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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση του αντίκτυπου των εσωτερικών 

πρακτικών του μάρκετινγκ, συγκεκριμένα της υποκίνησης, στην ικανοποίηση από την 

εργασία των εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός-στόχος 

της μελέτης ήταν εσωτερικοί πελάτες ιδιωτικών, εμπορικών επιχειρήσεων στην 

ελληνική επικράτεια. Το δείγμα το οποίο επιλέχθηκε ανέρχονταν σε 170 άτομα και η 

επιλογή του δεν ήταν τυχαία καθώς τα άτομα έπρεπε να τα διακρίνουν κάποια 

χαρακτηριστικά. Για τους σκοπούς εκπόνησης του εμπορικού μέρους της εργασίας 

χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο από τη διεθνή βιβλιογραφία, το οποίο 

έχει υιοθετηθεί στο παρελθόν και από άλλους ερευνητές. Το ερευνητικό εργαλείο 

υπέστη έναν έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας ενώ η εκτίμηση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Σύμφωνα με τις ερευνητικές 

υποθέσεις, οι οποίες στηρίχθηκαν στην διεθνή βιβλιογραφία, αποδείχθηκε ότι τόσο η 

υποκίνηση (ή το κίνητρο) του ανθρωπίνου δυναμικού όσο και το εσωτερικό μάρκετινγκ 

επηρεάζουν με θετικό και στατιστικά σημαντικό τρόπο την ικανοποίηση του 

ανθρωπίνου δυναμικού από την εργασία του. Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας και το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το 

σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μίας επιχείρησης, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

οφείλουν να υποκινούν τους εργαζομένους τους ούτως ώστε να τους καταστήσουν σαν 

ένα αξιόπιστο και μόνιμο περιουσιακό στοιχείο. Είναι χρήσιμο να επικεντρωθούν στην 

ανάπτυξη των διαφορετικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και να τους ενθαρρύνουν 

ώστε να είναι δημιουργικοί και να ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους, αναθέτοντάς 

τους σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα ταιριάζουν στις δεξιότητες του κάθε 

εργαζομένου ή στα ενδιαφέροντά του. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εσωτερικό Μάρκετινγκ, Ικανοποίηση από την εργασία, Εργαζόμενος, Υπάλληλος, 

Ανθρώπινο Δυναμικό, Επιχείρηση, Υποκίνηση, Κίνητρο, Θεωρία Υποκίνησης (Maslow, McGregor, 

Vroom, Herzberg, McClelland) 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the impact of internal marketing practices, 

namely motivation, on the job satisfaction of private enterprise employees in Greece. 

The target population of the study was internal customers of private, commercial 

enterprises in Greece. The sample that was selected was 170 people and its choice was 

not accidental as individuals had to be distinguished by specific characteristics. For the 

purposes of developing the empirical part of the present study, a structured 

questionnaire was used from the international literature, which has been adopted in past 

by other researchers. The research tool underwent a validation and validity check while 

the data evaluation was performed through the SPSS statistical package. According to 

the research cases, based on the international literature, it has been shown that both the 

motivation of human resources and internal marketing influence in a positive and 

statistically significant way the satisfaction of human resources from their job. Taking 

into account the results of this research and the fact that manpower is the most important 

asset of a business, managers have to incite their employees to make them a reliable 

and permanent asset. It is useful to focus on developing the different skills of employees 

and to encourage them to be creative and to discover their abilities by assigning them 

training programs that will suit the skills of each employee or his interests. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

 

Εισαγωγικό σημείωμα 

 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού κέρδους αποτελεί σημαντική στρατηγική για 

κάθε επιχείρηση ή οργανισμό ανεξαρτήτων του κλάδου στον οποίο λειτουργεί. Η 

συνάφεια της έννοιας του εσωτερικού μάρκετινγκ και της επιχειρηματικής επιτυχίας 

δεν είναι δυνατό να υπομονευθεί καθώς λειτουργεί στη βάση της επίτευξης των 

προκαθορισμένων στόχων των επιχειρήσεων και του συνδυασμού των επιχειρήσεων 

και των στόχων του ανθρωπίνου δυναμικού. Αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού είναι 

η συμφιλίωση των στόχων ενώ παράλληλα ενισχύεται η δέσμευση των 

απασχολούμενων αλλά και η εσωτερική και η εξωτερική παραγωγή. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ αναγνωρίστηκε ως υπηρεσία για πρώτη φορά κατά το έτος 

1970, όπου είχαν αρχίσει να γίνονται οι πρώτες αναφορές στη βιβλιογραφία (Varey & 

Lewis, 1998). Πολύ συχνά η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ χρησιμοποιείται για 

να λυθεί το πρόβλημα της παροχής υπηρεσιών. Στην Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα αναφορικά με τον τρόπο βελτίωσης των 

υπηρεσιών ποιότητας. Στόχος του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η εξέλιξη του πελάτη 

σε ένα συνειδητό πελάτη για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών (Benea, 2008). 

Ο βασικότερος στόχος του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η παροχή κινήτρων προς το 

ανθρώπινο δυναμικό ώστε να λειτουργούν στη βάση του προσανατολισμού στους 

πελάτες (Ewing & Caruana, 1999). Μέσω του προσανατολισμού στον πελάτη, η 
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επιχείρηση ή ο οργανισμός επικεντρώνεται στη διατήρηση της σχέσης του με τους 

πελάτες και υιοθετεί την προσέγγιση του εσωτερικού μάρκετινγκ ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα των υπηρεσιών όπως και το ανθρώπινο δυναμικό. 

Σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό, το ανθρώπινο δυναμικό εργάζεται για στην παροχή 

προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους πελάτες και για το σκοπό αυτό πρέπει να προνοείται 

η παροχή κινήτρων προς τους υπαλλήλους. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αρκετά 

προβλήματα αναφορικά με τη διατήρηση και την παροχή κινήτρων προς το ανθρώπινο 

δυναμικό. Αρκετοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με το εσωτερικό 

μάρκετινγκ και τη διατήρηση του ανθρωπίνου δυναμικού όπου παρατηρήθηκε θετική 

επίδραση. Αποτελέσματα ερευνών έχουν αποδείξει ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει 

θετική επίπτωση στην ικανοποίηση των εργαζομένων (Ewing & Caruana, 1999). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι αν και το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί το μέσο για την παροχή 

κινήτρων προς το ανθρώπινο δυναμικό και την ικανοποίησή του, ωστόσο αυτό δεν 

είναι επαρκές από μόνο του. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Rafiq & Ahmed (2000) ο προσανατολισμός προς 

τον πελάτη αποτελεί σημαντικό στοιχεία συνύπαρξης με το εσωτερικό μάρκετινγκ και 

την παροχή κινήτρων προς το ανθρώπινο δυναμικό για τη βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών. Το εσωτειρκό μάρκετινγκ μπορεί να παράσχει καλύτερη 

εξυπηρέτηση όχι μόνο προς τον εξωτερικό πελάτη αλλά και προς το ανθρώπινο 

δυναμικό της. Για παράδειγμα, η προβολή της εικόνας ενός υπαλλήλου προς τον 

πελάτη αποτελεί κίνητρο για τη βελτίωση της εικόνας του. Οι Lings & Greenly (2005) 

πρότειναν την παροχή κινήτρων και την ενθάρρυνση των υπαλλήλτων των 

επιχειρήσεων ή των οργανισμών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσω 

του εσωτερικού μάρκετινγκ.  

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων αλλά και της οργάνωσης 

μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού σε συνάρτηση με την παροχή κινήτρων 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί το μέσω για την 

παρακίνηση των εργαζομένων ενώ η κινητοποίησή τους θεωρείται απαραίτητη για την 

εφαρμογή του. Το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί μία διαδικασία της εκάστοτε αγοράς 

ενώ περιλαμβάνει κάθε οργανωτικό άτομο. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εκδοχές 

για το νόημα του εσωτερικού μάρκετινγκ οι οποίες συνοψίζονται στις εξής προτάσεις 

(Lings & Greenly, 2005): 
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 στην παρακίνηση και στην ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού 

 στον προσανατολισμό στον πελάτη 

 στη βοήθεια της διαχείρισης των αλλαγών 

Στα πλαίσια συγγραφής της παρούσας εργασίας θα εξεταστεί το ζήτημα της 

υποκίνησης των εργαζομένων ως βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του εσωτερικού 

μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα θα εστιαστεί στην ελληνική αγορά και στον 

τρόπο με τον οποίο υποκινείται το ανθρώπινο δυναμικό για την καλύτερη εφαρμογή 

αυτής της νέας υπηρεσίας του μάρκετινγκ. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η 

διερεύνηση της υιοθέτησης της παρακίνησης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις ή 

τους οργανισμούς ως μέσου για την καθιέρωση του εσωτερικού μάρκετινγκ ενώ οι 

ερευνητικοί στόχοι μέσω των οποίων θα επιχειρηθεί η επίτευξη του σκοπού της 

εργασίας είναι: 

 Ερευνητική Υπόθεση Η1: Το εσωτερικό μάρκετινγκ συνδέεται θετικά με την 

ικανοποίηση από την εργασία του ανθρωπίνου δυναμικού των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

 Ερευνητική Υπόθεση Η2: Η υποκίνηση συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση 

που αντλείται από την εργασία 

 

 

1.2 Η δομή της εργασίας 

 

Για το σκοπό ολοκλήρωσης της παρούσας εργασίας, χωρίστηκε νοητά σε ένα 

θεωρητικό μέρος και σε ένα εμπειρικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από το πρώτο, 

εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας, όπου πραγματοποιείται μία πρώτη επαφή με το 

αντικείμενο που θα ερευνηθεί ενώ αναφέρονται και οι ερευνητικοί στόχοι της 

εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο, αποτελεί το μέρος όπου θα συμβεί η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση με τη μελέτη ζητημάτων όπως είναι το εσωτερικό μάρκετινγκ και η 

υποκίνηση των εργαζομένων. Το εμπειρικό μέρος της εργασίας ξεκινά με το τρίτο 

κεφάλαιο όπου συμβαίνει η παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας που 

ακολουθήθηκε για την εκπόνησης της παρούσας μελέτης. Σε αυτό το σημείο 

παρουσιάζεται ο τρόπος σύλληψης της ερευνητικής ιδέας και οι ενέργειες που 
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πραγματοποιήθηκαν ώστε να έρθει σε πέρας. Παράλληλα διενεργείται και μία 

παρουσίαση της εμπειρικής μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των 

δεδομένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία παρουσίαση των εμπειρικών 

ευρημάτων της έρευνας και μία σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 

βιβλιογραφίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στα 

συμπεράσματα και στις προτάσεις για περεταίρω μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

 

2.1 Εσωτερικό Μάρκετινγκ 

 

2.1.1 Ιστορική αναδρομή στο εσωτερικό μάρκετινγκ 

 

Ο Berry (1981) έχει περιγράψει το εσωτερικό μάρκετινγκ σαν την περίπτωση 

αντιμετώπισης του ανθρωπίνου δυναμικού σαν εσωτερικό πελάτη και της δουλειάς σαν 

εσωτερικό προϊόν. Το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει αναπτυχθεί σε τρεις μεμονωμένες 

και σημαντικές κατευθύνσεις κατά την πάροδο των ετών. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο 

Berry (1981) ασχολούνταν με τις υπηρεσίες του μάρκετινγκ ανακάλυψε την ιδέα του 

εσωτερικού μάρκετινγκ όταν αντιλήφθηκε ότι οι εργαζόμενοι της παροχής υπηρεσιών 

επηρεαζόταν περισσότερο από την απόκτηση πελατών, την κράτηση και τη 

μετανάστευση, οι οποίες θα οδηγήσουν  στην επιτυχία της επιχείρησης. Η προσέγγιση 

στο εσωτερικό μάρκετινγκ έγινε μέσω του παραδοσιακού μάρκετινγκ ενώ η εργασία 

του ανθρωπίνου δυναμικού μπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν της επιχείρησης. Η 

προσέγγιση που ακολουθεί το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι σύμφωνη με το 

παραδοσιακό ενώ υπάρχει η άποψη ότι η εργασία του ανθρωπίνου δυναμικού είναι 

ελκυστική και ενδιαφέρουσα (Berry, 1981). 

Επιπλέον, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η προσέγγιση των 4P’s του παραδοσιακού 

μάρκετινγκ έχει εφαρμοστεί στην προσπάθεια προσέγγισης του εσωτερικού 

μάρκετινγκ ενώ η προσεχή εστιάζεται στην εργασία των υπαλλήλων σαν προϊόν. 
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Επίσης, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μορφές της τιμής, της διανομής, της 

τοποθέτησης και της προώθησης ώστε να εγκαθιδρυθεί η προσέλκυση της 

παρεχόμενης υπηρεσίες ή του παρεχόμενου προϊόντος. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 

βασική γραμμή της θεωρία του Berry (1981) είναι η ανάπτυξη ποικίλων τύπων και 

μορφών εσωτερικής επικοινωνίας και προώθησης. Όλα τα παραπάνω έχουν 

πραγματοποιηθεί στοχεύοντας στην ενθάρρυνση και στην ανοικοδόμηση της 

ικανοποίησης των απασχολούμενων σε κάποια εργασία (Berry, 1981).  

Αργότερα το 1980, ο Gronroos (1984) ανέφερε ότι κάθε μεμονωμένος υπάλληλος 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

προσφέρει η εξίσωση η οποία παράγεται από την ίδια την επιχείρηση ή τον οργανισμό. 

Ο Gronroos (1984) ανέφερε ότι κάθε υπάλληλος πρέπει να εκπαιδεύεται με τον 

κατάλληλο τρόπο σε όλες τις μορφές πωλήσεων με τρόπο ώστε να χτίζονται οι 

πελατειακές σχέσεις. Η σωστή ισορροπία της οργάνωσης, πρέπει να δημιουργείται για 

να υποστηρίξει την αντιμετώπιση των πελατών από τους υπαλλήλους. Ως εκ τούτου η 

βασική έγνοια της οργάνωσης είναι όχι η απλή προώθηση ενός ανώτατο προϊόντος 

προς τους πελάτες ή η μοναδική εμπειρία από τη χρήση μίας υπηρεσίας, αλλά η 

δημιουργία μίας σταθερής και συνεχούς σύνδεσης με τον πελάτη. Αυτή η σχέση μπορεί 

να οδηγήσει σε επιπλέον πωλήσεις και στη δημιουργία υψηλότερου κέρδους εάν οι 

εργαζόμενοι ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σα μέλη του εσωτερικού μάρκετινγκ 

(Gronroos, 1984). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις καθίσταται σαφές ότι μία επιχείρηση πρέπει να 

εφαρμόσει ένα σχέδιο το οποίο θα είναι παρόμοιο με εκείνο του εξωτερικού μάρκετινγκ 

και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Σύμφωνα με τους Cooper & Cronin (2000) το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελείται από 

προσπάθειες στο εσωτερικό της οργάνωσης, στόχος των οποίων είναι η ενθάρρυνση 

των υπαλλήλων ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το 1990, οι Rafiq 

& Ahmed (2000) δημιούργησαν μία υβριδική προσέγγιση για το εσωτερικό μάρκετινγκ 

σύμφωνα με την οποία το εσωτερικό μάρκετινγκ ήταν δύσκολο να οριστεί επακριβώς 

εξαιτίας διαλειτουργικών συγκρούσεων μεταξύ των τμημάτων, της διοίκησης και του 

ανθρωπίνου δυναμικού ενώ η επιχείρηση παρουσιάζει μία τάση εμμονής προς την 

αλλαγή. 
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Συγγραφέας/εις Αιτιολόγηση 

Berry, Hensel, & Burke 

(1976) 

 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ μετατρέπει την 

εργασία σε εσωτερικό προϊόν, το οποίο 

ικανοποιεί τους εργαζόμενους οι οποίοι 

αποτελούν την εσωτερική αγορά ενώ 

ικανοποιούνται οι στόχοι της οργάνωσης 

 Στοχεύει στην πρώτη γραμμή του 

ανθρωπίνου δυναμικού 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί μία 

στρατηγική το οποίο στηρίζεται στην 

επικοινωνία με τους υπαλλήλους 

Sasser (1976) 

 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ επιδρά στην 

ικανοποίηση της εργασίας 

 Μία βοηθητική, συμπεριφορική προσέγγιση 

 Εφαρμόζεται στην εσωτερική αγορά και 

στην εργασία 

 Στοχεύει στην πρώτη γραμμή του 

ανθρωπίνου δυναμικού 

William (1977) 

 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ επιδρά στην 

ικανοποίηση της εργασίας 

 Στοχεύει στο προσωπικό της πρώτης 

γραμμής 

 Αποτελεί μία βοηθητική, συμπεριφορική 

προσέγγιση 

 Ασχολείται με το στάτους και τις 

οικονομικές ανησυχίες του προσωπικού 
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πρώτης γραμμής σε συνδυασμό με τη 

βελτίωση των υπηρεσιών που προορίζονται 

προς τους πελάτες 

 

 

 

 

 

 

Tansuhaj, Wong, & 

McCullough (1987) 

 

 

 

 

 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ επιδρά στην 

αύξηση του επιπέδου της εργασιακής 

ικανοποίησης 

 Στοχεύει στο πρωσωπικό πρώτης γραμμής 

 Αποτελεί μία βοηθητική, συμπεριφορική 

προσέγγιση 

 Αποτελεί ευθύνη των ειδικών που 

ασχολούνται με το μάρκετινγκ σε μία 

επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό 

 Εφαρμόζεται μέσω της επικοινωνίας μεταξύ 

των υπαλλήλων 

 

Gummesson (1987) 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ αυξάνει τα 

επίπεδα της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας 

 Στοχεύει σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό το 

οποίο έχει ανάμειξη στις υπηρεσίες 

δημιουργίας αξίας 

 Εφαρμόζεται μία μηχανική προσέγγιση 

μέσω της επικοινωνίας μεταξύ των 

υπαλλήλων και υης κουλτούρας της 

οργάνωσης 

George (1990)  



 
16 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ εφαρμόζεται στις 

εσωτερικές συναλλαγές 

 Στοχεύει σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό 

 Αφορά σε μία ολιστική προσέγγιση η οποία 

στοχεύει στη βελτίωση του 

προσανατολισμού προς τις υπηρεσίες 

Foreman & A.H. (1995) 

 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ διαθέτει πολλά 

αντικείμενο ανάλογα με το σε ποιον στοχεύει 

 Μπορεί να ομαδοποιήσει συγκεκριμένα 

τμήματα ενός ολόκληρου οργανισμού 

 Αποτελεί μία βοηθητική, συμπεριφορική 

προσέγγιση 

 Εφαρμόζεται μέσω της επικοινωνίας, της 

ανάπτυξης της διοίκησης και της παροχής 

κινήτρων και επάθλων 

Piercy & Morgan (1994) 

 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ στοχεύει σε 

εκείνους που μπορούν να εφαρμόσουν τη 

στρατηγική του μάρκετινγκ 

 Αποτελεί μία βοηθητική, συμπεριφορική 

προσέγγιση 

 Επιτρέπει τη μετακίνηση των διατμηματικών 

ορίων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

των προκαθορισμένων στόχων του 

μάρκετινγκ της επιχείρησης 

Naude, Desai, & Murphy 

(2003) 

 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ στοχεύει στην 

αύξηση την ικανοποίησης της απασχόλησης 

και στην υοπθέτηση της τεχνική του 

προσανατολισμού στην αγορά 

 Στοχεύει σε όλους τους υπαλλήλους 
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 Αποτελεί μία μηχανική προσέγγιση 

 Η πραγματοποίηση του εσωτερικού 

μάρκετινγκ επηρεάζεται από μεμονωμένα 

χαρακτηριστικά του οργανισμού 

Ballantyne (2000) 

 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ επιδρά στην 

ανανεωμένη γνώση 

 Στοχεύει σε όλους τους υπαλλήλους 

 Αποτελεί μία μηχανική προσέγγιση 

 Επηρεάζει τις διαδικασίες των υπηρεσιών 

και του προσανατολισμού χρησιμοποιώντας 

εισροές τόσο από το εσωτερικό όσο και από 

το εξωτερικό περιβάλλον 

 

Lings I.  (2004) 

 Ο εσωτερικός προσανατολισμός στην αγορά 

αναπαριστά τη φιλοσοφία της επιχείρησης 

 Αυξάνει το επίπεδο της ικανοποίησης της 

εργασίας 

 Στοχεύει στο προσωπικό της πρώτης 

γραμμής 

 Αποτελεί μία προσεγγιση της κουλτούρας 

της επιχείρησης ενώ περιλαμβάνει τα στοιχεί 

της αναζήτησης εσωτερικής αγοράς, των 

επικοινωνιών και της ανταπόκρισης 

 

Πίνακας 1: Ορισμοί εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί αναφορικά 

με το εσωτερικό μάρκετινγκ, με ορισμένους συγγραφείς που θεωρούν το εσωτερικό 

μάρκετινγκ ως έννοια, μία φιλοσοφία ή μία πρακτική διαχείρισης (Gronroos, 1984) ; 

(George, 1990) ; (Wilson & Fook, 1990) ; (Lings, 2004). Ως εσωτερικό μάρκετινγκ 

ορίζεται η μεταχείριση τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών, με την ίδια 

βαρύτητα μέσω διαφόρων προληπτικών προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων 
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της επιχείρησης (Woodruffe, 1995). Το εσωτερικό μάρκετινγκ ορίζεται επίσης ως, η 

προγραμματισμένη χρήση των ενεργειών επικοινωνίας για τη συστηματική επίδραση 

των γνώσεων, των συμπεριφορών των υπαλλήλων  (Stauss & Hoffman, 2000).  

 

2.1.2 Η εξέλιξη του εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία κατά τα τελευταία 25 χρόνια, παρατηρούνται 3 

διακριτές φάσεις της εξέλιξης του εσωτερικού μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τους Rafiq & 

Ahmed (2000) ονομαστικά οι εν λόγω φάσεις είναι η φάση της ικανοποίησης και της 

υποκίνησης του ανθρωπίνου δυναμικού, η φάση του προσανατολισμού στον πελάτη 

και η φάση της υιοθέτησης της στρατηγικής και της διαχείρισης της αλλαγής. Εν 

συνεχεία θα παρουσιαστεί μάι συζήτηση αναφορικά με τις 3 φάσης εξέλιξης και 

ανάπτυξης του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 

 

 

2.1.2.1 Η υποκίνηση και η ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού (1η Φάση) 

 

Η πρώτη φάση της ανάπτυξης του εσωτερικού μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις 

εργασίες οι οποίες εστιάζουν στην υποκίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και στο 

επίπεδο ικανοποίησης που αντλούν από την εργασία τους. Ο βαθύτερος λόγος αυτού 

αφορά στο γεγονός ότι η βάση του εσωτερικού μάρκετινγκ βρίσκεται στην προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για πρώτη φορά ο Berry L. L. 

(1981) ανέφερε ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό 

σαν εσωτερικό πελάτη και η εργασία του αποτελεί το εσωτερικό προϊόν της 

επιχείρησης, το οποίο πρέπει να ικανοποιεί τις αναγκές των εσωτερικών πελατών. Μία 

βασική ιδέα στην οποία βασίζεται η άποψη του εσωτερικού μάρκετινγκ έγκειται στο 

ότι η ύπαρξη ικανοποιημένων υπαλλήλων θα οδηγήσει στην ύπαρξη ικανοποιημένων 

πελατών. Η διαδικασία της προσέλκυσης, της διατήρησης αλλά και της απόδοσης 

κινήτρων υψηλής ποιότητας προς το προσωπικό, αποτελούν κρίσιμα ζητήματα όταν η 
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ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί έναν πραγματικό παράγοντα 

διαφοροποίησης (Rafiq & Ahmed, 2000). 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει κατά κόρον στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπου οι 

πελάτες φαίνονται απαιτητικοί απέναντι στους υπαλλήλους ενώ οι υπάλληλοι με τη 

σειρά τους δημιουργούν υψηλές προσδοκίες από την απασχόλησή τους. Για το λόγο 

αυτό θεωρείται ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ θα καταφέρει να ικανοποιήσει το 

ανθρώπινο δυναμικό οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι με λογική αλλά και με την 

ευγενική αντιμετώπιση των πελατών. Ως εκ τούτου, η παρουσιάστηκε έντονα η 

πρόκλησης της επίτευξης ικανοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού που με τη σειρά 

του θα οδηγούσε σε ικανοποιημένους πελάτες. Το κυριότερο εργαλείο για την 

ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού θεωρήθηκε ότι θα ήταν η αντιμετώπισή του 

ως πελάτη. Σύμφωνα με τον Gronroos (1984), η διοίκηση κάθε επιχείρησης ή 

οργανισμού πρέπει να ασχολείται με τη δημιουργία, την ενθάρρυνση και την 

κατανόηση του ρόλο του ανθρωπίνου δυναμικού στο εσωτερικό της.  

Ο Cahill (1995) θεωρεί ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί μία φιλοσοφία 

δανεισμένη από το στρατηγικό μάνατζμεντ, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η 

ανάπτυξη, η προσέλκυση, η διατηρήση αλλά και η υποκίνηση του ανθρωπίνου 

δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον με υψηλή 

ποιότητα το οποίο παρέχει την απαραίτητη κάλυψη των αναγκών του. Με την ίδια 

άποψη βρίσκονται σύμφωνοι τόσο οι Berry & Parasuraman (1991) και οι  Javadein, 

Rayej, Estiri, & Chorbani (2011). Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι η 

αντιμετώπιση του εργαζόμενου ως εσωτερικού πελάτη αποτελεί μία λύση, σύμφωνα 

με τους Rafiq & Ahmed (1993) δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Αναλυτικότερα, εν 

αντιθέση με τους πελάτες το ανθρώπινο δυναμικό δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 

το εσωτερικό προϊόν (εργασία) ενώ η ταύτισή του με τον εσωτερικό πελάτη γεννά 

ερωτήματα σχετικά με το εάν έχουν προτεραιότητα οι ανάγκες των εξωτερικών 

πελατών ή των εσωτερικών.  

 

2.1.2.2 Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη (2η Φάση) 
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Η δεύτερη φάση της εξέλιξης της έννοιας του εσωτερικού μάρκετινγκ περιλαμβάνει 

την ανάγκη ανταπόκρισης του ανθρωπίνου δυναμικού στην επαφή με τους πελάτες. Η 

αλληλεπίδραση στη διαδικασία της αγοραπωλησίας έχει σημαντική επίπτωση όχι μόνο 

στην αγορά αλλά και στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης επιλέγει εκ νέου την αγορά από 

την ίδια επιχείρηση ή οργανισμό. Για να υπάρξει ωφέλεια κάθε επιχείρηση ή 

οργανισμός οφείλει να ακολουθήσει μία στρατηγική του προσανατολισμού στον 

πελάτη ενώ το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να δίνει έμφαση στον προσανατολισμό προς 

τις πωλήσεις (Rafiq & Ahmed, 2000). Ως εκ τούτου η βασική παροχή του εσωτερικού 

μάρκετινγκ έγκειται στην ύπαρξη εργαζομένων οι οποίοι υποκινούνται ενώ είναι 

συνειδητοποιημένοι έναντι των πελατών (Gronroos, 1984). Είναι χρήσιμο να τονισθεί 

ότι δεν αρκεί να υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το κίνητρο 

της υψηλότερης απόδοσης όπως υποστήριξε ο Berry (1981), αλλά πρέπει να είναι 

προσανατολισμένοι προς τις πωλήσεις.  

 

 

 

 

2.1.2.3 Η εφαρμογή της στρατηγικής και της διαχείρισης της αλλαγής (3η Φάση) 

 

Στην τελευταία φάση της εξέλιξης της έννοιας του εσωτερικού μάρκετινγκ, οι 

ερευνητές ασχολούνται πιο στενά με τον τρόπο υλοποίησης της στρατηγικής. Ο Winter 

(1985) ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε αναγνωρίσει το ρόλο του εσωτερικού μάρκετινγκ 

ως μία τεχνική της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού, η οποία λειτουργεί προς την 

επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού. Επίσης, 

υπάρχει μία σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και 

του εσωτερικού μάρκετινγκ ενώ η επίτευξή του συμβαίνει με τους εξής τρόπους 

(George, 1990): 

 παρέχει την επιβεβαίωση ότι το ανθρώπινο δυναμικό κατανοεί και βιώνει την 

εργασία του στα πλαίσια του περιβάλλοντος το οποίο στηρίζει την ανάπτυξή 

του στον προσανατολισμό προς τον πελάτη 
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 παρέχει τη διαβεβαίωση ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι προετοιμασμένο να 

υποκινείται και να λειτουργεί με τον προσανατολισμό προς τις υπηρεσίες. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί ένα εργαλείο της διοίκησης ενώ για την καθολική 

του εφαρμογή κρίθηκε απαραίτητο να ξεπεραστούν διάφορες διατμηματικές 

συγκρούσεις και η καθιέρωση της επικοινωνίας (Flipo, 1986). Η διαφορά της 

τελευταίας φάσης της εξέλιξης της έννοιας του εσωτερικού μάρκετινγκ από τις 

προηγούμενες, έγκειται στο σκοπό του ο οποίος είναι πολύ ευρύτερος. Πιο 

συγκεκριμένα, το εσωτερικό μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρακίνηση 

του ανθρωπίνου δυναμικού ώστε να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ο οποίος θα 

βελτίωνε την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον τελικό καταναλωτή (Rafiq 

& Ahmed, 2000). 

Μία ακόμη εκδοχή για το εσωτερικό μάρκετινγκ αναφέρεται από τους Greene, Walls, 

& Schrest (1994) οι οποίοι υποστήριξαν ότι ορίζεται ως η προώθηση της επιχείρησης 

ή του οργανισμού προς το ανθρώπινο δυναμικό της. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραληφθεί 

η αναφορά στο γεγονός ότι η σημαντικότερη προσπάθεια του εσωτειρκού μάρκετινγκ 

έγκειται στη διαχείριση της σχέσης η οποία ανακύπτει μεταξύ του εσωτερικού πελάτη 

και των προμηθευτών (Brooks, et al., 1999). Με τη βελτίωση της ποιότητας των 

συναλλαγών ανάμεσα στους εσωτερικούς πελάτες και στους εσωτειρκούς 

προμηθευτεές, οι επιχειρήσεις επηρεάζουν με θετικό τρόπο την ποιότητα των 

συναλλαγών με τους πελάτες (Frost & Kumar, 2000), (Marshall, et al., 1998), 

(Schneider, et al., 1994). 

Η σωστή διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί προτεραιότητα για κάθε 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε μία προσπάθεια σχεδιασμού των κατάλληλων 

υπηρεσιών οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξωτερικών πελατών αλλά και 

στις προσδοκίες τους (Γούναρης, 2003).  Παρόλα αυτά υπάρχει και η περίπτωση όπου 

το εσωτερικό μάρκετινγκ θεωρείται ως ένας τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η 

αλλαγή (Pitt, et al., 1999) ενώ παράλληλα υπάρχει η παραδοχή η οποία ορίζει το 

εσωτερικό μάρκετινγκ ως την έννοια η οποία περιλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες και 

τις στρατηγικές οι οποίες στοχεύουν στην αλλαγή των ανθρώπων, της δομής, των 

διαδικασιών αλλά και της τεχνολογίας ή στο συνδυασμό αυτών (Snell & L., 2009). 
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2.1.3 Το μείγμα του εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού μείγματος 

μάρκετινγκ έγκειται στο γεγονός ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ βασίζεται στην 

εσωτερική αγορά ενώ το εξωτερικό μάρκετινγκ στην εξωτερική αγορά και στους 

εξωτερικούς πελάτες. Οι Piercy & Morgan (1991) προσπάθησαν να δημιουργήσουν 

μία σαφή εικόνα για το μείγμα του εσωτερικού μάρκετινγκ η οποία αναπτύχθηκε 

περεταίρω από τους Rafiq & Ahmed (1993). Για την καλύτερη κατανόηση αυτού θα 

επιχειρηθεί μία παράθεση των στοιχείων που απαρτίζουν το μείγμα του εσωτερικού 

και του εξωτερικού μάρκετινγκ. Παρατηρώντας το Διάγραμμα 1 αναφέρονται τα 

στοιχεία του εξωτερικού μείγματος μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, προώθηση, διανομή) και 

η αντιστοίχιση των αντίστοιχων στοιχείων του μείγματος του εσωτερικού μάρεκτινγκ 

στο μείγμα του εξωτειρκού μάρκετινγκ. 

 

Διάγραμμα 1: Αντιστοίχιση του μείγματος του εξωτερικού μάρκετινγκ στο εσωτερικό 

μάρκετινγκ 

 

Το βασικότερο στοιχείο του εξωτερικού μείγματος του μάρκετινγκ είναι το προϊόν το 

οποίο στο εσωτερικό μείγμα μάρκετινγκ εξετάζεται σε 3 διαφορετικά επίπεδα, στο 

επίπεδο της εργασίας (Keller, et al., 2006), στο επίπεδο της συμπεριφοράς και των 

αξιών που διέπουν τη λειτουργία της οργάνωσης και στο επίπεδο των λειτουργικών 
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μέτρων αλλά και των καινοτόμων τρόπων διαχείρισης των πελατών (Rafiq & Ahmed, 

1993). Σύμφωνα με τους Keller, Lynch, Ellinger & Ozment (2006) το εσωτερικό 

προϊόν αντιπροσωπεύει το βασικό επίπεδο αναγκών των υπαλλήλων (εσωτερικοί 

πελάτες) το οποίο πρέπει να ικανοποιήσει η επιχείρηση.  

Ένα ακόμη στοιχείο του μείγματος του εξωτερικού μάρκετινγκ είανι η τιμή η οποία 

ορίζεται ως ένα έξοδο το οποίο πραγματοποιείται από το ανθρώπινο δυναμικό για την 

απόκτηση επιπλέον γνώσεων (Rafiq & Ahmed, 1993). Από την άλλη πλευρά οι 

Javadein, Rayej, Estiri & Chorbani (2011) θεωρούν ότι η τιμή αφορά στο ψυχολογικό 

βάρος με το οποίο επιφορτίζονται οι υπάλληλοι για την εκμάθηση κάποιων 

καινούργιων τρόπων εργασίας. Δεν πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στο γεγονός ότι 

οι Keller, Lynch, Ellinger & Ozment (2006) αναφέρουν την εσωτειρκή τιμή ως μία 

δαπανηρή δυναμική κατά την εκτέλεση δραστικών προσπαθειών όπου ο εσωτερικός 

προμηθευτής ξοδεύει ώστε να μετατραπούν οι εισροές σε εκροές. Οι δαπανηρές αυτές 

προσπάθειες αναφέρονται στην προθυμία ή στην προσπάθεια για την πρόβλεψη των 

επιθυμιών και των αναγκών των εσωτερικών πελατών.  

Επιπλέον, η προώθηση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα του εξωτερικού μείγματος 

μάρκετινγκ με το εσωτερικό μάρκετινγκ να αποτελεί το μηχανισμό της μείωσης της 

απομόνωσης των τμημάτων μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού (Martin, 1992). Μέσω 

αυτού επιτυγχάνεται ο περιορισμός των ενδο-λειτουργικών προβλημάτων και την 

περιστολή της αντίστασης απέναντι στην αλλαγή (Darling & Taylor, 1989). Όταν 

επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητη η ύπαρξη ορθής επικοινωνίας στο 

εσωτερικό της επιχείρησης ή του οργανισμού. Κάποια από τα επικοινωνιακά μέσα τα 

οποία χρησιμοποιούνται στην εσωτερική επικοινωνία είναι τα περιοδικά, τα 

ενημερωτικά δελτία, οι πίνακες ανακοινώσεων ή οι αφίσες (Jones & Wright, 1992). Η 

εσωτερική προώθηση αποτελεί την αποτελεσματική σχέση μεταξύ του ανθρωπίνου 

δυναμικού και η αναγνώριση των συστημάτων ανταμοιβής (Rafiq & Ahmed, 1993). 

Επίσης, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα αναφορικά με την υποκίνηση του 

ανθρωπίνου δυναμικού και επηρεάζει τη στάση τους. Εάν δεν παρέχεται ικανοποιητικό 

επίπεδο κινήτρων προς το ανθρώπινο δυναμικό ή εάν οι συμπεριφορές τους δεν είναι 

σύμφωνες με την οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού, το 

σύνολο της οργάνωσης θα οδηγηθεί σε αποτυχία (Javadein, et al., 2011). 
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Το τελευταίο στοιχείο του μείγματος του εξωτερικού μάρκετινγκ αποτελεί η διανομή 

η οποία στο εσωτερικό μάρκετινγκ ερμηνεύεται ως σεμινάρια κατάρτισης για το 

προσωπικό ή τα στελέχη της επιχείρησης ή ως συνεδριάσεις με συμβούλους για την 

παροχή υψηλότερης κατάρτισης (Piercy & Morgan, 1991), (Keller, et al., 2006). Η 

διανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκφραση των στόχων της επιχείρησης ή του 

οργανισμού αλλά και για τη συνεισφορά στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τους Piercy & Morgan (1991) η εσωτερική διανομή, η τιμή του 

εσωτερικού προϊόντος και η επικοινωνία αποτελούν στοιχεία τα οποία μπορούν να 

διευκολύνουν την οργανωσιακή αλλαγή και τα τεχνικά συστήματα.  

 

 

2.1.4 Τα οφέλη του εσωτερικού μάρκετινγκ 

 

Το σημαντικότερο όφελος της καθιέρωσης του εσωτερικού μάρκετινγκ στα πλαίσια 

λειτουργίας μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού είναι ο περιορισμός του κόστους του 

ανθρωπίνου δυναμικού σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας. Οι Berry & 

Parasuraman (1991) σημείωσαν ότι όποιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί εφαρμόζουν την 

πρακτική του εσωτερικού μάρκετινγκ θα είναι σε θέση να: 

 διευρύνουν τον επιθετικό ανταγωνισμό του ταλέντου του ανθρωπίνου 

δυναμικού τους 

 προσφέρουν ένα όραμα το οποίο θα φέρει νόημα και σκοπό στο επαγγελματικό 

περιβάλλον 

 προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 

για την καλύτερη άσκηση του ρόλο του 

 καθοδηγήσουν το ανθρώπινο δυναμικό προς το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

 ενισχύσουν την αίσθηση της ελευθερίας στο χώρο εργασίας 

 στηρίζουν τις όποιες αποφάσεις σχεδιασμού στην έρευνα και στην ανάπτυξη. 

Το μέσο της δημιουργίας ικανοποιημένου ανθρωπίνου δυναμικού θεωρείται το 

εσωτερικό μάρκετινγκ το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δυναμικό, ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα με την ευχαρίστηση των πελατών. Οι τελευταίοι θα καταφέρουν να 
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αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς και ως εκ τούτου να αυξήσουν τα κέρδη της 

επιχείρησης ή του οργανισμού συγκριτικά με τους ανταγωνιστές τους. Το εσωτερικό 

μάρκετινγκ επιδρά στην ικανοποίηση των πελατών, στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, στη διατήρηση του ανθρωπίνου δυναμικού, στην 

ορθή συμπεριφορά του ανθρωπίνου δυναμικού και στη συμπεριφορά της διοίκησης και 

του ανθρωπίνου δυναμικού η οποία πρέπει να είναι συμβατή με τους 

προκαθορισμένους στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού (Lings & Greenley, 

2005). 

Η επιτυχία εφαρμογής του εσωτερικού μάρκετινγκ ερμηνεύεται μέσω της θετικής 

στάσης του ανθρωπίνου δυναμικού έναντι της εργασίας σε συνδυασμό με την 

οργανωσιακή δέσμευση, τη συμμετοχή στην εργασία και τα κίνητρα τα οποία 

παρέχονται για την εργασιακή ικανοποίηση. Η κινητοποίηση του ανθρωπίνου 

δυναμικού και η επακόλουθη παρότρυνσή του οδηγούν στον κύκλο επιτυχίας ο οποίος 

με τη σειρά του οδηγεί στη συνειδητοποίηση του ρόλου του ανθρωπίνου δυναμικού, 

στην ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών και στην επικέντρωση στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, το εσωτερικό 

μάρκετινγκ συνδράμει στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ενώ 

ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό αποδέχεται τα νέα καθήκοντα τα οποία καλούνται 

να εκτελέσουν στο πλαίσιο των καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών που καλούνται να 

προωθήσουν (Caruana & Calleya, 1998). 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο καθώς 

(Γούναρης, 2003): 

 βοηθά το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης να κατανοήσει και να 

εμπεδώσει τη στρατηγική λειτουργίας της επιχείρησης όπως επίσης και τους 

στόχους της 

 συνδράμει προς την ανάπτυξη ενός στυλ ηγεσίας από τα ανώτερα στελέχη και 

τους προϊσταμένους, το οποίο καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό προς την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σαν κεντρικό άξονα της κουλτούρας της 

επιχείρησης 

 δίνει την ευκαιρία στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης να λάβει μήνυμα 

προαγωγής για τη σημασία εξυπηρέτησης των πελατών και την απόκτηση 



 
26 

ικανοτήτων χειρισμού των διαπροσωπικών τους σχέσεων με το πελατειακό 

κοινό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Υποκίνηση εργαζομένων 

 

2.2.1 Η προσέγγιση της έννοιας της υποκίνησης 

 

Η συμπεριφορά των ατόμων αποτελεί ένα περίπλοκο θέμα το οποίο είναι στενά 

συνδεδεμένο με μία πληθώρα μεταβλητών όπως είναι η εργασιακή εμπειρία, οι 

φιλοδοξίες, ο κοινωνικός περίγυρος, αλλά και το επίπεδο των προσωπικών αναγκών. 

Επίσης, η ανθρώπινη συμπεριφορά περιγράφεται σαν ένα σύνολο δράσεων και 

αντιδράσεων ενός ατόμου προς τις όποιες δυνάμεις υποκίνησης. Η υποκίνηση θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μία διαδικασία μέσω της οποίας ενεργοποιούνται οι 

ικανότητες του ανθρωπίνου δυναμικού με στόχο την επίτευξη των προκαθορισμένων 

στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού (Κουτούζης, 1999). 

Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές προσπάθειες για τον προσδιορισμό της έννοιας της 

υποκίνησης με τις ενδεικτικότερες να παρουσιάζονται παρακάτω: 

 η υποκίνηση ή η παρακίνηση ορίζεται σα μία εσωτερική κατάσταση όπου το 

άτομο συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη ενός 

στόχου που έχει τεθεί (Celarent, 2010) 
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 η υποκίνηση αφορά σε ένα σύνολο ενεργητικών δυνάμεων, προερχόμενες είτε 

από το ίδιο το άτομο είτε από το περιβάλλον του ενώ καθορίζεται η στάση 

έναντι της εργασίας του (Pinder, 1998). 

Η υποκίνηση θεωρείται ότι έχει άμεση σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες ενώ αποτελεί 

μία μεταβλητή μεσολάβησης μεταξύ αυτών και της συμπεριφοράς των ατόμων 

(Ζαβλάνος, 1999). Στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί γίνεται περισσότερο σαφής ο 

ρόλος της υποκίνησης σα μεταβλητή μεσολάβησης όπως αναφέρθηκε από το Ζαβλάνο 

(1999). Η συμπεριφορά ενός ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την έντονη επιθυμία του 

να αγγίξει κάποιο σκοπό ο οποίος αποτελεί μία ενέργεια ή μία δραστηριότητα. Στην 

ουσία η συμπεριφορά ενός ατόμου εκδηλώνεται μέσω των ενεργειών που επιλέγει να 

πράξει. Αρκετές φορές όταν κάποοος επιλέγει μία ενέργεια στην πορεία πιθανό να 

αποφασίσει να αλλάξει την επιλογή του και να προχωρήσει σε ένα συνδυασμό 

δραστηριοτήτων ώστε να πετύχει κάτι διαφορετικό (Ζαβλάνος, 1999). 

 

Διάγραμμα 2: Η υποκίνηση ως μεταβλητή μεσολάβησης 

 

Η ανάλυση της έννοιας της υποκίνησης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες εξαιτίας του 

γεγονότος ότι αφορά σε μία εσωτερική διεργασία η οποία είναι μοναδική για το κάθε 

άτομο ενώ διακρίνεται για την υποκειμενικότητά της. Λαμβάνοντας σα δεδομένο το 

γεγονός ότι το άτομο διαθέτει κάποιες ανάγκες οι οποίες αποζητούν την ικανοποίησή 

τους, υποτίθεται ότι θα ακολουθήσει μία συγκεκριμένα συμπεριφορά ώστε να τις 

Ανθρώπινες 
Ανάγκες Υποκίνηση Συμπεριφορά
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ικανοποιήσει. Βέβαια δεν είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς την ακριβή συμπεριφορά 

του ατόμου καθώς είναι άγνωστη πτυχή η διεύθυνση της συμπεριφοράς του ανθρώπου 

όπως επίσης και η έντασή της (Ζαβλάνος, 1999). Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να 

τονισθεί ότι η υποκίνηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο της απόδοσης 

του ανθρωπίνου δυναμικού, η οποία επηρεάζει και την αποτελεσματικότητα με την 

οποία αντιμετωπίζονται οι εργασιακοί στόχοι. Το σημαντικότερο έργο της διοίκησης 

κάθε επιχείρησης ή οργανισμού είναι η υποκίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού ώστε να 

πεισθεί να προσφέρει τις ικανότητές του για την επίτευξη των προκαθορισμένων 

στόχων της επιχείρησης.  

 

 

2.2.2 Θεωρίες υποκίνησης 

 

Αρκετοί επιστήμονες έχουν αναπτύξει τις θεωρίες τους αναφορικά με την υποκίνηση 

των εργαζομένων και την παροχή κινήτρων αποσκοπώντας στη διερεύνηση του 

ζητήματος. Η πλειοψηφία των θεωριών αντιμετωπίζει προβλήματα στο θεωρητικό 

μέρος του όπως και στην προσπάθεια εφαρμογής του, αν και υπάρχουν εξηγήσεις οι 

οποίες δίνουν απαντήσεις προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ή των οργανισμών 

ώστε να ασκήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υποκίνηση. Οι θεωρίες της 

υποκίνησης βοηθούν τα στελέχη να αναλύσουν τις ανάγκες των ατόμων και να 

επιλέξουν τα κίνητρα εκείνα τα οποία θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους. Η 

διάκριση των που πραγματοποιείται περιλαμβάνει την πρώτη ομάδα με τις κλασικές 

θεωρίες ή τις οντολογικές (θεωρίας της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow, θεωρία 

των παραγόντων υγιεινής του Herzberg, η θεωρία του McGregor, η θεωρία του 

McClelland ή η θεωρία του ERG Alderfer) ενώ στη δεύτερη ομάδα συναντώνται οι 

μηχανιστικές ή διαδικαστικές θεωρίες ( η θεωρία των προσδοκιών από τον Vroom, η 

θεωρία του δικαίου του Adams όπως και το υπόδειγμα των επιστημόνων Porter & 

Lawler). 
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2.2.2.1 Η Θεωρία των Ανθρωπίνων Αναγκών του Maslow (ή η Θεωρία της 

Ιεράρχησης των Αναγκών) 

 

Ο Maslow προσπάθησε να ιεραρχήσει τις ανάγκες των ανθρώπων σε 5 βασικές 

κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο άνθρωπος ξεκινά με την κάλυψη των βασικών του 

αναγκών και στη συνέχεια προχωρά στην ικανοποίηση των υπολοίπων αναγκών. Ο 

ανθρώπινος παράγοντας υποκινείται από την προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών 

του σύμφωνα με την πυραμίδα η οποία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3. Στη βάση της 

υπάρχουν οι σημαντικότερες ανάγκες οι οποίες είναι οι βιολογικές και στην κορυφή 

της οι ανώτερες ανάγκες, εκείνες οι οποίες ικανοποιούνται μόνο εάν ικανοποιηθούν οι 

χαμηλότερες ανάγκες (Χατζηπαντελή, 1999). 

 

Διάγραμμα 3: Η πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών του Maslow (Maslow, 1943) 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Maslow (1943) στις φυσιολογικές ανάγκες κατατάσσονται 

όλες εκείνες οι ανάγκες οι οποίες συνδέονται με την επιβίωση του ανθρώπου όπως είναι 

η ένδυση, η τροφή, το νερό ή  η στέγη. Όσο οι φυσιολογικές ανάγκες δεν 

ικανοποιούνται τότε το άτομο δεν αισθάνεται ότι υπάρχουν οι ανάγκες του υψηλότερου 

επιπέδου. Οι ανάγκες ασφάλειας συνδέονται με το αίσθημα του φόβου έναντι των 

φυσικών κινδύνων αλλά και την ανικανότητα ικανοποίησης των φυσικών αναγκών του 

Αυτοπραγμάτωση

Αυτοεκτίμηση

Αίσθημα "ανήκειν

" και αγάπης

Ασφάλεια

Φυσιολογικές ανάγκες
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ανθρώπου όπως είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Σε αυτήν την κατηγορία 

περιλαμβάνονται ανάγκες όπως είναι η στοργή, η φιλία, η αλληλεπίδραση με άλλους 

ανθρώπους, η αποδοχή αλλά και η προάσπιση του ατόμου από το φόβο των στερήσεων 

και του κινδύνου. Η συγκεκριμένη κατηγορία αναγκών αποτελεί ένα πολύ βασικό 

κίνητρο της συμπεριφοράς των ατόμων καθώς κάθε ένα άτομο εξαρτάται από την 

εργασία του (Maslow, 1943). 

Επιπλέον, οι κοινωνικές ανάγκες (το αίσθημα του «ανήκειν») αναφέρονται στην 

ανάγκη συναναστροφής του ανθρώπου με άλλα άτομα και στη δημιουργία του 

αισθήματος ότι ανήκει σε κάποια ομάδα. Αυτό του προσφέρει το απαραίτητο επίπεδο 

εκτίμησης από την πλευρά των άλλων, της κατανόησης και της αγάπης τους. Η ανάγκη 

της αυτοεκτίμησης αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να αισθάνεται ότι ανήκει σε 

κάποια ομάδα ενώ παράλληλα γεννάται το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, της φήμης, 

του γοήτρου, της δύναμης και της αναγνώρισης. Οι συγκεκριμένες ανάγκες πολύ 

σπάνια ικανοποιούνται πλήρως σε αντίθεση με τις αντίστοιχες ανάγκες των κατώτερων 

επιπέδων. Όταν όμως καταφέρουν να αποκτήσουν σπουδαιότητα τότε το άτομο 

καταβάλει προσπάθειες να τις ικανοποιήσει. Ολοκληρώνοντας, η ανάγκη της 

αυτοπραγμάτωσης ικανοποιείται μόνο εάν ικανοποιηθούν οι ανάγκες των 

προηγούμενων βαθμίδων. Σύμφωνα με το Maslow (1943) η αυτοπραγμάτωση 

αναφέρεται στην επιθυμία του ατόμου να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει. Η έννοια της 

αυτοπραγμάτωσης είναι υποκειμενική και μεταφράζεται στο κάθε άτομο με 

διαφορετικό τρόπο.  

Η θεωρία του Maslow μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργοποίηση των 

δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού υπό την έννοια ότι παραμένοντας 

ανικανοποίητες οι ανάγκες των χαμηλότερων βαθμίδων τα άτομα δε θα καταφέρουν 

να εργαστούν αποδοτικά. Συμπερασματικά, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι οι 

ικανοποιημένες ανάγκες δεν αποτελούν κίνητρο υποκίνησης καθώς δημιουργούνται οι 

αμέσως επόμενες οι οποίες γίνονται κυρίαρχες και καθορίζουν τις δράσεις των ατόμων.  

 

2.2.2.2 Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg 
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Με την ωρίμανση των ανθρώπων παρατηρείται η εμφάνιση στοιχείων όπως είναι η 

εκτίμηση και η αυτοπραγμάτωση, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις ανάγκες 

των ανθρώπων. Η πιο ενδιαφέρουμε μελέτη η οποία έχει ασχοληθεί με αυτά τα δύο 

στοιχεία είναι εκείνη του Frederick Herzberg. Μέσω της μελέτης αυτής ανέκυψε μία 

θεωρία αναφορικά με την υποκίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού η οποία έχει 

επιδράσει στη διοίκηση των επιχειρήσεων ή των οργανισμών ενώ συνδράμει στην 

αποτελεσματική επιλογή του (Herzberg, et al., 1959). Εν αντιθέσει με τη θεωρία της 

ιεράρχησης των αναγκών του Maslow (1943), η θεωρία των δύο παραγόντων 

στηρίζεται σε μία έρευνα η οποία διενεργήθηκε στο χώρο εργασίας των ανθρώπων 

αποσκοπώντας στην ανάλυση εκείνων των παραγόντων οι οποίοι είναι ικανοί να 

υποκινήσουν το ανθρώπινο δυναμικό στην εργασία τους. Ωστόσο είναι χρήσιμο να 

σημειωθεί ότι παρά το διαφορετικό προσανατολισμό της θεωρίας του Maslow και του 

Herzberg, τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών συγκλίνουν (Μακρυγιωργάκης, 

2001). 

Σύμφωνα με τη θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg υπάρχουν ορισμένοι 

παράγοντες οι οποίοι παραδοσιακά προσφέρουν κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό, οι 

οποίοι μπορεί να λειτουργούν ως παράγοντες που εξαλείφουν τα αντικίνητρα και δεν 

υποκινούν τελικά το ανθρώπινο δυναμικό. Τα εν λόγω αντικίνητρα για τον Herzberg 

είναι οι παράγοντες υγιεινής ή οι παράγοντες συντήρησης. Από την άλλη πλευρά 

υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι προσφέρουν θετική υποκίνηση προς 

το ανθρώπινο δυναμικό, τους οποίους ονόμασε ως κίνητρα ή παράγοντες υποκίνησης 

(Herzberg, et al., 1959). Πιο αναλυτικά, οι παράγοντες υγιεινής στη θεωρία του 

Herzberg συνδυάζονται με την πρόληψη και οι κυριότεροι παράγοντες είναι (Herzberg, 

et al., 1959):  

 ο τρόπος της διοίκησης και η πολιτική της εκάστοτε επιχείρησης 

 οι συνθήκες εργασίας 

 ο τρόπος άσκησης ελέγχου 

 η αμοιβή 

 οι διαπροσωπικές σχέσεις 

 η σταθερότητα της εργασίας 

Εάν οι παραπάνω παράγοντες ρυθμιστούν με το σωστό τρόπο θα εξαφανίσουν ή θα 

προλάβουν την εμφάνιση δυσαρέσκειας στο επαγγελματικό περιβάλλον. 
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Ως παράγοντες υποκίνησης στη θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg θεωρούνται 

εκείνοι οι οποίοι περιλαμβάνουν συναισθήματα όπως είναι (Herzberg, et al., 1959): 

 οι χρηματικές απολαβές της εργασίας 

 η αναγνωρισιμότητα 

 η φύση της εργασίας 

 το επίπεδο της υπευθυνότητας 

 η προαγωγή. 

Σύμφωνα με τους Montana & Charnov (2002) τα κίνητρα, τα οποία αναφέρθηκαν στη 

θεωρία του Herzberg, σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας ενώ τα αντικίνητρα 

με το περιβάλλον της. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται μία λίστα των 

κινήτρων και των αντικινήτρων της θεωρίας των δύο παραγόντων του Herzberg. 

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 

Επίτευξη στόχου Η διοίκηση 

Αναγνώριση προσπάθειας Η πολιτική της επιχείρησης 

Επαγγελματική εξέλιξη Επίβλεψη 

Αντικείμενο εργασίας Συνθήκες εργασίας 

Υπευθυνότητα Διαπροσωπικές σχέσεις 

Προσωπική ανάπτυξη Αμοιβή 

 Κύρος/Φήμη 

 Προσωπική ζωή 

 Ασφάλεια εργασίας 

Πίνακας 2: Κίνητρα και αντικίνητρα της θεωρίας του Herzberg (Montana & Charnov, 2002) 

 

Ο Herzberg προσπαθώντας να δώσει ένα επιπλέον νόημα στη θεωρία του, εισήγαγε την 

έννοια της εμπλουτισμένης εργασίας η οποία εικάζεται ότι θα αυξήσει τα καθήκοντα 

της εργασίας ενώ παράλληλα θα προσδώσει νέα δεδομένα στο σχεδιασμό και στον 

έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη μεταβλητών (κάθετων) οι 

οποίες θα στοχεύουν στην ικανοποίηση αλλά και στην υποκίνηση του ανθρωπίνου 

δυναμικού. Μερικές από αυτές τις μεταβλητές είναι η ενίσχυση του αισθήματος της 
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υπευθυνότητας και η αύξηση των αρμοδιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, η μείωση 

των ελέγχων, η επιλογή του τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων και η ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών (Herzberg, et al., 1959). Η έννοιας της εμπλουτισμένης εργασίας κάνει 

την εμφάνισή της με τις εξής διοικητικές εφαρμογές (Μάρκοβιτς, 2002): 

 την εναλλαγή της εργασίας 

 την αυτονόμηση της εργασίας 

 τη διεύρυνση της εργασίας. 

 

2.2.2.3 Η θεωρία κάλυψης των επίκτητων αναγκών (McClelland) 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του McClelland κατανοούνται οι επίκτητες ανθρώπινες 

ανάγκες οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων δεσμών, την επίτευξη των 

στόχων και την εξουσία. Κάθε άτομο νιώθει την επιθυμία να καλύψει τις παραπάνω 

ανάγκες ενώ οι διαφορές οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των εργαζομένων αφορούν στο 

βαθμό στον οποίο η ανάγκη παρακινεί τον καθένα ενώ ο μάνατζερ πρέπει να τις 

εντοπίσει (McClelland & Burnham, 1977).  

Η ανάγκη της επίτευξης των στόχων για το McClelland αποτελεί την απόρροια της 

επιθυμίας της ολοκλήρωσης των δύσκολων στόχων που τίθενται. Το ανθρώπινο 

δυναμικό το οποίο διακρίνεται από την ένταση της ανάγκης της επίτευξης στόχων, 

ικανοποιείται με την επιτυχή ολοκλήρωση κάποιας διεργασίας ή καθήκοντος 

ανεξάρτητα από το εάν η προσπάθεια αναγνωρίζεται ή όχι. Η επιτυχής εκπλήρωση των 

προκαθορισμένων στόχων θεωρείται ως επιβράβευση ενώ το ανθρώπινο δυναμικό 

μετά την επιτυχία αναλαμβάνει διάφορα καθήκοντα ή αρμοδιότητες εάν εκτιμήσουν 

ότι υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας. Θεωρείται λοιπόν ως μία επίκτητη ανάγκη ενώ ο 

βαθμός στον οποίο εκδηλώνεται στον κάθε άνθρωπο εξαρτάται από τις εμπειρίες του 

και τις περιστάσεις. Τα άτομα τα οποία νιώθουν την ανάγκη επιτυχίας διακρίνονται 

από τα εξής χαρακτηριστικά (McClelland & Burnham, 1977): 

 προσαρμογή των στόχων ώστε να είναι δυνατή η επιτυχία τους 

 αξιόπιστη ενημέρωση για τις επιδόσεις τους. 
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Από την άλλη πλευρά τα στελέχη των επιχειρήσεων τα οποία στοχεύουν στην 

ικανοποίηση της παραπάνω ανάγκης οφείλουν να (McClelland & Burnham, 1977): 

 ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του ανθρωπίνου δυναμικού τους 

 συγχαίρουν το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο επιτυγχάνει τους στόχους του 

 δημιουργούν κλίμα ρεαλισμού σε κάθε εργασιακό θέμα το οποίο ανακύπτει. 

Επιπλέον, η ανάγκη της δημιουργίας νέων δεσμών αφορά στη δημιουργία φιλικών, 

σταθερών σχέσεων με τους ανθρώπους. Μία τέτοια ανάγκη ωθεί το ανθρώπινο 

δυναμικό να επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα άτομα, να το αποδέχονται και να το 

σέβονται και να είναι αφοσιωμένο έναντι άλλων στελεχών της επιχείρησης ή του 

οργανισμού. Τα άτομα τα οποία έχουν την ανάγκη δημιουργίας θεσμών αποζητούν την 

έγκριση και την επιβεβαίωση από την ομάδα εργασίας τους ενώ εμφανίζονται ιδιαίτερα 

ευαίσθητοι και επηρεάζονται από τα μηνύματα που λαμβάνουν. Το ανθρώπινο 

δυναμικό με αυτά τα χαρακτηριστικά αισθάνεται την ικανοποίηση και αποδίδει σε 

υψηλότερο επίπεδο όταν εργάζεται με άλλα άτομα ή όταν έρχεται σε επαφή με τρίτους. 

Κίνητρό τους δεν είναι η απόδοση στην εργασία αλλά η αποδοχή τους από την ομάδα 

ενώ η συγκεκριμένη πτυχή του McClelland έχει έντονα κοινωνικό χαρακτήρα 

(McClelland & Burnham, 1977). 

Η τελευταία ανάγκη που εξετάζεται από το McClelland είναι εκείνη της εξουσίας ή της 

δύναμης, η οποία περιγράφει την επιθυμία του ελέγχου και του επηρεασμού της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων. Αυτή η ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει είτε θετικά είτε 

αρνητικά στην αποτελεσματικότητα των μάνατζερ καθώς η επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων δεν αποτελεί προτεραιότητα για την απόκτηση της 

εξουσίας. Το άτομο το οποίο διακρίνεται από την ανάγκη εξουσίας για την 

ικανοποίηση της ανάγκης του μπορεί να το επιτύχει με τους εξής τρόπους (McClelland 

& Burnham, 1977): 

 αναζητώντας την εξουσία για επικράτηση 

 χρησιμοποιώντας την εξουσία ώστε να προσφέρει στην επιχείρηση ή στον 

οργανισμό στον οποίο ανήκει. 
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2.2.2.4 Η θεωρία των προσδοκιών (Vroom) 

 

O Vroom έκανε μία προσπάθεια ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω της 

μελέτης των στόχων και των προσδοκιών των ατόμων ενώ παράλληλα εξέτασε τον 

τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν αν τις υλοποιήσουν (Oliver, 1974). Τα ίδια τα άτομα 

αποφασίζουν την προσπάθεια την οποία πρόκειται να καταβάλλουν στην εργασία τους 

ώστε να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η συμπεριφορά των ατόμων 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους και τις προτιμήσεις τους στα θέματα 

τα οποία αφορούν την εργασία τους. Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom τονίζει τη 

σπουδαιότητα του συσχετισμού των ανταμοιβών με την απόδοση του ανθρωπίνου 

δυναμικού (Oliver, 1974). 

Το ανθρώπινο δυναμικό οφείλει να έχει κατά νου ότι η καταβολή υψηλότερης 

προσπάθειας θα τους οδηγήσει και σε υψηλότερη ανταμοιβή ενώ οι μεταβλητές της 

συγκεκριμένης θεωρίας είναι η δυναμικότητα, η προσδοκία της απόδοσης και η 

προτίμηση της ανταμοιβής (Oliver, 1974). Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι οι 

μεταβλητές της θεωρίας των προσδοκιών του Vroom έχουν πολλαπλασιαστική σχέση 

σύμφωνα με το Διάγραμμα 4 όπως αναφέρει ο Μάρκοβιτς (2002) 

 

Διάγραμμα 4: Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom (Μάρκοβιτς, 2002) 

 

Δυναμικότητα
Προσδοκία 
απόδοσης

Προσδοκία 
ανταμοιβής

Υποκίνηση
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Στη θεωρία των προσδοκιών η υποκίνηση επιδρά στο ανθρώπινο δυναμικό και το 

οδηγεί προς την καταβολή προσπάθειας. Στη συνέχεια η προσπάθεια σε συνάρτηση με 

την ικανότητα δημιουργούν την επίδοση του ανθρωπίνου δυναμικού. Οι απαραίτητες 

ικανότητες του ανθρωπίνου δυναμικού είναι οι δεξιότητες, η εκπαίδευση, η 

πληροφορία αλλά και η απόδοση. Με την επίτευξη της υψηλής απόδοσης, το 

ανθρώπινο δυναμικό φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και οδηγείται με αυτόν τον 

τρόπο στην ικανοποίηση των αναγκών του. 

 

 

2.2.2.5 Η θεωρία των Χ και Υ του McGregor 

 

Ο McGregor (1960) διατύπωσε τη θεωρία των Χ και Υ σύμφωνα με την οποία μπορεί 

κάποιος να χειριστεί τον ανθρώπινο παράγοντα. Στην πρώτη κατηγορία (Χ) ανήκουν 

τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν την εργασία τους και μόνο οι μέθοδοι της τιμωρίας 

είναι ικανές να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας 

νιώθουν ασφάλεια και ικανοποίηση μόνο εάν αποφεύγουν την ανάληψη πρωτοβουλιών 

και ευθυνών. Στον αντίποδα, στη δεύτερη κατηγορία (Υ) ανήκουν μόνο τα άτομα τα 

οποία διακρίνονται για την αυτονομία τους και τη δημιουργηκότητά τους.  

Σύμφωνα με το McGregor (1960) η πλειοψηφία των προσπαθειών των μάνατζερ, στην 

προσπάθειά τους να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ανθρωπίνου δυναμικού, 

βασίζονται σε υποθέσεις οι οποίες συχνά δεν έχουν βάση αλλά δεν αναγνωρίοζνται και 

ως υποθέσεις παρά εκλαμβάνονται ως πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η παραδοχή 

των μάνατζερ ότι το άτομο το οποίο δεν επιθυμεί να εργάζεται και για να αποδώσει 

πρέπει να πιεστεί, πρακτικά δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η θεωρία των 

Χ και Υ θεωρεί ως βασικό στοιχείο τις σχέσεις μεταξύ του προϊσταμένου και του 

ανθρωπίνου δυναμικού. Η συμπεριφορά του προϊσταμένου προς το ανθρώπινο 

δυναμικό εξαρτάται σημαντικά από τις υποθέσεις του για την ανθρώπινη φύση, τον 

τρόπο ελέγχου και τον τρόπο καθορισμού των ρόλων που πρέπει να κατέχουν οι 

άνθρωποι μες στην επιχείρηση (McGregor, 1960). 

Οι υποθέσεις της θεωρίας Χ ορίζουν ότι ο άνθρωπος διακατέχεται από μία έμφυτη 

απέχθεια έναντι της εργασίας του ενώ την αποφεύγει με κάθε τρόπο. Η πλειοψηφία των 
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ατόμων που ανήκουν σε αυτήν τη θεωρία, εάν επιθυμείται να αποδώσουν πρέπει να 

πιέζεται, να απειλείται και να ελέγχονται συνεχώς. Επιπλέον, επιλέγει τη συνεχή 

κατεύθυνση από την αποφυγή της ανάληψης ευθυνών ενώ έχει περιορισμένες 

φιλοδοξίες και επιθυμεί της ασφάλεια και τη σιγουριά. Οι άνθρωποι της θεωρίας Χ 

υποκινούνται μέσω εξωτερικών δυνάμεων ενώ διατηρεί παθητική στάση αναφορικά με 

τα πρότυπα απόδοσης τα οποία ορίζονται από την επιχείρηση. Εάν ένας προϊστάμενος 

επιθεμεί την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων πρέπει να συμπληρώσει τις ελλείψεις 

επιβάλλοντας πειθαρχία ή προσπαθώντας να τους εξαγοράσει. Αρκετές είναι οι φορές 

κατά τις οποίες ένας προϊστάμενος δείχνει ανοχή στις παραβάσεις των υφισταμένων 

του (McGregor, 1960).  

Για τη θεωρία Υ ο McGregor (1960) ανέφερε ότι τα άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτήν 

την κατηγορία βρίσκουν ενδιαφέρον στην εργασία τους ενώ την παρομοιάζουν με την 

εξάσκηση ή την ανάπαυση. Μέσα όπως είναι η εξωτερική πίεση ή η επιβολή δεν 

αποτελούν τρόπους επίτευξης της επιτυχίας ή των προκαθορισμένων στόχων της 

επιχείρησης ή του οργανισμού. Κάθε άτομο πειθαρχεί και κατευθύνεται ούτως ώστε 

να εξυπηρετήσει τους στόχους τους οποίους έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει. Τα άτομα 

αυτής της κατηγορίας δεν αποφέυγουν τις ευθύνες τους ενώ διακρίνονται από την 

ικανότητα εφευρετικότητας και φαντασίας. Σύμφωνα με τη θεωρία Υ ένας άνθρωπος 

υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να γίνεται παραγωγικότερος από ότι στην περίπτωση 

όπου θα εξαγοραζόταν (Ζαβλάνος, 1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

 

3.1 Παρουσίαση της έρευνας 

 

3.1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Ο όρος του εσωτερικού μάρκετινγκ, όπως έχει επισημανθεί ήδη, έχει χρησιμοποιηθεί 

για πρώτη φορά από τους Berry et all. (1976) και λίγα χρόνια αργότερα από το George 

(1977) και τους Thompsom, et al. (1978) αλλά και τους Olaniyan & Ojo (2008). Οι 

περισσότεροι ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με τον κλάδο του εσωτερικού 

μάρκετινγκ, υιοθετούν τη στάση του Berry (1981), ο οποίος επικεντρώνεται στη 

σημασία της έννοιάς του στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Γενικότερα, 

αντιμετωπίζεται ο κάθε υπάλληλος σαν εσωτερικός πελάτης, ο οποίος συντελεί σε ένα 

σημαντικό στοιχείο στην ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών (Pitt, et al., 1999).  

Αν και οι διαστάσεις της μέτρησης του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η επικοινωνία, η 

κατάρτιση του προσωπικού, η αξιολόγηση και η ανάδραση (Hogg, et al., 1998) οι 

Berry, et al. (1976) αναφέρουν ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει δράσεις 
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όπως είναι η προσέλκυση και η επιλογή εργαζομένων, η κοινωνικοποίηση των 

εργαζομένων, η ενδυνάμωσή τους, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η 

δημιουργία μίας βάσης πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. Τα 

προγράμματα κατάρτισης, τα κίνητρα απόδοσης και το όραμα για την αριστεία της 

επιχείρησης αποτελούν βασικά στοιχεία του εσωτερικού μάρκετινγκ σύμφωνα με τους 

Tsai & Tang (2008). Οι Lings & Greenley (2005) υιοθέτησαν πρόσφατα τη μελέτη του 

Gounaris (2006), όπου ξεπερνάται η απαρίθμηση των δραστηριοτήτων που 

απαιτούνται για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού και στις οποίες 

περιλαμβάνεται η επιλογή, η κατάρτιση και η ανάπτυξη, τα συστήματα κινήτρων ή η 

ενδυνάμωση) (Ahmed, et al., 2003) ; (Foreman & Money, 1995) ; (Tansuhaj, et al., 

1991). Οι Ching-sheng & Hsin-Hsin (2007) προσδιόρισαν 5 διαστάσεις προσδιορισμού 

του εσωτερικού μάρκετινγκ οι οποίες είναι η κατάρτιση, η διοικητική υποστήριξη, η 

εσωτερική επικοινωνία, η εξωτερική επικοινωνία, η διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού, η επικοινωνία, η κατάρτιση και η ανάπτυξη. 

Ως κίνητρο νοείται η κίνηση των εργαζομένων να ενεργούν με τον επιθυμητό τρόπο 

(Tietjen & Myers, 1998) ενώ ο Turner (1995) σημείωσε ότι το κίνητρο αποτελεί σε 

εθελοντικές χρήσεις ενός υψηλού επιπέδου αυτορυθμιζόμενων στρατηγικών μάθησης, 

όπως είναι η προσοχή, η σύνδεση, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση. Από την 

άλλη πλευρά οι Broussard & Garrison (2004) ανέφεραν ότι το κίνητρο αποτελεί εκείνο 

το χαρακτηριστικό το οποίο κινεί τους ανθρώπους να προχωρήσουν στην εκτέλεση ή 

όχι κάποιας ενέργειας. Η ενδυνάμωση αφορά στη συμμετοχή σε μία διαδικασία, με την 

οποία επιμερίζεται η επιρροή μεταξύ ατόμων που ανήκουν σε διαφορετική ιεραρχία 

(Locke & Schweiger, 1979) ; (Wagner, 1994). Η ενδυνάμωση έχει περιγραφεί ως ένας 

τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν αποφάσεις (Bowen & Lawler, 

1992) ή ως μία προσωπική εμπειρία, όπου τα άτομα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις 

δικές τους ενέργειες (Pastor, 1996). Συνεχίζοντας η επικοινωνία σύμφωνα με τους 

Tourani & Rast (2012), αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του 

εσωτερικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Ολοκληρώνοντας η εκπαίδευση και 

ανάπτυξη αυξάνουν την κατάρτιση ή την ανάπτυξη των διαχειριστικών δεξιοτήτων 

(Rosti & Shipper, 1998) ενώ  ο Abiodun (1999) τόνισε ότι η εκπαίδευση αφορά σε μία 

συστηματική εξέλιξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που απαιτούν οι 

εργαζόμενοι ώστε να εκτελούν επαρκώς ένα συγκεκριμένο έργο ή εργασία. 
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Η ικανοποίηση από την εργασία αποτελεί μία από τις πιο περίπλοκες περιοχές που 

αντιμετωπίζουν οι σημερινοί διευθυντές όταν πρόκειται για τη διαχείριση του 

ανθρωπίνου δυναμικού τους. Η ικανοποίηση από την εργασία συνδέεται άμεσα με τη 

θετική απόδοση της εργασίας ενώ διάφοροι ερευνητές χρησιμοποιούν διαφορετικό 

τρόπο προσέγγισης για τον καθορισμό της ικανοποίησης από την εργασία (Vroom, 

1964) ; (Spector, 1997) ; (Statt, 2004) ; (Armstrong, 2006). Οι Locke & Schweiger 

(1979) χαρακτηρίζουν την ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια ως την ευχάριστη 

συναισθηματική κατάσταση η οποία προκύπτει από την εκτίμηση της δουλειάς ως 

επίτευξη ή διευκόλυνση των αξιών της. Οι Shimizu, et al. (2005) και οι Suzuki, et al. 

(2006) αναφέρονται στην ικανοποίηση από την εργασία ως τη χαρούμενη ή τη θετική 

συναισθηματική κατάσταση όσον αφορά την εργασία ή την εργασιακή εμπειρία. Η 

ικανοποίηση από την εργασία θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως η γενική στάση 

που είναι αποτέλεσμα πολλών συγκεκριμένων στάσεων (Reddy & Rajasekhar, 1990). 

Επίσης, δεν πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στο γεγονός ότι ένας από τους 

κυριότερους παράγοντες, αναφορικά με την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών μονάδων, είναι η ικανοποίηση από την 

εργασία (Aziri, 2011). 

Η σχέση μεταξύ του εσωτερικού μάρκετινγκ και της ικανοποίησης των εργαζομένων 

από την εργασία τους, αποτελούσε την ανησυχία πολλών ερευνητών (Rajyalakshmi & 

Kameswari, 2009). Εάν μία επιχείρηση εφαρμόσει το εσωτερικό μάρκετινγκ τότε θα 

μπορέσει να αναβαθμίσει την ικανοποίηση που αντλούν οι εργαζόμενοι από την 

εργασία. Αυτή η πορεία με τη σειρά της θα οδηγήσει σίγουρα στην ενίσχυση της 

απόδοσης της επιχείρησης (Tansuhaj, et al., 1991) ; (Rafiq & Ahmed, 2000) ; (Conduit 

& Mavondo, 2001). Μία εμπειρική μελέτη, η οποία μελετούσε τον αντίκτυπο των 

εσωτερικών παραγόντων του μάρκετινγκ στο κίνητρο της εργασίας και της 

ικανοποίηση από την εργασία, σε καταστήματα λιανικής πώλησης έδειξε ότι οι 

συνθήκες εργασίας και οι ώρες εργασίας, οι συνθήκες υγιεινής, οι χώροι ανάπαυσης, η 

υποστήριξη από ανώτερα στελέχη και η στάση των συναδέλφων έχουν την υψηλότερη 

επιρροή στην ικανοποίηση από την εργασία (Rajyalakshmi & Kameswari, 2009). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μία μελέτη για την επίδραση του εσωτερικού 

μάρκετινγκ, στην ικανοποίηση των εργαζομένων έχει διενεργηθεί ακόμη και στην 

περίπτωση της Βορείου Ελλάδας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ανθρώπινο 

δυναμικό ενός δημόσιου νοσοκομείου, και τα αποτελέσματα απέδειξαν το θετικό 
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αντίκτυπο του εσωτερικού μάρκετινγκ στην ικανοποίηση από την εργασία. Επίσης, οι 

γιατροί και οι άνδρες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης από την 

εργασία. Το προσωπικό με συμβάσεις εργασίας με το νοσοκομείο είναι πιο 

ικανοποιημένο από το μόνιμο προσωπικό (Iliopoulos & Priporas, 2011). Επίσης, το 

εσωτερικό μάρκετινγκ είχε θετική επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση των 

νοσοκόμων σύμφωνα με τους (Peltier, et al., 2008). 

Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οι ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες θα 

εξεταστούν είναι οι αντίστοιχες των Al-Hawart, et al. (2013): 

Ερευνητική Υπόθεση Η1: Το εσωτερικό μάρκετινγκ συνδέεται θετικά με την 

ικανοποίηση από την εργασία του ανθρωπίνου δυναμικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα 

Ερευνητική Υπόθεση Η2: Η υποκίνηση συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση που 

αντλείται από την εργασία 

 

3.1.2 Παρουσίαση του ερωτηματολογίου 

 

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου, στηρίχθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ 

αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα μέτρησης που είχε χρησιμοποιηθεί και στο 

παρελθόν. Παρόλα αυτά πραγματοποιήθηκαν κάποιες τροποποιήσεις ούτως ώστε το 

ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) να συνάδει με το σκοπό της παρούσας μελέτης. 

Όλες οι μεταβλητές, οι οποίες επανδρώνουν το ερωτηματολόγιο, μετρήθηκαν σύμφωνα 

με την 5 Scale κλίμακα Likert με τον εξής τρόπο 1=Διαφωνώ Πλήρως ως το 5= 

Συμφωνώ Πλήρως, ενώ εκείνες οι οποίες αναφέρονται στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, έχουν δοθεί με τη μορφή πολλαπλής επιλογής. 

Τόσο οι Al-Hawart et al. (2013) όσο και οι Berry et al. (1976), οι Lings & Greenly 

(2005), οι Hogg et al. (1998), οι Tsai & Tang (2008) και οι Rafiq & Ahmed (2000) 

χρησιμοποίησαν τις μεταβλητές τους διατυπωμένες με θετικό τρόπο. Για τους σκοπούς 

εκπόνησης της παρούσας μελέτης δημιουργήθηκαν 4 διαφορετικές κατηγορίες στο 

ερωτηματολόγιο με την πρώτη να εξετάζει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 
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δείγματος (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, χρόνος προϋπηρεσίας) και 3 

κατηγορίες οι οποίες αφορούν στην ερμηνεία του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

Πιο συγκεκριμένα η μία κατηγορία αναφέρεται στη διάσταση της υποκίνησης ή του 

κινήτρου, η δεύτερη στην κατηγορία της ικανοποίσης από την εργασία ενώ η τρίτη στο 

εσωτερικό μάρκετινγκ. Αναφορικά με την περίπτωση της υποκίνησης (κίνητρο) τα 5 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ταυτίζονται με εκείνα που χρησιμοποίησε ο Gounaris 

(2008a), ο Gounaris (2008b) και οι Al-Hawart et al. (2013). Ο συντελεστής αξιοπιστίας 

alpha του Cronbach αυτού του σημείου ήταν 0,84 (Al-Hawart, et al., 2013). Επιπλέον, 

τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ικανοποίηση των εργαζομένων, η 

οποία αντλείται από την εργασία τους, προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες των 

Williams (2004), Rue & Byars (2003), Kaliski (2007) και των Al-Hawart et al. (2013). 

Τα 10 στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το σημείο διαμόρφωσαν μία τιμή 

του συντελεστή αξιοπιστίας alpha του Cronbach ίσο με 0,86 (Al-Hawart, et al., 2013). 

Στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της έρευνας που εκπονήθηκε. 

 

3.2 Η μεθοδολογία της έρευνας 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της υποκίνησης του ανθρωπίνου 

δυναμικού, ιδιωτικών επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα 

εργαλείο εφαρμογής του εσωτερικού μάρκετινγκ. Για την ολοκλήρωση της μελέτης 

διενεργήθηκε μία έρευνα στην Ελλάδα, μέσω της διανομής ερωτηματολογίων κατά το 

μήνα Ιανουάριο του 2018, σε υπαλλήλους ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στόχος ήταν η 

εξέταση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η υποκίνηση των εργαζομένων στην 

ικανοποίηση της εργασίας τους αλλά και στις πρακτικές του εσωτερικού μάρκετινγκ 

που χρησιμοποιούνται στις διάφορες επιχειρήσεις. Η επιλογή του δείγματος δεν ήταν 

τυχαία, καθώς επιθυμία του ερευνητή ήταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα να είναι 

υπάλληλοι ιδιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα της Ελλάδας. Η εκτίμηση των δεδομένων 

που συγκεντρώθηκαν από τη διανομή των ερωτηματολογίων, εκτιμήθηκαν με τη χρήση 

του στατιστικού πακέτου SPSS. Με την εκτίμηση και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων θα επιχειρηθεί η εξέταση του εάν αυτά μπορούν να δώσουν 
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απαντήσεις στις ερευνητικές υποθέσεις που εξετάζονται στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης εργασίας. 

Η έρευνα η οποία έλαβε χώρα ήταν επεξηγηματική, καθώς επιχειρούνταν η ερμηνεία 

της πραγματικότητας αλλά και η διερεύνηση των μηχανισμών οι οποίοι μπορούν να 

συνδράμουν προς την ανάπτυξη μίας θεωρίας και στη μετέπειτα επαλήθευσή (Κυριαζή, 

2002). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συγκέντρωση των δεδομένων συνέβη μέσω της 

διαδικασίας της δειγματοληψίας. Η διαδικασία αυτήν αναφέρεται σε μία περίπτωση 

όπου επιλέγεται μία ομάδα ανθρώπων η οποία θα διαμορφώσει και το δείγμα του 

πληθυσμού, το οποίο θα εξεταστεί για τα διάφορα στοιχεία για τα οποία έχει επιλεγεί 

(Μαύρος & Σιώμκος, 2008).  

Αναφορικά με την παρούσα μελέτη, επιλέχθηκε η εξέταση της υποκίνησης των 

εργαζομένων ως εργαλείο του εσωτερικού μάρκετινγκ, μέσω της προσέγγισης 

υπαλλήλων που εργάζονται στην Ελλάδα. Εφόσον ορίστηκε ο πληθυσμός, η επόμενη 

ενέργεια ήταν να οριστεί το δείγμα του πληθυσμού, δηλαδή το υποσύνολο το οποίο 

επιλέχθηκε για την εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Πιο αναλυτικά, σα 

δείγμα της μελέτης ορίστηκαν τα άτομα τα οποία εργάζονται στην Ελλάδα, σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και αποτελούν τους εσωτερικούς πελάτες τους. Το μέγεθος του δείγματος 

είχε οριστεί εξ αρχής στα 200 άτομα, λαμβάνοντας υπόψη και μία μικρή απόκλιση των 

30 έως 50 ατόμων, σε περίπτωση που ήταν αδύνατη η συγκέντρωση του αρχικού 

αριθμού-στόχου. Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας αφορούσε στους 2 μήνες, από το 

Δεκέμβριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018. 

Ωστόσο, είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι για προσωπικούς λόγους του ερευνητή, 

περιορίστηκε αποκλειστικά στο μήνα Ιανουάριο του 2018, ενώ ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ανήλθε σε 170 άτομα. Η δειγματοληπτική διαδικασία ήταν μη τυχαία, 

εφόσον ο ερευνητής αναζητούσε τα άτομα τα οποία θα εντασσόταν στο δείγμα του, τα 

οποία συγκέντρωναν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το δείγμα των 170 ατόμων το 

οποίο συγκεντρώθηκε, μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της παρούσας μελέτης 

καθώς είχε την ιδιότητα του εσωτερικού πελάτη, στην επιχείρηση εργασίας του. Δεν 

πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στο γεγονός ότι στα πλαίσια εκπόνησης της 

παρούσας έρευνας, εξεταζόταν η περίπτωση της υποκίνησης του ανθρωπίνου 

δυναμικού, σα μέσο του εσωτερικού μάρκετινγκ. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί 
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εμφανίζονται κάποια πολύ βασικά στοιχεία αναφορικά με το προφίλ του δείγματος το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. 

 

 

 

Προφίλ δείγματος 

 

Φύλο 

 

Αδιάφορο 

Ηλικία Ενήλικες, άνω των 18 

  

Εκπαιδευτικό επίπεδο Αδιάφορο 

  

Κατάσταση εργασίας 
Εργαζόμενος, σε ιδιωτική 

επιχείρηση  

  

Θέση εργασίας 

 

Αδιάφορο 

 

Χρόνος προϋπηρεσίας 

 

Αδιάφορο 

 

Πίνακας 3: Προφίλ δείγματος έρευνας 

 

 

Όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στην προηγούμενη ενότητα, η συλλογή των δεδομένων 

συνέβη μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο αναφερόταν ως το 

αποκλειστικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητή και του δείγματός του. Το εν 

λόγω ερευνητικό εργαλείο, συνοδευόταν από μία ενημερωτική επιστολή η οποία 

ανέφερε το σκοπό της έρευνας ενώ εν συντομία εξηγούσε το λόγο για τον οποίο πρέπει 

το κάθε άτομο να συμμετάσχει. Το ερωτηματολόγιο της τρέχουσας έρευνας 

δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις προσταγές της διεθνούς βιβλιογραφίας,  γεγονός που 

προσδίδει αξιοπιστία και εγκυρότητα στην έρευνα. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 
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άτομα τα οποία εργαζόταν σαν υπάλληλοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε προσωπικά σε αυτούς. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, για την περίπτωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

αλλά και για τις υπόλοιπες κατηγορίες του ερωτηματολογίου. Στις ερωτήσεις κλειστού 

τύπου οι απαντήσεις δίνονταν μέσω μίας σειράς απαντήσεων (ερωτήσεις τύπου 

πολλαπλής επιλογής) ή μέσω της 5 Scale Rate της Likert (1=Διαφωνώ Πλήρως, 2= 

Διαφωνώ, 3= Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ, 4= Συμφωνώ, 5= Συμφωνώ Πλήρως). 

Πριν τη διανομή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ένας δοκιμαστικός έλεγχος, 

ούτως ώστε να εντοπιστούν πιθανά λειτουργικά προβλήματα σχετικά με την 

κατανόηση του τρόπου συγγραφής των ερωτήσεων και του τρόπου απόδοσης των 

αντίστοιχων απαντήσεων. 

 

3.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Παρά την επιτυχία που διακρίνει την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας, είναι 

χρήσιμο να σημειωθεί ότι έχουν υπάρξει κάποια μελανά σημεία σε κομβικά σημεία της 

διεξαγωγής της. Αρχικά, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι δεν ανταποκρίθηκαν όλα τα 

άτομα, τα οποία είχε προσεγγίσει ο ερευνητής, να συμμετάσχουν στη μελέτη. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ ο αρχικός αριθμός ερωτηματολογίων είχε οριστεί στα 200, 

συγκεντρώθηκαν με επιτυχία 170 ερωτηματολόγια. Η ανταπόκριση των ερωτηθέντων 

θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη, εάν υπήρχε περισσότερος χρόνος από την πλευρά 

του ερευνητή, ώστε να κινηθεί με την απαιτούμενη ευχέρεια και να προσεγγίσει ακόμη 

περισσότερα άτομα ή να ενημερώσει με καλύτερο τρόπο αυτούς που ήδη πλησίαζε. 

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, 

θα ήταν σκόπιμο να επιλέγονταν συγκεκριμένες επιχειρήσεις στις οποίες θα 

πραγματοποιούνταν η διανομή του ερωτηματολογίου. Με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής 

θα ενημέρωνε τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο των επιλεγμένων επιχειρήσεων σχετικά 

με την εκπόνηση της έρευνας, και εκείνοι με τη σειρά τους θα ενημέρωναν το 

ανθρώπινο δυναμικό τους και θα το παρότρυναν να συμμετάσχει. Αυτό θα είχε σαν 

αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να έρθουν σε μία επαφή με το αντικείμενο της μελέτης 

αλλά έμμεσα να γνωρίσουν τον ερευνητή και να αισθανθούν ένα βαθμό εμπιστοσύνης. 
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Το πρόβλημα της σημαντικότητας συμμετοχής σε έρευνες, είναι σκόπιμο να 

προσπελαστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς είναι το πιο συχνά εμφανιζόμενο 

πρόβλημα. Η άγνοια της ελληνικής κοινωνίας αναφορικά με τη συμμετοχή σε έρευνες, 

αποτελεί ένα εμπόδιο το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί, μέσω της ενημέρωσης και της 

συζήτησης σχετικά με τη σημαντικότητα της διαδικασίας. Εάν τα αποτελέσματα μίας 

έρευνας δοθούν στη δημοσιότητα, αυτόματα γνωστοποιείται η κατάσταση που 

επικρατεί και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για διόρθωση των πιθανών 

προβλημάτων ή για την περεταίρω βελτίωσή της.  

3.4 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 

3.4.1 Ο Συντελεστής Αξιοπιστίας Cronbach alpha 

 

Η έννοια της αξιοπιστίας αφορά στο γεγονός ότι ένα σύνολο μεταβλητών είναι 

απαραίτητο να είναι συνεπές με αυτό που θα μετρήσει. Η αξιοπιστία αναφέρεται στο 

βαθμό στον οποίο όλες οι μετρήσεις είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και παρέχουν 

συνεπή και σαφή αποτελέσματα (Nunnally & Bernstein, 1994) Η αξιοπιστία στην 

ουσία είναι ο συσχετισμός μίας μεταβλητής, με μία άλλη μεταβλητή η οποία είναι 

περισσότερο υποθετική και η οποία μετρά ότι πρόκειται να μετρηθεί (Cronbach, 1951). 

Εν απουσία του πραγματικού μοντέλου, η αξιοπιστία μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της 

υψηλής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. 

Ο συντελεστής αξιοπιστίας του Cronbach alpha, αποτελεί τον πιο δημοφιλή δείκτη στη 

διεθνή βιβλιογραφία ενώ λαμβάνει τιμές υψηλότερες του 0.700 (Cronbach, 1951) ; 

(Nunnally & Bernstein, 1994). Παρόλα αυτά, αρκετοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι 

επιτρέπουν μικρότερη τιμή ίση με το 0.600 (DeVellis, 1991) ενώ υπάρχουν και εκείνοι 

οι οποίοι επιτρέπον μία αυστηρότερη και υψηλότερη τιμή ίση με 0.800 (Hatcher, 1994).  

 

3.4.2 Συντελεστής συσχέτισης του Spearman 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης, αφορά σε ένα μετρό το οποίο εξετάζει το βαθμό της 

παράλληλης μεταβολής των τιμών δύο μεταβλητών οι οποίες εξετάζονται. Πιο 
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συγκεκριμένα, ο συντελεστής συσχέτισης μετρά το βαθμό έντασης της γραμμικής 

σχέσης, η οποία δύναται να υπάρχει μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών 

(Χατζηνικολάου, 2001). Το μέσο το οποίο είθισται να χρησιμοποιείται για την εξέταση 

της ύπαρξης της σχέσης συσχέτισης, μεταξύ δύο μεταβλητών, ονομάζεται ∆είκτης 

Συσχέτισης. Ο συντελεστής συσχέτισης συμβολίζεται με r ενώ αποτελεί ένα 

μεροληπτικό εκτιμητή του συντελεστή συσχέτισης του πληθυσμού (Fisher, 1915). 

Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman αφορά σε ένα στατιστικό μέτρο της δύναμης, 

της μονοτονικής σχέσης μεταξύ δεδομένων τα οποία σχετίζονται (Χρήστου, 2007). Η 

ερμηνεία του είναι παρόμοια με εκείνη του Spearman, ενώ μπορεί να περιγραφεί η 

σχέση της συσχέτισης σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία (Χρήστου, 2007): 

 .00-.19 πολύ αδύναμη σχέση συσχέτισης 

 .20-.39 ασθενής σχέση συσχέτισης 

 .40-.59 μέτρια σχέση συσχέτισης 

 .60-.79 ισχυρή σχέση συσχέτισης 

  .80-1.0 πολύ ισχυρή σχέση συσχέτισης. 

Σε αντίθεση με το συντελεστή συσχέτισης του Spearman, δεν υπάρχει καμία απαίτηση 

για κανονικότητα και ως εκ τούτου αποτελεί ένα μη παραμετρικό στατιστικό στοιχείο 

(Χρήστου, 2007). 

 

3.4.3 Η γραμμική παλινδρόμηση OLS 

 

Η γραμμική παλινδρόμηση αποτελεί μία προσέγγιση μέσω της οποία δημιουργείται μία 

εξίσωση ή ένα μοντέλο, το οποίο θα εξηγήσει τη σχέση ανάμεσα σε μία εξαρτημένη 

μεταβλητής Y και σε μία ή περισσότερες επεξηγηματικές μεταβλητές ή ανεξάρτητες 

μεταβλητές, X. Αξίζει να αναφερθεί ότι όταν υπάρχει μία επεξηγηματική μεταβλητή, 

η παλινδρόμηση ονομάζεται απλή γραμμική παλινδρόμηση ενώ εάν υπάρχουν 

περισσότερες επεξηγηματικές μεταβλητές, τότε η παλινδρόμηση ονομάζεται πολλαπλή 

γραμμική παλινδρόμηση (Χρήστου, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

Παρουσίαση εμπειρικών αποτελεσμάτων 

 

 

4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Η πρώτη κατηγορία ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, περιλαμβάνει στοιχεία 

αναφορικά με το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και το χρόνο προϋπηρεσίας 

των συμμετεχόντων στην έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο θα σκιαγραφηθεί το προφίλ των 

συμμετεχόντων στην έρευνα ενώ παράλληλα θα συμβεί μία πρώτη γνωριμία τους με 

τον ερευνητή. Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί μπορεί κανείς να δει συνοπτικά τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Παρατηρώντας τον Πίνακα 4, καθίσταται σαφές ότι η πλειοψηφία του δείγματος, 

αντικατοπτρίζεται στο 86,5% το οποίο ανήκει στο γυναικείο φύλο και μόνο το 13,5% 

στο ανδρικό. Προχωρώντας στο χαρακτηριστικό της ηλικίας, το μεγαλύτερο ποσοστό 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 36-45 ετών και σημείωσε ένα ποσοστό ίσο με το 

42,4%. Ακολουθεί με υποδιπλάσια σχεδόν διαφορά το 28,2% το οποίο ανέφερε ότι 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών και με διαφορά ίση με 3 ποσοστιαίες μονάδες, 

έπεται το 25,3% το οποίο ανέφερε ότι είναι άνω των 45 ετών. Ένα μικρό ποσοστό που 

απομένει, και είναι ίσο με το 4,1%, δήλωσε ότι έχει ηλικία μικρότερη των 25 ετών. 
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Μεταβλητές  
Συχνότητ

α 
% 

 

Φύλο 
Άνδρας 23 13,5 

 Γυναίκα 147 86,5 

    

Ηλικία κάτω των 25 ετών  7 4,1 

 26-35 ετών 48 28,2 

 36-45 ετών 72 42,4 

 άνω των 45 ετών  43 25,3 

    

Εκπαιδευτικό επίπεδο Λύκειο 98 57,6 

 ΙΕΚ 36 21,2 

 ΑΕΙ 16 9,4 

 ΤΕΙ 18 40,6 

 Μεταπτυχιακό 2 1,2 

 Διδακτορικό 0 0 

    

Χρόνος Προϋπηρεσίας < 1 έτους 8 4,7 

 1 έως και 3 έτη 9 5,3 

 πάνω από 3 έτη έως και 5 έτη 15 8,8 

 
πάνω από 5 έτη έως και 10 

έτη 
28 16,5 

 > 10 έτη 110 64,7 

    

Πίνακας 4: Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 
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Σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο του δείγματος, ο Πίνακας 4 υποδεικνύει ότι 

το57,6% έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση ενώ το 40,6% σε κάποιο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το 21,2% το οποίο 

σημείωσε ότι μαθητεύει σε κάποιο ΙΕΚ και μόλις το 9,4% έχει αποφοιτήσει από κάποιο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η μειοψηφία, η οποία αντικατοπτρίζεται από το 1,2% κατέχει ένα μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών ενώ κανείς δεν έχει διδακτορικό πτυχίο. 

Ολοκληρώνοντας, οι παρατηρήσεις του Πίνακα 4 σχετικά με το χρόνο προϋπηρεσίας 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, αποδεικνύουν ότι το 64,7% εργάζεται πάνω από 10 

έτη σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση. Τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι υπόλοιπες 

παρατηρήσεις είναι σαφώς μικρότερα με το 16,5% να ανήκει στην περίπτωση 

προϋπηρεσίας μεγαλύτερης των 5 ετών και έως 10 έτη, ενώ το 8,8% ανέφερε ότι έχει 

προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 3 ετών και έως 5 έτη. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανήκουν 

στο 5,3% με προϋπηρεσία από1 έως 3 έτη ενώ το υπόλοιπο 4,7% δήλωσε ότι έχει 

προϋπηρεσία μικρότερη του 1 έτους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
51 

 

 

 

 

 

 

4.2 Συντελεστής αξιοπιστίας alpha του Cronbach 

 

Στον Πίνακα 5 αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις του συντελεστή αξιοπιστίας alpha του 

Cronbach για τις 20 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα 

πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μελέτης. Αρχικά εκτιμήθηκε ο συντελεστής 

αξιοπιστίας για κάθε κατηγορία του ερωτηματολογίου ξεχωριστά, ενώ 

πραγματοποιήθηκε και μία εκτίμηση στο σύνολο του ερωτηματολογίου (Total). Οι 

ερωτήσεις οι οποίες εξετάστηκαν αφορούσαν στη συμφωνία ή διαφωνία με κάποια 

χαρακτηριστικά των κατηγοριών του ζητήματος που εξεταζόταν. 

Η γενική εικόνα που σχηματίζει κανείς παρατηρώντας τον Πίνακα 5, αφορούν στην 

αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου της τρέχουσας μελέτης εκτός από μία 

περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, η διεθνής βιβλιογραφία ορίζει ότι για να θεωρηθεί 

αξιόπιστος ο συντελεστής alpha Cronbach πρέπει να λαμβάνει μία τιμή υψηλότερη ή 

ίση του 0.700. Αναλυτικότερα, εξετάστηκε η αξιοπιστία για την κατηγορίας της 

υποκίνησης (ή κινήτρου) η οποία περιελάμβανε 5 στοιχεία, για την κατηγορία της 

ικανοποίησης από την εργασία η οποία περιελάμβανε 5 στοιχεία και για την κατηγορία 

του εσωτερικού μάρκετινγκ η οποία περιελάμβανε 10 στοιχεία. Όπως έχει αναφερθεί 

ήδη εκτιμήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας ακόμη και για την περίπτωση του συνόλου 

των κατηγοριών του ερωτηματολογίου, δηλαδή για τα 20 στοιχεία. Οι τιμές του 

συντελεστή αξιοπιστίας alpha του Cronbach λαμβάνουν τιμές από 0.600 έως 0.900 

γεγονός το οποίο ενισχύει την αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρώντας τον Πίνακα 5, η υποκίνηση διαμόρφωσε μία τιμή 

στο συντελεστή αξιοπιστίας ίση με το 0,642, μία τιμή η οποία είναι μικρότερη του 
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0,700 που ορίζει η διεθνής βιβλιογραφία. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι ο 

συντελεστής αξιοπιστίας alpha του Cronbach αυτού του σημείου ήταν 0,84 για τους 

Al-Hawart et al. (2013). Αντίθετη η εικόνα αποδεικνύουν οι εκτιμήσεις που φαίνονται 

στον Πίνακα 2, αναφορικά με την ικανοποίηση που αντλούν οι εργαζόμενοι από την 

εργασία τους, αφού ο συντελεστής αξιοπιστίας έδωσε μία τιμή ίση με το 0,782. Όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 5, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο 5 στοιχεία, ενώ η βιβλιογραφία χρησιμοποίηση 10 στοιχεία, 

τα οποία διαμόρφωσαν μία τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας alpha του Cronbach ίση 

με 0,86 (Al-Hawart, et al., 2013). Η τελευταία κατηγορία του ερωτηματολογίου 

αφοροά στο εσωτερικό μάρκετινγκ, ενώ σύμφωνα με τον Πίνακα 5, η τιμή του 

συντελεστή αξιοπιστίας alpha του Cronbach είναι ίση με το 0,895 για τα 10 στοιχεία 

που εξετάστηκαν σε αυτό το σημείο. Η διεθνής βιβλιογραφία για αυτό το σημείο 

εκτίμησε μία τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας η οποία είναι ίση με το 0,94 

(Kyriazopoulos, et al., 2007). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάζοντας το σύνολο 

των κατηγοριών του δομημένου ερωτηματολογίου, ο συντελεστής αξιοπιστίας έλαβε 

μία τιμή ίση με το 0,797, γεγονός που συνάδει με την καθορισμένη τιμή της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 

 

Ενότητα Ερωτηματολογίου Συντελεστής 

alpha 
Αριθμός ερωτήσεων 

 

Υποκίνηση (ή Κίνητρο) 

 

 

0,642 

 

5 

Ικανοποίηση από την εργασία 

 

0,782 5 

Εσωτερικό Μάρκετινγκ 

 

0,895 10 

Total 

 

0,797 3 

Πίνακας 5: Συντελεστής Αξιοπιστίας alpha Cronbach 
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4.3 Ερμηνεία ερευνητικών υποθέσεων 

 

4.3.1 Ερευνητική Υπόθεση Η1 

 

Αναφορικά με τη βιβλιογραφία, η οποία αποτέλεσε και έμπνευση για τη διενέργεια της 

παρούσας μελέτης στην Ελλάδα, η πρώτη σχέση η οποία επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί 

είναι η: 

«Το εσωτερικό μάρκετινγκ συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία του 

ανθρωπίνου δυναμικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα». 

Σε μία πρώτη φάση εκτίμησης αυτής της υπόθεσης, εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ 

του εσωτερικού μάρκετινγκ και της ικανοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού από την 

εργασία του. Ο Πίνακας 6 που ακολουθεί αποδεικνύει ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ και 

η ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους, συσχετίζονται με θετικό τρόπο 

με μία τιμή η οποία είναι αρκετά υψηλή και προσεγγίζει το 0,800. Συγκεκριμένα η τιμή 

του συντελεστή συσχέτισης του Spearman είναι ίση με το 0,707, το οποίο υποδηλώνει 

μία ισχυρή σχέση συσχέτισης μεταξύ του εσωτερικού μάρκετινγκ και της ικανοποίησης 

από την εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 

ίσο με 0,01. 

 

 Ικανοποίηση από την εργασία 

Εσωτερικό Μάρκετινγκ  
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0,707**1 

 

Πίνακας 6: Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την ερευνητική υπόθεση Η1 

 

Εν συνεχεία ακολουθήθηκε η τεχνική της ερμηνείας της σχέσης μεταξύ των υπό 

εξέταση μεταβλητών, μέσω της εκτίμησης μίας απλής, γραμμικής παλινδρόμησης. Για 

το σκοπό αυτό σαν εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε εκείνη η μεταβλητή, η 

οποία περιγράφει την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους, ενώ η 

ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το εσωτερικό μάρκετινγκ. Η εκτίμηση της γραμμικής 

παλινδρόμησης με τη μέθοδο OLS έδωσε μία τιμή στο R2 ίση με το 0,547 ενώ οι 

εκτιμήσεις των συντελεστών της παλινδρόμησης φαίνονται στον Πίνακα 7 που 

ακολουθεί. Γίνεται κατανοητό ότι η ερευνητική υπόθεση Η1, επιβεβαιώνεται από τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, καθώς το εσωτερικό μάρκετινγκ 

επηρεάζει με θετικό τρόπο την ικανοποίηση από την εργασία. Επίσης, δεν πρέπει να 

παραληφθεί η αναφορά του γεγονότος ότι ο συντελεστής που εκτιμήθηκε για το 

εσωτερικό μάρκετινγκ είναι στατιστικά σημαντικός. Γίνεται κατανοητό ότι η 

ερευνητική υπόθεση Η1, επιβεβαιώνεται από τις εκτιμήσεις της παρούσας έρευνας. 

 

 

 Beta Coefficient T-test 

Constant 

 

0,505 

(0,178) 

 

2.845 

(0,005) 

 

 

Εσωτερικό Μάρκετινγκ 

 

 

0,775 

(0.054) 

 

14,244 

(0,000) 

Πίνακας 7: Απλή, γραμμική παλινδρόμηση για την ερευνητική υπόθεση Η1 (Εξαρτημένη 

Μεταβλητή: "Ικανοποίηση από την εργασία") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.3.2 Ερευνητική Υπόθεση Η2 

 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση η οποία θα εξεταστεί στα πλαίσια ολοκλήρωσης του 

παρόντος εμπειρικού πονήματος, αποτελεί αντικείμενο δανεισμού από τη βιβλιογραφία 

(Al-Hawart, et al., 2013) και αναφέρει ότι: 

«Η υποκίνηση συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση που αντλείται από την εργασία». 

Για το σκοπό ερμηνείας αυτού του σημείου αρχικά εκτιμήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης της υποκίνησης (ή κίνητρο) και της ικανοποίησης που αντλείται από την 

εργασία. Οι εκτιμήσεις του συντελεστή Spearman αυτού του σημείου εμφανίζονται 

στον Πίνακα 8 που ακολουθεί, όπου αποδεικνύεται ότι η υποκίνηση συσχετίζεται 

θετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους. Ο συντελεστής 

συσχέτισης του Spearman διαμόρφωσε μία τιμή ίση με το 0.413, η οποία προσεγγίζει 

το 0,500 ενώ η εκτίμηση έλαβε χώρα για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01. Η 

τιμή η οποία εκτιμήθηκε σε αυτό το σημείο, είναι σαφώς υψηλότερη από την 

αντίστοιχη της βιβλιογραφίας, όπου έχει εκτιμηθεί μία τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης ίση με 0,325, αλλά συνεχίζει να υποδηλώνει μία μέτριας δυναμικής σχέσης 

συσχέτισης. 

 

 Ικανοποίηση από την εργασία 

Υποκίνηση (ή Κίνητρο)  
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0,413**2 

 

Πίνακας 8: Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την ερευνητική υπόθεση Η2 

 

 

Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε η τεχνική της γραμμικής παλινδρόμησης, όπου 

επιχειρήθηκε η εξέταση της σχέσης μεταξύ της υποκίνησης και της ικανοποίησης των 

εργαζομένων από την εργασία τους. Η σχέση η οποία εξετάστηκε ήταν η απλή, 

γραμμική παλινδρόμηση όπου σαν εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η 

ικανοποίηση από την εργασία ενώ η ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η υποκίνηση (ή 

κίνητρο). Η εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο OLS έδωσε μία τιμή 

στο R2 ίση με το 0,470 ενώ οι εκτιμήσεις των συντελεστών της παλινδρόμησης 

φαίνονται στον Πίνακα 8 που ακολουθεί. Γίνεται κατανοητό ότι η ερευνητική υπόθεση 

Η2, επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9, καθώς 

η υποκίνηση (ή κίνητρο) επηρεάζει με θετικό τρόπο την ικανοποίηση από την εργασία. 

Επίσης, δεν πρέπει να παραληφθεί η αναφορά του γεγονότος ότι ο συντελεστής που 

εκτιμήθηκε για την υποκίνηση (ή κίνητρο) είναι στατιστικά σημαντικός. Η ερευνητική 

υπόθεση Η2 επιβεβαιώνεται από τις τρέχουσες εκτιμήσεις ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 

τα αποτελέσματα είναι εντονότερα συγκριτικά με τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Al-Hawart et al. (2013) εκτίμησαν μία τιμή ίση με το 0,186 για το 

συντελεστή που αντιπροσωπεύει την υποκίνηση ή (κίνητρο). 

 

 Beta Coefficient T-test 

Constant 

 

1,747 

(0,184) 

 

9,500 

(0,000) 

 

 

Υποκίνηση (ή Κίνητρο) 

 

 

0,513 

(0.074) 

 

6,909 

(0,000) 

Πίνακας 9: Απλή, γραμμική παλινδρόμηση για την ερευνητική υπόθεση Η (Εξαρτημένη 

Μεταβλητή: "Ικανοποίηση από την εργασία") 

 

 

 

 

                                                 
2 Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Στη σύγχρονη εποχή, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ανταγωνιστικότητα μίας επιχείρησης. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι 

αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία είναι δυσκολότερο να αποτελέσουν αντικείμενο 

μίμησης με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καθίσταται περισσότερο βιώσιμη. Ο 

ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα σημαντικότερα 

περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να έχει στην κατοχή της μία επιχείρηση ενώ η κατοχή 

τους περιλαμβάνει και κάποια έμμεσα στοιχεία όπως είναι οι δεξιότητες, οι γνώσεις, οι 

κατάρτιση αλλά και οι στάσεις των εργαζομένων. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι η 

απαίτηση ύπαρξης κεφαλαίων τα οποία θα συνδράμουν προς την επίτευξη της 

ανταγωνιστικότητας. 

Η σημαντικότερη ίσως προσέγγιση είναι το εσωτερικό μάρκετινγκ, το οποίο 

αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρησης ως εσωτερικούς πελάτες. Οι 

υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να καταλάβουν ότι η ικανοποίηση των εσωτερικών 
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πελατών τους, κάποιες φορές είναι σημαντικότερη ακόμη και από την ικανοποίηση των 

εξωτερικών πελατών. Το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα ενώ η 

φιλοσοφία του ορίζει ότι οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης αποτελούν την εσωτερική 

αγορά, η οποία έχει σαν πελάτες τους προμηθευτές. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται 

μία αλυσίδα αξίας, στα πλαίσια λειτουργίας της οργάνωσης, η οποία λειτουργεί 

προσανατολισμένη προς την τροφοδότηση των αναγκών τόσο των εσωτερικών όσο και 

των εξωτερικών αναγκών. Όταν οι εσωτερικοί πελάτες μίας επιχείρησης είναι 

ικανοποιημένοι, θα αποδώσουν καλύτερα και θα συμπεριφέρονται με καλύτερο τρόπο 

έναντι των πελατών τους. Το αποτέλεσμα το οποίο έπεται είναι ότι οι εξωτερικοί 

πελάτες θα είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, γεγονός που θα επιφέρει πίστη και ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του παρόντος συγγραφικού πονήματος, εξετάστηκε η 

περίπτωση κατά της οποία η υποκίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο του εσωτερικού μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις της Ελλάδας. 

Το πόρισμα στο οποίο οδηγήθηκε η μελέτη, συνάδει με το αντίστοιχο της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, το οποίο αναφέρει ότι η υποκίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού (ή το 

κίνητρο) συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση που αντλούν οι εργαζόμενοι από την 

εργασία τους. Η υποκίνηση λοιπόν, πρέπει να αποτελεί τη βασικότερη προτεραιότητα 

των υπευθύνων μίας επιχείρησης καθώς οι τελευταίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι το 

ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο τους. Εάν 

φτάσουν σε αυτήν την παραδοχή θα καταφέρουν να αποκτήσουν ξεχωριστή παραγωγή 

ενώ η επένδυση προς το ανθρώπινο δυναμικό θα αποτελεί πάντοτε υψηλό όφελος για 

την επιχείρησης. Δίνοντας στο ανθρώπινο δυναμικό την αίσθηση της επίτευξης και 

υποκινώντας τους προς νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, δημιουργούνται θετικές 

στάσεις προς την εργασία του. 

 

 

5.2 Προτάσεις για περεταίρω έρευνα 

 

Αν και η μελέτη που εκπονήθηκε στέφθηκε από επιτυχία αναφορικά με τα 

αποτελέσματα στα οποία κατέληξε, ωστόσο αντιμετώπισε μία σειρά περιορισμών οι 

οποίοι περιόρισαν τις διαστάσεις που θα μπορούσε να είχε λάβει. Η αντιμετώπιση 
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αυτών των περιορισμών θα βοηθήσει ώστε να εκπονηθεί μία έρευνα στο μέλλον. Το 

εσωτερικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη διάσταση της υποκίνησης (ή κίνητρο), την 

εμψύχωση (ή ενδυνάμωση), την επικοινωνία και την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μελέτης, και για λόγους περιορισμού χρόνου, 

εκτιμήθηκε μόνο η διάσταση της υποκίνησης (ή κίνητρο) σε σχέση με την ικανοποίηση 

από την εργασία ενώ συμπεριλήφθηκε και το στοιχείο του εσωτερικού μάρκετινγκ. Θα 

ήταν χρήσιμο στο μέλλον να εκπονηθεί μία έρευνα η οποία θα εξετάζει και τις 4 

παραπάνω πτυχές πλέον της ηγεσίας, της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού αλλά 

και της πολιτικής διατήρησης. Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε σε ένα μικρό δείγμα, το 

οποίο στο μέλλον θα μπορούσε να ενισχυθεί περεταίρω ενώ είναι χρήσιμο να επεκταθεί 

η έρευνα και σε άλλους τομείς δραστηριότητας και όχι απλά οι εμπορικές, ιδιωτικές 

επιχειρήσεις της Ελλάδας. Ένα σημαντικό επίτευγμα θα ήταν εάν η έρευνα κατάφερνε 

να λάβει πανελλαδικές διαστάσεις ή ακόμη και να επεκταθεί στο εξωτερικό ώστε να 

μελετηθούν οι αντιδράσεις διαφορετικών πολιτισμών και πεποιθήσεων. Ένα ακόμη 

ενδιαφέρον πόνημα θα μπορούσε να είναι η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών εμπορικών 

ή επαγγελματικών κλάδων ή ακόμη και μεταξύ διαφορετικών πόλεων της ίδιας χώρας 

ή διαφορετικών χωρών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Περιγραφικά στοιχεία 
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Ονομάζομαι (..) και φοιτώ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των Μεταπτυχιακών Σπουδών μου, διερευνάται 

το θέμα της υποκίνησης του ανθρωπίνου δυναμικού και του εσωτερικού μάρκετινγκ στα πλαίσια της 

ελληνικής πραγματικότητας. Συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο, συμμετέχετε στην έρευνα της 

διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Υποκίνηση των εργαζομένων και Εσωτερικό Μάρκετινγκ», υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή κ. (…) και σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. Θα σας 

ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων εάν διαθέτατε λίγο χρόνο (η μέση διάρκεια συμπλήρωσης του παρόντος 

ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά) για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

Για οποιαδήποτε απορία είμαι στη διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση, 

(στοιχεία επικοινωνίας) 

A. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παρακαλώ σημειώσατε με ένα «Χ» την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο 

 

1. Φύλο   Άνδρας    Γυναίκα 

2. Ηλικία 

 < των 25 ετών 

 26 έως 35 ετών 

 36 έως 45 ετών 

 > των 45 ετών 

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 Λύκειο 

 ΙΕΚ 

 ΑΕΙ 

 ΤΕΙ 
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 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

4. Χρόνος Προϋπηρεσίας 

 < 1 έτους 

 1 έως και 3 έτη 

 Πάνω από 3 έτη και έως 5 έτη 

 Πάνω από 5 έτη έως και 10 έτη 

 > 10 ετών 

 

B. ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 

Παρακαλώ σημειώσατε με ένα Χ την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1=Διαφωνώ 

Πλήρως, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ Πλήρως) 

 

1. Όταν κάνω κάτι εξεζητημένο γνωρίζω ότι θα 

έχω κάποια οικονομική απολαβή 
1 2 3 4 5 

 

2. Το εισόδημά μου και οι αυξήσεις μου, 

εξαρτώνται αποκλειστικά από τις 

διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

την πλευρά των εργοδοτών 

 

1 2 3 4 5 

 

3. Το εισόδημά μου και οι αυξήσεις μου είναι 

στενά συνδεδεμένες με τις δεξιότητές μου και την 

απόδοσή μου 

 

1 2 3 4 5 
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4. Όλοι λαμβάνουν κάποιο ετήσιο bonus 

ανεξάρτητα από την απόδοσή τους 

 

1 2 3 4 5 

5. Το εισόδημά μου και οι ετήσιες αυξήσεις μου 

είναι στενά συνδεδεμένες με τις αντίστοιχες των 

ανθρώπων οι οποίοι έχουν όμοιες δεξιότητες 

στην ίδια ή σε διαφορετική επιχείρηση 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Παρακαλώ σημειώσατε με ένα Χ την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1=Διαφωνώ 

Πλήρως, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ Πλήρως) 

 

6. Είμαι ικανοποιημένος/η από το μισθό που 

λαμβάνω σήμερα 
1 2 3 4 5 

 

7. Αισθάνομαι ότι ο προϊστάμενός μου 

αναγνωρίζει πάντα το έργο μου 

 

1 2 3 4 5 

 

8. Είμαι ικανοποιημένος/η από το ρόλο και τις 

υπευθυνότητες της εργασίας μου 

 

1 2 3 4 5 
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9. Είμαι ικανοποιημένος/η από την 

υποστήριξη του Τμήματος Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 

 

1 2 3 4 5 

10. Αισθάνομαι ότι η εργασία μου, μου 

προσφέρει ένα καλό status  
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Παρακαλώ σημειώσατε με ένα Χ την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1=Διαφωνώ 

Πλήρως, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ Πλήρως) 

 

11. Η επιχείρηση προβάλει το όραμά της στο 

ανθρώπινο δυναμικό της με τρόπο που να το 

εμπνέει 

1 2 3 4 5 

 

12. Το όραμα της επιχείρησης επικοινωνεί 

πλήρως με το ανθρώπινο δυναμικό της 

 

1 2 3 4 5 

 

13. Η επιχείρηση εκπαιδεύει το ανθρώπινο 

δυναμικό της με τρόπο που να εμπνέει την 

απόδοσή τους 

1 2 3 4 5 
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14. Η επιχείρηση θεωρεί την κατάρτιση του 

ανθρωπίνου δυναμικού της ως μία επένδυση 

και όχι σαν επιπλέον κόστος 

 

1 2 3 4 5 

15. Η ανάπτυξη της γνώσης και των 

ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού 

αποδεικνύονται σα μία συνεχής διαδικασία 

εντός της επιχείρησης 

1 2 3 4 5 

16. Η επιχείρηση γνωστοποιεί στο 

ανθρώπινο δυναμικό της τη σημαντικότητα 

της εξυπηρέτησης πελατών 

1 2 3 4 5 

17. Το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει 

υψηλή απόδοση, έχουν κάποια ανάλογη 

απονομή 

1 2 3 4 5 

18. Η επιχείρηση είναι ευέλικτη και μπορεί 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

ανθρώπινου δυναμικού της 

1 2 3 4 5 

19. Η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι το 

ανθρώπινο δυναμικό της είναι εκπαιδευμένο 

με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να αποδώσει 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην 

εξυπηρέτηση πελατών 

1 2 3 4 5 

20. Η επιχείρηση θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 

εργασίας, η οποία σχετίζεται με τη δικτύωση 

είναι πολύ σημαντική 

1 2 3 4 5 
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ! 
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