών, ποιοτικές 

και ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους, ποσοτικές στοχοθεσίες και αξιολογήσεις 

απόδοσης, έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων και φυσικά ανατροφοδότηση 

μέσω των ίδιων των εργαζομένων και των αποτελεσμάτων των ερευνών. Τα 

κανάλια επικοινωνίας εδώ είναι και αυτά τμηματοποιημένα (ανά τμήμα, 

διεύθυνση, περιοχή, χώρα, κ.τ.λ.) και κατάλληλα διαμορφωμένα ανάλογα με τις 

ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εσωτερικού αυτή τη φορά πελάτη.  

 

4.  Συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό: Η λειτουργία του ανθρώπινου 

δυναμικού είναι πολύ κρίσιμη για την ανάπτυξη στρατηγικών που είναι 
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εναρμονισμένες με το εσωτερικό μάρκετινγκ και την εξέλιξη της επιχείρησης. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει και να είναι ένας από τους βασικούς συνεργάτες καθ’ 

όλη τη διαδικασία του εσωτερικού μάρκετινγκ. Το ανθρώπινο δυναμικό θα 

πρέπει να συντονίζει την προσπάθεια και να στοχεύει στη σωστή επιλογή του 

νέου και υπάρχοντος προσωπικού, στην κατάλληλη εκπαίδευσή του, να 

φροντίζει να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση και γενικότερα να διατηρεί τους 

καλύτερους. 

 

Από τη στιγμή που η οποιαδήποτε εταιρία βασίζεται στο προσωπικό της, το 

ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να έχει από πριν κατασταλάξει για τις 

ικανότητες που αναζητεί από αυτό. Έχοντας αυτό ως βάση, θα προσλάβει τα 

κατάλληλα άτομα και θα τους κοινωνήσει την αντίστοιχη εταιρική κουλτούρα. Το 

σύνολο πλέον του οργανισμού (νέοι και παλαιοί εργαζόμενοι) θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται καταλλήλως και να επανεισάγονται στην εταιρική κουλτούρα 

συνεχώς, με στόχο να είναι πάντα ευθυγραμμισμένοι με το εταιρικό όραμα. 

Συνδυαστικά θα πρέπει να έχουν ήδη σχεδιαστεί και να εφαρμόζονται 

στρατηγικές για τη δημιουργία και ανάπτυξη αφοσιωμένου στην εταιρία 

προσωπικού.  

 

Το τρίτο επίπεδο: Αφορά ολόκληρο το περιβάλλον εργασίας, το εμφανές και 

πιο απτό κομμάτι της επιχείρησης. Περιλαμβάνει τις κτιριακές και υλικοτεχνικές 

υποδομές, το οπτικά αισθητό περιβάλλον και τις σχέσεις συνεργασίας των 

εργαζομένων μεταξύ τους και με τον οργανισμό. 

 

5.  Εστίαση στη δέσμευση των εργαζομένων: Η δημιουργία ενός 

αποδοτικού και συνεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική, 

εάν θέλουμε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι εμπλέκονται και οι ίδιοι στις 

αποφάσεις της εταιρίας και να είναι κινητοποιημένοι, δίνοντας τον καλύτερό 

τους εαυτό. Η κινητοποίηση αυτή για να συμβεί, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να 

είναι σε θέση να βλέπουν τα θετικά αποτελέσματα της εργασίας τους, τόσο στην 

εταιρία όσο και στους ίδιους. Χρειάζεται πλήρως ανοικτή επικοινωνία, 

ψυχολογική ενίσχυση και διαπροσωπική υποστήριξη. Οι στόχοι των 

εργαζομένων θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με του εταιρικούς. Θα 

πρέπει να κατανοούν την κατεύθυνση της εταιρίας ούτως ώστε να είναι πιο 
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εστιασμένοι και κινητοποιημένοι. Το ίδιο το περιβάλλον θα πρέπει να τους 

ενδυναμώνει και να τους αφήνει περιθώρια ελεύθερης σκέψης και λήψης 

πρωτοβουλιών. Ακόμη και το σύστημα μισθοδοσίας και κινήτρων θα πρέπει να 

είναι δομημένο έτσι ούτως ώστε να είναι δίκαιο και να επιβραβεύει, όχι 

αναγκαστικά με μόνο χρηματικές απολαβές. Για τον εναρμονισμό δε με τις αξίες 

της εταιρίας, θα πρέπει να δημιουργηθούν αντίστοιχα δρώμενα και συμπράξεις 

με κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και οικολογικούς οργανισμούς, με την 

συμμετοχή των εργαζομένων. Αυτές οι βιωματικές εμπειρίες θα τους διδάξουν 

και τις επιθυμητές αξίες και την αναγκαιότητα της συνεργασίας, ενισχύοντας 

παράλληλα και το κοινωνικό προφίλ της εταιρίας.  

 

6. Εσωτερική επικοινωνία του ονόματος: Για να καταφέρει μία εταιρία να 

μεταβιβάσει επιτυχώς την "υπόσχεση” του ονόματος στον πελάτη, θα πρέπει 

πρώτα να το έχει κάνει ήδη στο εσωτερικό της. Αυτή την υπόσχεση, η εταιρία 

θα πρέπει να την έχει γνωστοποιήσει και εξηγήσει στους εργαζόμενους και 

παράλληλα να τους έχει κινητοποιήσει κατάλληλα, ούτως ώστε η ίδιοι να την 

μεταβιβάσουν στον πελάτη. Η εσωτερική διάδοση του ονόματος ουσιαστικά 

γεφυρώνει το κενό μεταξύ αυτών που κάνουν την υπόσχεση (τμήμα μάρκετινγκ) 

και αυτών που θα κληθούν να την υλοποιήσουν (εργαζόμενοι) και γίνεται 

ιδιαίτερης σημασίας σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, εξαγοράς ή εσωτερικών 

αλλαγών, που οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επαναμυηθούν στο όραμα και την 

υπόσχεση του ονόματος. 

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να ευθυγραμμίσει αυτήν την εσωτερική διάδοση με τις 

ήδη χρησιμοποιούμενες πρακτικές εξωτερικής διάδοσης. Ακόμη και τα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν (ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, μηνύματα) θα 

πρέπει να είναι όμοια και σε μορφή αλλά και σε περιεχόμενο, με αυτά που 

χρησιμοποιούνται για να πλησιάσουν τον τελικό πελάτη. Με αυτό το σκεπτικό 

θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι αντίστοιχοι ιστότοποι στο εσωτερικό δίκτυο 

της εταιρίας, οι οποίοι θα είναι πάντα ενημερωμένοι και θα προσφέρουν μία 

αλληλεπίδραση όλων των δομών και τμημάτων της εταιρίας. Ιδιαίτερα σε 

περιόδους αλλαγών θα πρέπει να γίνονται δρώμενα όπως γιορτές, 

διαμοιρασμός δώρων και συμβολικών μικροαντικειμένων και καμπάνιες 

συνεχούς πληροφόρησης των εργαζομένων και για τον κρατάνε ενημερωμένο 
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αλλά και για να τον κάνουν να αισθανθεί ότι ανήκει σε μία οικογένεια, σε μία 

ομάδα, ότι εν τέλει συμμετέχει και αυτός. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να 

υπάρχει και μία ομάδα από πρεσβευτές του ονόματος οι οποίοι θα είναι και η 

πρώτη γραμμή της σωστής διάδοσης. Θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν σε 

προσωπική επαφή με τους εργαζόμενους, για να μεταφέρουν τα σωστά 

μηνύματα, να λύσουν απορίες και να δημιουργήσουν τους νέους μύθους και 

τελετουργικά και με τη συμπεριφορά τους να μεταφέρουν τις νέες αξίες, αρχές 

και όραμα.  

 

Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε στην 

εποχή της πληροφορίας, λογικό και επόμενο είναι η επικοινωνία να παίζει 

μεγάλο ρόλο τόσο για τον εξωτερικό όσο και για τον εσωτερικό πελάτη, όπως 

και η εν τέλει ικανοποίησή του σε σχέση με το τι περιμένει. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την αφοσίωση, σαν αγοραστής και σαν εργαζόμενος ο οποίος θα 

παραμείνει στην εταιρία. Για τις αναγκαιότητες αυτές λοιπόν, διαφαίνεται και μία 

γενικότερη τάση για απόκτηση ταλέντων και διατήρησή τους στις εταιρίες, 

χρήση νέων σύγχρονων και καινοτόμων μέσων και πρακτικών εσωτερικής και 

εξωτερικής επικοινωνίας, χρήση επαγγελματιών στην επικοινωνία μηνυμάτων 

ακόμη και για εσωτερικές διεργασίες. Βλέπουμε δηλαδή την ουσιαστική χρήση 

όλου του πλαισίου του εσωτερικού μάρκετινγκ, όχι σαν κάτι νέο άλλα σαν 

αναγκαία και βασική πρακτική. 

 

4.4. Τακτικές και μέσα 

 

Εδώ θα δούμε συνοπτικά ένα μέρος από το ανεξάντλητο πλήθος τακτικών και 

μέσων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για το εσωτερικό 

της μάρκετινγκ. Φυσικό και επόμενο είναι η κάθε εταιρία, ανάλογα και με την 

κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητές της, να επέλεγε διαφορετικά. Εξάλλου, η κάθε 

εταιρία συνήθως δημιουργεί τις δικές της τακτικές που κατά βάση έχουν πολλές 

ομοιότητες με αυτές που θα αναφερθούν.    

 

Από την πλευρά του οπτικοακουστικού υλικού και υλικοτεχνικής υποδομής, θα 

μπορούσε να διαμοιραστεί έντυπο ενημερωτικό υλικό για τους εργαζόμενους 

και τους επισκέπτες, τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας να συνοδεύονται από 
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διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό, να γίνεται χρήση του εμπορικού σήματος 

της επιχείρησης σε εταιρικά δώρα και αναμνηστικά, να διαμοιράζονται 

εκπτωτικά κουπόνια για εταιρικά προϊόντα, να υπάρχουν προκατασκευασμένες 

παρουσιάσεις για τα στελέχη, για την ομοιόμορφη διάδοση μηνυμάτων και 

πρωτοβουλιών.  

 

Θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί ένας κατάλογος προϊόντων ή υπηρεσιών 

με βάση τις ενδοϋπηρεσιακές ανάγκες των εργαζομένων, να γίνεται που και 

που αποστολή χειρογράφων σημειωμάτων στους υπαλλήλους, να γίνεται 

χρήση πινάκων ανακοινώσεων, πανό, λογοτύπων και γραφικών απεικονίσεων 

εσωτερικά και εξωτερικά των χώρων εργασίας και του κτηρίου, πόστερ, 

screensavers, και emails με το εταιρικό λογότυπο ή/και με το επιθυμητό 

μήνυμα, οι προθάλαμοι να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να εμπνέουν 

φιλοξενία, να υπάρχει ένας οδηγός ενδεδειγμένων πρακτικών για κάθε τομέα 

και τμήμα, να εκδίδονται άρθρα σε ΜΜΕ και να διανέμονται αντίγραφά τους στο 

προσωπικό και τους πελάτες.  

 

Θα πρέπει να γίνεται χρήση πινακίδων με κατάλληλα μηνύματα στους χώρους, 

να επισυνάπτεται στην εταιρική αλληλογραφία ένα επιχειρησιακό δεδομένο κάθε 

μέρα, με σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας και των γνώσεων πάνω στα 

δεδομένα της εταιρίας, να γίνεται χρήση προηχογραφημένων μηνυμάτων με 

αναφορά στην εταιρία, για χρήση κατά την απουσία ενός εργαζόμενου, όπως 

και χρήση φορμών “πώς να” για χρήση από τα στελέχη και άλλα. 

 

Από πλευράς μέσων θα μπορούσε να υπάρχει ενδοεταιρικό ραδιοφωνικό 

ενημερωτικό πρόγραμμα, e-newsletters, χρήση όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριακών συστημάτων για διάδοση και επεξήγηση των πρακτικών του 

ανθρώπινου δυναμικού, των διαφόρων αναφορών εξέλιξης έργων και της 

στρατηγικής ευθυγράμμισης, αλλά και για εσωτερική διαφήμιση νέων 

προϊόντων.  

 

Θα μπορούσε να γίνεται χρήση hyperlinks στα γραπτά κείμενα για πιο εύκολη 

εύρεση πηγών και πληροφοριών, χρήση Blogs και Forums με θεματολογίες από 

ολόκληρο το επιχειρησιακό πλαίσιο, διάδοση των επιτυχημένων πρακτικών του 
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εσωτερικού και εξωτερικού μάρκετινγκ σε Newsletters, ιστοσελίδες και το 

εταιρικό δίκτυο, δημιουργία εσωτερικού εταιρικού δικτύου (intranet), ιστότοπου, 

newsletters, emails, blogs, χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ανακοινώσεων, 

χρήση μαγνητοσκοπημένων μαρτυριών της εργασιακής εμπειρίας εντός της 

εταιρίας, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους υπαλλήλους, αποστολή σύντομων 

ενημερωτικών μηνυμάτων για τα τρέχοντα έργα και άλλα. 

 

Σχήμα 4.4.1: Τα μονοπάτια του εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Από πλευράς αναγνώρισης και επιβράβευσης θα μπορούσαν να δίδονται 

δωρεάν ή με μειωμένο κόστος συνδρομή σε έντυπα σχετικά με την εργασία, θα 

πρέπει να γίνει σύνδεση της πρωτοβουλίας με τις εταιρικές αξίες και τη 

στρατηγική του οργανισμού, να δίνονται και μη χρηματικές επιβραβεύσεις που 

να σχετίζονται με το εταιρικό όραμα, κάποια αξία ή τελετουργικό της εταιρίας. 
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Καλό θα ήταν να γίνεται και δημοσιοποίηση επιτυχιών και επιβραβεύσεων, να 

δημιουργηθούν προγράμματα αναγνώρισης - υπαλλήλου του μήνα. Εκτός των 

άλλων θα πρέπει να γίνεται και χρήση λεκτικών επιβραβεύσεων, να 

προωθούνται και να διαφημίζονται οι εορτασμοί ή οι προσωπικές κατακτήσεις 

του προσωπικού, να γίνεται δημόσια αναγνώριση της προσπάθειας και της 

συνεισφοράς των εργαζομένων και άλλα. 

 

Από πλευράς κοινωνικοποίησης και συνεργασιών θα μπορούσαν να γίνονται 

επετειακά γεύματα, να διεξάγονται εκπαιδευτικές εκδρομές, διαγωνισμοί 

γνώσεων με αντίστοιχα έπαθλα και εκδηλώσεις με ταυτόχρονη συμμετοχή 

διαφορετικών τμημάτων και υπηρεσιών. 

 

Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα προσανατολισμού νέων 

εργαζομένων και εισαγωγή τους στην εταιρική κουλτούρα, τις αρχές, τις αξίες 

και το όραμα της εταιρίας, προγράμματα mentoring και coaching στελεχών, με 

κοινή συμμετοχή του τμήματος μάρκετινγκ και ανθρώπινου δυναμικού, 

προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών επάνω στη διοίκηση και στην εργασιακή 

απόδοση και σύνδεσή τους με το όνομα της εταιρίας, όπως και προγράμματα 

ανταλλαγής εργαζομένων μεταξύ των τμημάτων και των λειτουργιών για 

εκμάθηση νέων αντικειμένων (cross training) και ευαισθητοποίηση για την 

εργασία των άλλων. 

 

Εκτός των άλλων, θα πρέπει να γίνονται συχνές συσκέψεις του προσωπικού, 

ετήσιοι έλεγχοι, μηνιαίες συναντήσεις και εκπαιδεύσεις κατά τη διάρκεια της 

εργασίας και συναντήσεις ένας προς έναν. Η εισαγωγή των νέων εργαζομένων 

στην εταιρική κουλτούρα, με εκπαίδευση και προσωπική καθοδήγηση θα 

πρέπει να είναι άμεση και θα πρέπει να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των 

ατόμων με επιρροή. Γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει διατμηματική, 

διαϋπηρεσιακή ή διαεταιρική συνεργασία για σημαντικά θέματα και απόλυτη 

συνεργασία μεταξύ των τμημάτων μάρκετινγκ και του ανθρώπινου δυναμικού 

για το κομμάτι του εσωτερικού μάρκετινγκ. Επίσης καλή θα ήταν η δημιουργία 

εθελοντικών προγραμμάτων εργασίας εκτός εταιρίας, η αναγνώριση ομοιοτήτων 

μεταξύ των τμημάτων για η δημιουργία συνεργατικών δομών και η χρήση 

εξωτερικού συνεργάτη όπου δεν επαρκεί η γνώση και όπου η χρήση απαιτείται 
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(η αξιολόγηση για παράδειγμα καλό είναι να γίνεται από κάποιον τρίτο για 

μεγαλύτερη αίσθηση εχεμύθειας και ασφάλειας). 

 

Από πλευράς διαδικασιών, πρακτικών και εκπαίδευσης, θα πρέπει να γίνει ένας 

χάρτης σημείων επαφής με τον πελάτη, να γίνονται έρευνες ικανοποίησης και 

επιπέδου ενημέρωσης των εργαζομένων με ταυτόχρονη αντιπαραβολή με 

αντίστοιχες έρευνες ικανοποίησης του πελάτη, να υπάρχουν εσωτερικά 

συμβουλευτικά σώματα  από τους ποιο παραγωγικούς εργαζόμενους να γίνεται 

αυτοψία των πωλήσεων και συχνά εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

 

Θα πρέπει να γίνει διορισμός ενός υπεύθυνου εταιρικής αλλαγής για τη 

δημιουργία και διάδοση των σωστών μηνυμάτων, δημιουργία λιτών και 

στοχευμένων ιστοριών, ακόμη και από τους ίδιους τους εργαζόμενους και 

διάδοσή τους από το εσωτερικό εταιρικό δίκτυο ή πλατφόρμα επικοινωνίας, 

πρόγραμμα εσωτερικού μάρκετινγκ έχοντας ως γνώμονα τη δημιουργία ενός 

κοινωνικού προσώπου για τον οργανισμό, με την ταυτόχρονη εσωτερική και 

εξωτερική διάδοσή του, εκπαιδευτικές συνεδρίες για στοχευμένες εσωτερικές 

διαδικασίες για την καλύτερη κατανόησή τους και για να περάσει το κατάλληλο 

μήνυμα, όπως και χρήση του έμπειρου προσωπικού στην επικοινωνία του 

εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 

Επίσης, θα μπορούσε να γίνει τμηματοποίηση των διαφόρων μηνυμάτων 

ανάλογα με το τμήμα ή τη λειτουργία που έχουν ως στόχο, έκδοση ετήσιων 

αποτελεσμάτων με το σκεπτικό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα 

από τους εργαζόμενους για τη δική τους εργασία, χρήση καρτών βαθμολογίας 

για ποσοτικούς δείκτες με μηνιαία ανανέωση, χρήση της διάδοσης από στόμα 

σε στόμα, σύνταξη μηνιαίων αναφορών για τη διοικούσα επιτροπή και τους 

διευθυντές, χρήση δεικτών για την εταιρία σα σύνολο και για κάθε τμήμα 

ξεχωριστά, αναγνώριση και χρήση των εργαζομένων που αντιπροσωπεύουν 

πλήρως το όνομα του οργανισμού και αυτών που ασκούν επιρροή με τη γνώμη 

τους, σύνταξη μελετών περίπτωσης για θέματα που έχουν επιλυθεί και 

προώθησή τους σε όλο τον οργανισμό, εκπόνηση ανάλυσης των αναγκών του 

προσωπικού και τρόπων κάλυψής τους, δημιουργία “φημών” και προώθησή 

τους στο προσωπικό και τους πελάτες, διαφήμιση του συστήματος επιδομάτων.  
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Επίσης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ονόματα για τα προγράμματα 

εκπαίδευσης ή εξέλιξης, να δημιουργηθεί ένα φιλανθρώπινο προφίλ εντός της 

εταιρίας, όπως και ένα πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων επισκεπτών με σκοπό 

να αισθάνονται ευχάριστα εισερχόμενοι στο γραφείο ενός προϊσταμένου.  

 

5. Απολογισμός, συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος, έχουν δοθεί πλέον οι βασικοί ορισμοί για τα 

συστήματα εργασίας υψηλής αποδοτικότητας, για την οργανωσιακή κουλτούρα 

και για τη διαδικασία του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 

Όσων αφορά τα συστήματα εργασίας υψηλής αποδοτικότητας, εκτός από τους 

ορισμούς και κάποιες βασικές πρακτικές και διαδικασίες που είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με αυτά, στην εργασία αυτή έχει γίνει και η σύνδεσή τους με τη 

θεωρία των τεσσάρων ορμών των Lawrence και Nohria (2002) και η αντίστοιχη 

κατηγοριοποίηση με βάση αυτών. 

 

Στα πλαίσια της οργανωσιακής κουλτούρας, έγινε μία ανάλυση των μερών από 

τα οποία αποτελείται και έχουν συνοπτικά αναλυθεί διάφοροι τύποι της, με 

σκοπό να διαφανεί η πολυμεταβλητότητά της ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του 

κάθε οργανισμού, όπως και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας 

οργανισμός από αυτή. 

 

Για τη διαδικασία του εσωτερικού μάρκετινγκ, έχει αναλυθεί η ίδια η δομή της 

λειτουργίας, έχουν δοθεί οι ενδεδειγμένες πρακτικές που ακολουθούνται από τις 

επιχειρήσεις, όπως και οι τακτικές και τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

μια εταιρία για να περάσει τα μηνύματα, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες που 

θέλει. 

 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι εάν τα συστήματα εργασίας 

υψηλής αποδοτικότητας είναι το σύνολο των πρακτικών που χρησιμοποιεί ένας 

οργανισμός για να πετύχει τη μέγιστη αποδοτικότητά του, η οργανωσιακή 

κουλτούρα είναι το οριοθετημένο πλαίσιο επιλογής αυτών των πρακτικών, με 

βάση τις αξίες, τις αρχές, το όραμα και τη νοοτροπία της εταιρίας και των 
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ιδρυτών, ενώ το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι το μέσο εφαρμογής, αποδοχής και 

διάδοσης αυτών, σε ολόκληρο τον οργανισμό. Το πιο βασικό στοιχείο όλων των 

προαναφερθέντων δε, η κινητοποίηση, η εργασιακή ευχαρίστηση και η 

κατανόηση και εκπλήρωση των αναγκών (ορμών) του προσωπικού, με 

αποτέλεσμα την δραματική αύξηση της απόδοσής του. Γενικότερα, θα 

μπορούσε να πει κανείς ότι μιλάμε για έννοιες αλληλένδετες, 

αλληλοκαλυπτόμενες, και συμπληρωματικές η μία ως προς την άλλη. 

 

Η πρόταση και ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να χρησιμοποιηθεί σαν ένας 

συνοπτικός οδηγός βήμα προς βήμα για μία οργανωσιακή αλλαγή προς την 

κατεύθυνση της αύξησης της αποδοτικότητας. 

 

Μία οποιαδήποτε εταιρία λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να κάνει μία έρευνα 

ικανοποίησης εργαζομένων (Servperf, Servqual, κ.α.), με ερωτήσεις όμως οι 

οποίες θα αντικατοπτρίζουν τις τέσσερεις διαστάσεις των ορμών των Lawrence 

και Nohria (2002), βαθμονομημένες κατά την κλίμακα Likert (5,6,7,8 ή 9 

βαθμίδων, εδώ με 5). Τα συνολικά αποτελέσματα θα πρέπει να μπουν σε μία 

αντίστοιχα βαθμονομημένη πυξίδα όπως το κάτωθι σχήμα. 

 

 

Σχήμα 5.1: Η πυξίδα των ορμών 
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Έτσι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα σαν αυτό : 

 

 

 

Σχήμα 5.2: Η πυξίδα των ορμών (παράδειγμα αρχικής κατάστασης) 

 

Στο παράδειγμα αυτό επίτηδες έχουμε μεγάλη ανισομέρεια αποτελεσμάτων, για 

να επισημανθεί η υποθετική προβληματική κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η 

εταιρία. Όπως έχει προαναφερθεί και στη θεωρία, για να βρεθούμε στην κατά το  

μέγιστο των δυνατοτήτων της εταιρίας αποδοτικότερη κατάσταση, θα πρέπει να 

βρεθούμε σε μία κατάσταση ισορροπίας όλων των ορμών μεταξύ τους. Θα 

πρέπει σαν τελικό στόχο δηλαδή να έχουμε ένα σχήμα όπως το σχήμα 5.3. 

 

Βλέπουμε και από το σχήμα 5.4 ότι έχουμε μεγάλο περιθώριο αλλαγών μέχρι 

να φτάσουμε στην επιθυμητή κατάσταση. Ο τελικός στόχος μπορεί να είναι και 

μία ενδιάμεση κατάσταση και όχι η μεγαλύτερη βαθμολογία (εδώ 4.45), αλλά 

καλό θα ήταν να μην μπαίνει σα στόχος η μείωση κάποιας ή κάποιων από τις 

διαστάσεις διότι πολύ πιθανόν κάτι τέτοιο να επιφέρει αθροιστικές αρνητικές 

επιπτώσεις με πολλές μη προβλέψιμες προεκτάσεις. 
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Σχήμα 5.3: Η πυξίδα των ορμών (παράδειγμα τελικής κατάστασης) 

 

 

 

Σχήμα 5.4: Η πυξίδα των ορμών (παράδειγμα περιθωρίων εξέλιξης) 

 

Το επόμενο βήμα, το οποίο είναι και αρκετά επίπονο, είναι να καταγραφούν 

όλες οι διαδικασίες, οι πρακτικές και οι δράσεις του οργανισμού, 

κατηγοριοποιημένες όμως με βάση τις ορμές. Μετέπειτα θα πρέπει να 
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διερευνηθεί το πλαίσιο της κουλτούρας που επικρατεί, όπως και η κουλτούρα η 

οποία θέλει ο οργανισμός να δημιουργήσει. Αφού γίνουν αυτά μπορούμε να 

συμπληρώσουμε έναν κατηγοριοποιημένο πίνακα ο οποίος θα περιέχει όλες τις 

υπάρχουσες  διαδικασίες, πρακτικές και δράσεις. Με γνώμονα την κουλτούρα 

που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε και τη βελτίωση που θέλουμε να 

επιτύχουμε στους αντίστοιχους άξονες – ορμές, διαγράφουμε ότι μη συμβατό, 

χρωματίζουμε με μπλε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση και αλλαγή, με πράσινο 

ότι νέο θέλουμε να προσθέσουμε και με πορτοκαλί τα ισοδύναμα των 

διαγραφών μας (τα χρώματα είναι ενδεικτικά για το παράδειγμα).  

 

Απόκτηση Δεσμοί Κατανόηση Άμυνα 
Σύστημα 
αξιολόγησης με 
βάση τους στόχους 
των τμημάτων και 
των ικανοτήτων των 
εργαζομένων 

Σύστημα ανοικτής 
επικοινωνίας προς 
όλες τις 
κατευθύνσεις 

Καθηκοντολόγιο 
Διαφορετικά 
Μισθολόγια 

Σύστημα αμοιβών, 
συσχετισμένο 
μερικώς με την 
αξιολόγηση 

Δημιουργία χώρων 
διαλλείματος 

Σύστημα 
εκπαίδευσης 

Εναρμονισμένα 
μισθολόγια 

Σύστημα 
επιδομάτων 

Συνεργατικές δομές 
Εκμάθηση νέων 
ικανοτήτων μέσω 
cross-training 

Διαφορετικές 
εσωτερικές 
διαδικασίες ανά 
σύμβαση 

Επιπλέον μη 
χρηματικές παροχές 

    
Ενιαίες εσωτερικές 
διαδικασίες 

Σύστημα εξέλιξης 
και προαγωγής 

      

        

        

        

 

Πίνακας 5.1: Πρακτικές, διαδικασίες & δράσεις με βάση τις ορμές (παράδειγμα) 
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Το τελικό στάδιο είναι τώρα η διάδοση των αλλαγών και η αρμονική εφαρμογή 

τους, συγχρόνως με τα μη απτά δημιουργήματα  (ιστορίες, μύθοι, αξίες, όραμα, 

συμπεριφορές) της προς δημιουργίας κουλτούρας, με τη χρήση των μέσων και 

πρακτικών του εσωτερικού μάρκετινγκ. Η ανατροφοδότηση δε, με τα νέα 

δεδομένα και αφού έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος αλλαγών, θα μας δώσει 

και τους στόχους του επόμενου, μία διαδικασία που ανακυκλώνεται συνεχώς, 

μέχρις ότου αποφασίσουμε ότι ήμαστε ικανοποιημένοι από το τελικό 

αποτέλεσμα. 

 

Εν κατακλείδι, με την εργασία αυτή δόθηκε συνοπτικά μία μεθοδολογία αλλαγής 

προς μία κατάσταση αυξημένης αποδοτικότητας, κτίζοντας ταυτόχρονα τις 

βάσεις για πολλές μελλοντικές έρευνες, από την κατηγοριοποίηση γνωστών 

χρησιμοποιούμενων  διαδικασιών, πρακτικών και δράσεων της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων σε σχέση με τη θεωρία των τεσσάρων ορμών, μέχρι και 

την εφαρμογή της και την ποσοτική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων της. 
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