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Περίληψη  

 

Ολοένα και μεγαλύτερη καθίσταται η ανάγκη των επιχειρήσεων και των οργανισμών να 

επεκταθούν πέραν των εθνικών τους συνόρων. Ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος είναι 

απαραίτητο να υποστηρίξει την έννοια της πολυπολιτισμικότητας στις επιχειρήσεις και να 

υιοθετήσει ένα μοντέλο προσαρμογής των εκπατρισμένων εργαζόμενων στα νέα 

πολιτισμικά πλαίσια των χωρών υποδοχής. Μεγάλο πλεονέκτημα στις μέρες μας είναι η 

παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης πολυπολιτισμικού περιεχομένου στους εργαζόμενους που 

ήρθαν από άλλους τόπους να εργαστούν ή ακόμα και να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες 

επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί σπουδαίο 

στοιχείο όχι μόνο για την ομαλή ένταξη των εργαζομένων στην κοινωνία της χώρας 

υποδοχής αλλά και για τον γρήγορο και αποδοτικό εγκλιματισμό τους στον νέο 

επιχειρηματικό και εργασιακό τους προορισμό. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναδεικνύει την έννοια του πολιτισμού και της 

πολυπολιτισμικότητας καθώς και την σχέση αυτών με διάφορα σημαντικά πολιτισμικά 

στοιχεία όπως είναι η τέχνη και η θρησκεία. Τέλος, απώτερος σκοπός της διπλωματικής 

εργασίας είναι να αναδείξει μεθόδους πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και την 

χρησιμότητά τους στον οργανισμού, αλλά και να περιγράψει την ισχύουσα κατάσταση που 

επικρατεί στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας εξετάζεται το θέμα των εκπαιδευτικών διαστάσεων 

της πολυπολιτισμικής προσαρμογής στις διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Είναι ένα 

ζήτημα, που στις μέρες, χρήζει μεγάλης προσοχής και κατάλληλης αντιμετώπισης από τους 

εκάστοτε ειδικούς. Αρχικά, είναι σημαντικό να οριστεί η πολυπολιτισμικότητα όχι μόνο σε 

επίπεδο κοινωνίας αλλά και σε επίπεδο πολιτισμού. Εν συνεχεία, διερευνώνται οι 

παράγοντες που δημιουργούν την πολυπολιτισμικότητα σε γενικό πλαίσιο, και στη 

συνέχεια, ειδικότερα στους οργανισμούς. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι λόγοι που καθιστούν 

αναγκαία τη μετακίνηση των εργαζομένων από έναν πολιτισμό στον άλλο με αποτέλεσμα  

ο κάθε εργαζόμενος να μπαίνει στη διαδικασία ενημέρωσης για τα πολιτισμικά θέματα του 

εκάστοτε τόπου. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης ότι ο πολιτισμός αποτελεί σπουδαίο 

κομμάτι στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή του ανθρώπου. Γι αυτό και όσο 

γρηγορότερα υιοθετείται τόσο καλύτερα θα είναι σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, τα βιώματα που έχει ένας άνθρωπος διαδραματίζουν ένα από τα πιο 

σημαντικά ζητήματα στο θέμα που θα εξετάσουμε. Οι αναφορές σε βιώματα καθίστανται 

υποχρεωτικές, διότι αυτά είναι που διαμορφώνουν χαρακτήρες και προσωπικότητες σε 

μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο πως οι επιχειρήσεις και όχι μόνο από 

διαφορετικές χώρες αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους από άλλες χώρες και εφαρμόζουν 

άλλες μεθόδους ένταξης αυτών στο ευρύτερο εργασιακό και κοινωνικό σύνολο. 

Διαφορετικά συμπεριφέρονται, για παράδειγμα, οι Έλληνες και αλλιώς σε μια χώρα από 

την Μέση Ανατολή. 

 

Στη συνέχεια, ο τρόπος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων ποικίλλει από χώρα σε χώρα 

και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Αυτό οφείλεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει 

ο κάθε πολιτισμός αλλά και σε διαφορές νοοτροπίας και αντίληψης. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία εξετάζονται οι πρακτικές και οι μέθοδοι εκπαίδευσης των 

επιχειρήσεων σχετικά με την εκπαίδευση που υφίσταται ο εργαζόμενος κατά την 

μετακίνησή του σε μια επιχείρηση άλλης χώρας, άλλου πολιτισμού. Εξάλλου η κατάλληλη 

εκπαίδευση είναι αυτή που θα συμβάλλει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στην επιχείρηση 

και αυτή είναι που θα τον οδηγήσει να αποδώσει τα μέγιστα σε πιο σύντομο χρόνο. 

Σημαντικό, επίσης, να αναφερθεί το ποσοστό στο οποίο ο κάθε εργαζόμενος 

ανταποκρίνεται στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, λόγω βιωμάτων και εμπειριών από 

προηγούμενους πολιτισμούς. Είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης των εργαζόμενων 
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από διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς. 

1.2 ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η ανάγκη των επιχειρήσεων να 

δημιουργούν εργαζόμενους και στελέχη που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου καθίσταται αναγκαία και 

υποχρεωτική. Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την επιτυχία της επιχείρησης στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η ικανότητα των υπαλλήλων της να κατανοούν, να 

εκτιμούν και να προσαρμόζονται σε άλλους πολιτισμούς. Η οικονομική κρίση που 

επικρατεί ανά τον κόσμο, αναγκάζει μεγάλη μάζα του πληθυσμού να μετακινείται από 

χώρα σε χώρα για την αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών ζωής. Παράλληλα, 

έρχεται αντιμέτωπος με νέους πολιτισμούς, τους οποίους καλείται να αφομοιώσει και να 

προσαρμόσει στον δικό του. Η παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός στις μέρες μας. Ο Thomas 

Friedman (1999) έγραψε: «Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι απλά μια οικονομική μανία, και 

επίσης δεν είναι μια περαστική τάση. Είναι ένα διεθνές σύστημα... Πρέπει να την 

αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο».
1
 

Η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει τα δεδομένα στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και 

έχει ανοίξει παγκόσμιες αγορές με τρόπους που, πριν από μια δεκαετία, κανείς ποτέ δεν 

πίστευε ότι είναι δυνατόν. Παγκοσμιοποίηση, βέβαια, δεν είναι απλώς κάποια αφηρημένη 

ιδέα, αλλά περιλαμβάνει εκατομμύρια συγκεκριμένες και ειδικές δράσεις, αντιδράσεις, 

συμπεριφορές, στάσεις και αποτελέσματα. Η πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου έχει 

να παρουσιάσει τεράστιες προκλήσεις στο κομμάτι της διαχείρισης των επιχειρήσεων 

καθώς και προκλήσεις που σχετίζονται άμεσα με την κατάρτιση των εργαζομένων. 

Είναι σαφές ότι, σε μια ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια οικονομία, η εταιρεία που συνεχίζει 

να εκπαιδεύει το προσωπικό της μόνο για εγχώριες δραστηριότητες, είναι ζήτημα χρόνου 

να βρεθεί σε μια κατάσταση αδιέξοδου και καταστροφής. Πολλές είναι οι θυγατρικές 

εταιρείες που έχουν βρεθεί σε κατάσταση χρεωκοπίας διότι οι εργαζόμενοι δεν ήταν σε 

θέση να κατανοήσουν πολιτισμικά θέματα του τόπου και να προσαρμόσουν τη δική τους 

νοοτροπία σε αυτή των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προμηθευτές, 

συνεργάτες κλπ).  

Παρά το γεγονός αυτό, ωστόσο, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη 

μιας ευρείας αλλά ταυτόχρονα λειτουργικής κατανόησης των συγκεκριμένων πολιτισμών, 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική σε πολλούς αμερικάνικους και 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι λόγοι μπορεί να είναι τόσο απλοί όσο η 

                                                                    
1 Friedman Thomas, «The Lexus and the Olive Tree», Anchor Books, Νέα Υόρκη, 1999, σελ. 6. 
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παρακάτω παράδοση: παραδοσιακά, το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης εξακολουθεί να 

εμφανίζεται με ένα συμβατικό τρόπο, δηλαδή μια ομάδα εργαζομένων κάθεται σε μια τάξη 

όπου οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω διαλέξεων, αναγνώσεων, καθώς και ερωτήσεων 

και απαντήσεων. Αυτό μπορεί να είναι το σύνηθες και το πιο διαδεδομένο μέσο για την 

εκπαίδευση που προσφέρει σε ένα μεγάλο μέρος της ομάδας με οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο, αλλά είναι ο καλύτερος και ο πιο χρήσιμος τρόπος για να μάθουν πώς πραγματικά 

μπορούν να προσαρμοστούν πολιτισμικά και να ανταπεξέλθουν στον διεθνή επιχειρηματικό 

κόσμο; Θα το εξετάσουμε παρακάτω. 

Η πολυπολυτισμικότητα είναι ένα θέμα που απασχολεί τις σύγχρονες επιχείρησης με την 

έννοια της πολιτισμικής προσαρμογής των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων 

αυτών πολλές φορές ¨αναγκάζονται¨ να μετακινηθούν σε άλλους τόπους πράγμα το οποίο 

δυσκολεύει το έργο των ειδικών που θα συμβάλλουν στην πολιτισμική τους προσαρμογή.
 2
 

Παράλληλα, οι αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς (Emerging Economy Markets-EMEs) 

χαρακτηρίζονται ως μεταβατικές οικονομίες. Δηλαδή, βρίσκονται στη διαδικασία της 

μεταφοράς από μια κλειστή σε μία ανοιχτή οικονομία αγοράς με παράλληλη αξιοποίηση 

της λογοδοσίας μέσα στο σύστημα. Ως αναδυόμενη αγορά, μια χώρα που έχει ξεκινήσει ένα 

πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης θα οδηγήσει σε ισχυρότερες και πιο υπεύθυνες 

οικονομικές επιδόσεις, καθώς και στη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην αγορά 

κεφαλαίου. Μία ΕΜΕ θα μεταρρυθμίσει το σύστημα συναλλαγματικής ισοτιμίας, διότι ένα 

σταθερό τοπικό νόμισμα χτίζει την εμπιστοσύνη σε μια οικονομία και προσελκύει ξένους 

επενδυτές. Οι μεταρρυθμίσεις της συναλλαγματικής οικονομίας μειώνουν την επιθυμία των 

τοπικών επενδυτών να στείλουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό  (διαφυγή κεφαλαίων) με 

αποτέλεσμα την τόνωση των τοπικών επενδύσεων. 

Έτσι, βασικό χαρακτηριστικό της ΕΜΕ είναι η αύξηση των τοπικών και ξένων επενδύσεων, 

όπως επίσης και του χαρτοφυλακίου (International Finance Corporation, 2006). Εκτός 

αυτού, εφαρμόζοντας τις μεταρρυθμίσεις, είναι πιθανό μία ΕΜΕ να λαμβάνει βοήθεια και 

καθοδήγηση από μεγάλες δωρήτριες χώρες και/ή οργανισμούς παγκοσμίως, όπως η 

Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τέλος, μεγάλο μέρος της 

οικονομικής ανάπτυξης των EMEs τροφοδοτήθηκε από τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). 

Οι εισροές των ΑΞΕ διπλασιάστηκαν μεταξύ 2003 και 2006 και, τα τελευταία 4 χρόνια, 

περίπου το 40% των παγκόσμιων εισροών ΑΞΕ κατευθύνθηκαν προς τις αναδυόμενες 

αγορές, παρόλο που το ποσοστό αυτό αναμένεται να μειωθεί. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι 

κύριοι στόχοι για άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η Ανατολική Ασία, η Λατινική Αμερική, η 

Καραϊβική και η Ανατολική Ευρώπη (Economist Intelligence Unit, 2006), και, με βάση το 

μέσο όρο του 2004 και 2005 δεδομένα, οι πέντε πρώτοι αποδέκτες της ΕΜΕ για ΑΞΕ ήταν 

η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Μεξικό και η Βραζιλία. Αυτές οι αγορές 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 τοις εκατό των ΑΞΕ για τις 32 αναδυόμενες οικονομίες, με 

                                                                    
2
 Lewis, Maureen Maguire, «The drama of international business: Why cross-cultural training simulations work», Journal of 

European Industrial Training, Vol. 29, No. 7, 2005, σελ. 594. 
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την Κίνα να είναι μακράν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δικαιούχος. 

Σημαντικές ερευνητικές μελέτες έχουν αναδείξει ότι η Κίνα αποτελεί έναν δημοφιλή 

εργασιακό και επαγγελματικό προορισμό για τα στελέχη των επιχειρήσεων από 

διαφορετικές χώρες. Αποτελεί, όπως αναφέρουν, μια πρόκληση για τους ίδιους και την 

προσωπική τους επιτυχία. Μια πρόκληση όμως που δύσκολα φέρνει την επιτυχία σε έναν 

τόσο σύνθετο και ποικιλόμορφο πολιτισμό, όπως αυτός της Κίνας. Αυτό μπορεί να 

συμβαίνει είτε από ελλιπής διαπολιτισμική εκπαίδευση, είτε και από τη φύση 

(προσωπικότητα και χαρακτήρα) του ατόμου που αδυνατεί να αφομοιώσει το νέο 

πολιτισμικό περιβάλλον. Αυτό αποτελεί ακόμα ένα ζήτημα προς εξέταση στην παρούσα 

μελέτη. 
3
 

Τέλος, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση κρίνεται απολύτως απαραίτητη και δεν έχει 

συμβολικό χαρακτήρα. Έχει απώτερο σκοπό να αξιοποιήσει τους διάφορους πολιτισμούς 

στο σύνολό τους και να δημιουργήσει μια αποδοτική και αποτελεσματική εργασιακή 

ομάδα, μια ομάδα μακριά από στερεότυπα και διακρίσεις, προκαταλήψεις και 

συμπεριφορές ακραίες που δεν αρμόζουν στο επίπεδο της κάθε επιχείρησης-οργανισμού.
 
 

1.3 ΤΡΟΠΟΣ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 

Η μεθοδολογία προσέγγισης που επιλέχθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 

είναι η επιλογή σχετικών με το θέμα άρθρων και αναφορές από τη διεθνή αλλά και 

ελληνική βιβλιογραφία. Το θέμα της μελέτης αποτελείται από δύο επιμέρους θέματα: 

1. Την πολυπολυτισμικότητα 

2. Την εκπαίδευση για πολιτισμική προσαρμογή 

Τα άρθρα και η γενικότερη βιβλιογραφία που επιλέχτηκαν σχετίζονται άμεσα με τα δύο 

αυτά θέματα αλλά και με άλλα που αναφέρονται : 

 Στην πολυπολιτισμικότητα σε γενικό πλαίσιο 

 Στην πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική προσαρμογή 

 Στη διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών 

 Στις εκπαιδευτικές διαστάσεις του θέματος 

 Στις πρακτικές και μεθόδους διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 Στα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν και διαχωρίζουν τις κουλτούρες μεταξύ τους 

ανά τον κόσμο 

 Τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν σε διαφορετικούς 

                                                                    
3
 Lenartowicz, Tomasz and Johnson, P. James, «Staffing managerial positions in emerging markets: a cultural perspective», 

International Journal of Emerging Markets, Vol. 2, No. 3, 2007, σελ. 207-208. 
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πολιτισμούς 

 Στη πολυπολιτισμική κατάσταση των επιχειρήσεων στον σύγχρονο επιχειρηματικό 

κόσμο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θέμα της πολυπολιτισμικότητας σε γενικό πλαίσιο 

και το πώς αυτή επιδρά στον άνθρωπο. Το θέμα αυτό αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της 

μελέτης και κρίνεται σημαντικό να αναλυθεί και σε μεγάλο επίσης βαθμό. Η 

πολυπολιτισμικότητα είναι αυτή που θα καθορίσει την δυνατότητα του εργαζόμενου και 

του ανθρώπου γενικότερα να προσαρμοστεί στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον που του 

παρουσιάζεται. 

1.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

Η παρούσα διπλωματική μελέτη στοχεύει στην ενημέρωση του αναγνώστη για το θέμα της 

πολυπολιτισμικής προσαρμογής και της πολυπολιτισμικότητας σε γενικό επίπεδο αλλά και 

ειδικότερα στο επίπεδο των επιχειρήσεων-οργανισμών. Έτσι λοιπόν, οι κύριοι στόχοι της 

μελέτης είναι: 

 

 Να αναλύσει το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, ο τρόπος και η αιτία που 

δημιουργείται, πως εμφανίζεται, και τέλος πως μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα 

για τις διεθνείς επιχειρήσεις. 

 Η παρουσίαση της αναγκαιότητας και συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού στις 

διεθνείς και όχι μόνο επιχειρήσεις. 

 Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης στον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο σχετικά 

με την πολυπολιτισμικότητα που επικρατεί σε αυτό. 

 Η σημαντικότητα του πολιτισμού στην βιωσιμότητα των διεθνών επιχειρήσεων. 

 Να παρουσιάσει τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στα στελέχη σε μια διεθνή 

επιχείρηση. 

 Να αναδείξει τρόπους και μεθόδους αντιμετώπισης των πολιτισμικών διαφορών. 

 Η ανάλυση των αιτιών για την αναγκαιότητα της πολιτισμικής εκπαίδευσης των 

στελεχών. 

 Να παρουσιάσει το πρόβλημα της πολιτισμικής προσαρμογής των εργαζομένων στο 

διεθνή χώρο εκτός των συνόρων της πατρίδας τους. 

 Να μελετήσει το θέμα σχετικά με την εκπαίδευση των στελεχών με απώτερο στόχο 

την αντιμετώπιση των πολιτισμικών διαφορών  σε μια πολυπολιτισμική επιχείρηση. 
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1.5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Σε αρχικό στάδιο, σημαντικό είναι να εξετάσουμε το θέμα της πολυπολιτισμικότητας σε 

γενικά πλαίσια. Ο όρος αυτός θα μας απασχολήσει σε όλη τη διάρκεια του 2
ου

 κεφαλαίου. 

Στη συνέχεια, περιγράφονται τα αίτια που δημιουργούν το ζήτημα αυτό, ο τρόπος με τον 

οποίο εξαπλώνεται και εμφανίζεται καθώς και τα βιώματα των εκπατρισμένων 

εργαζόμενων τα οποία παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ομαλή ή μη ένταξη του ατόμου στο νέο 

πολιτισμό.  

Επιπρόσθετα, θα εξετάσουμε διάφορα μοντέλα που αναδεικνύουν την διαπολιτισμική 

ταυτότητα του εργαζόμενου-ατόμου και προσεγγίζουν το καθένα με διαφορετικό τρόπο και 

από άλλη οπτική γωνία το θέμα της πολυπολιτισμικότητας. Βέβαια, σημαντικό να 

αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου η έννοια του πολιτισμού και η σπουδαιότητά του στην 

κοινωνική και επιχειρηματική ζωή. Μάλιστα, δεδομένου ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σχετίζεται άμεσα με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτή και τον πολιτισμό. 

Ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς σχετικά με το θέμα της πολυπολιτισμικότητας 

και των πολιτισμών γενικότερα είναι ο Geert Hofstede. Στην διπλωματική αυτή εργασία 

παρουσιάζεται το μοντέλο του που αναφέρεται σε διαστάσεις που χαρακτηρίζουν τα έθνη 

και συγκεκριμένα τους πολιτισμούς τους. Στη συνέχεια, σημαντικό είναι να αναδείξουμε τη 

σημασία του Διαπολιτισμικού Κύκλου, την διαδικασία εκπολιτισμού του εργαζόμενου και 

τα στάδια που περνάει για να προσαρμοστεί στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον αλλά και την 

επιστροφή στη χώρα του. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση δεν καλύπτει μόνο το κομμάτι 

των επιχειρήσεων που προσπαθούν να συμβάλλουν στην προσαρμογή των εργαζομένων 

τους με μεθόδους και πρακτικές, αλλά και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ίδιο 

σκοπό. Στοιχεία, όπως η αυτό-αποτελεσματικότητα και η πολιτισμική νοημοσύνη αποκτούν 

μια αμφίδρομη σχέση με την πολιτισμική εκπαίδευση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ένα 

συμπληρώνει το άλλο. Εν συνεχεία, τίθεται το θέμα του παγκόσμιου πολιτισμού και με 

ποιους τρόπους οι σύγχρονες επιχειρήσεις συγκλίνουν σε έναν ενιαίο τρόπο διαχείρισης όχι 

μόνο της πολυπολιτισμικότητας αλλά και των γενικότερων λειτουργιών τους. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει πως τα άτομα συνδυάζουν την ατομική τους ταυτότητα και την 

πολυπολιτισμικότητα. 

Στην πορεία της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται γενικά στοιχεία σχετικά με την 

πολυπολιτισμικότητα καθώς και τα είδη του φαινομένου αυτού. Η χρήση της δεύτερης 

γλώσσας αποτελεί ενδεικτικό πολυπολιτισμικό στοιχείο αφού αποτελεί προϋπόθεση για την 

προσαρμογή του ατόμου σε νέα πολιτισμικά πλαίσια. Η πολυπολιτισμικότητα και η χρήση 

της δεύτερης γλώσσας παρουσιάζονται σε διάφορες χώρες καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 
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συνδέονται.  

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλείψουμε την σχέση της πολυπολιτισμικότητας με 

την τέχνη και την θρησκεία. Η τέχνη και η θρησκεία αποτελούν σπουδαία κομμάτια ενός 

πολιτισμού που κάθε άνθρωπος ενστερνίζεται και ακολουθεί. Επομένως, καταλαβαίνουμε 

ότι ¨πολλές τέχνες και θρησκείες μαζί¨ στον ίδιο χώρο χρήζουν προσοχής και κατάλληλης 

διαχείρισης. Ένα άλλο στοιχείο που η πολυπολιτισμικότητα πρέπει κατάλληλα να συνδεθεί 

είναι το σχολείο.  

Το 3
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζει την σχέση που μπορεί να έχει η πολυπολιτισμικότητα με τον 

οργανισμό και την επιχείρηση. Η πολυπολιτισμική ανάπτυξη του οργανισμού καθώς και τα 

επίπεδα για να επιτευχθεί αυτό αποτελούν σημείο της παρούσας εργασίας. Επιπρόσθετα, η 

πολυπολιτισμικότητα και ο οργανισμός αποκτούν ένα είδος σχέσης όταν αναφερόμαστε σε 

συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο για θέματα που αφορούν 

την διαφορετικότητα στις πολιτισμικές πεποιθήσεις, αξίες και όχι μόνο. 

Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση του εργαζόμενου σε μια επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας. Οι μέθοδοι και 

τρόποι εκπαίδευσης που απαιτούνται για μια αποδοτική πολυπολιτισμική διαχείριση της 

κατάστασης, ο ρόλος και η εκπαίδευση του εκπαιδευτή  αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αλλά 

και τεχνικές με τις οποίες η απορρόφηση της γνώσης γίνεται ευκολότερα και με τρόπο που 

περιορίζει σημαντικά τα προβλήματα και αναδεικνύει τις ικανότητες και δεξιότητες του 

ατόμου. 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο, οι πολυπολιτισμικές επιπτώσεις της εκπαίδευσης κάνουν την εμφάνισή 

τους. Σε κάθε τομέα του κοινωνικού και επαγγελματικού κόσμου υπάρχουν επιπτώσεις.  Οι 

επιπτώσεις αφορούν παράγοντες που απαιτούν αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, 

τις διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης, τις προσπάθειες των εκπαιδευτών που θα 

αντιμετωπίσουν κάτι διαφορετικό καθώς και επιπτώσεις που αφορούν την ικανότητα του 

εκπαιδευτή. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στις εθνικές και πολιτισμικές προσδοκίες 

σχετικά με την πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Στο τέλος του κεφαλαίου ακολουθούν τα 

συμπεράσματα και οι προκλήσεις σχετικά με τη διαχείριση της εκπαίδευσης στους 

πολιτισμούς καθώς και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν οι εκπαιδευτές  

για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές. 

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο συναντάμε την κατάσταση των επιχειρήσεων και του 

επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με την πολυπολιτισμική προσαρμογή των εργαζόμενων 

και στελεχών στον σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο. Ένα πολύ σημαντικό 

κριτήριο για την επιβίωση των επιχειρήσεων είναι ο συνδυασμός του πολιτισμού, της 

στρατηγικής και της ηγεσίας. Ως συνέχεια αυτού, κάθε οργανισμός θα πρέπει να επιλέξει 

σύμφωνα με διάφορα κριτήρια για το τι στρατηγική θα επιλέξει, αμυντική ή αναπτυξιακή. 

Η πολυπολιτισμικότητα συνδέεται άμεσα με εθνικά πρότυπα που έρχονται να συνυπάρξουν 
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μεταξύ τους και να αποδώσουν ένα θετικό για τον εκάστοτε οργανισμό αποτέλεσμα. Τα 

πρότυπα αυτά επηρεάζουν την συμπεριφορά του εργαζόμενου στην επιχείρηση και 

διαμορφώνουν την θέση της εθνικής κουλτούρας στον ίδιο τον οργανισμό.  

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά των νέων στελεχών 

διοίκησης δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις επιθυμούν ολοένα και περισσότερο να επεκταθούν 

στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο και να εδραιωθούν οικονομικά, καθώς και 

προτάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διαχείριση των διεθνών καριέρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Το 2
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζει τους όρους του πολιτισμού και της πολυπολιτισμικότητας σε 

γενικά πλαίσια και συνδέει τους δύο αυτούς σημαντικούς ορισμούς με σημαντικά 

πολιτισμικά στοιχεία όπως είναι η τέχνη και η θρησκεία. Τα πολιτισμικά στοιχεία ανά 

πολιτισμό διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό στις περισσότερες των περιπτώσεων. Στο κομμάτι 

του πολιτισμού παρουσιάζονται πολιτισμικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κάθε 

πολιτισμό ανά τον κόσμο. Αυτό αποτελεί μείζον θέμα για τους μελλοντικούς 

εκπατρισμένους οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτά και να τα λαμβάνουν σε μεγάλο 

βαθμό υπόψη τους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στην πολιτισμική 

προσαρμογή του ατόμου είναι η Πολιτισμική Νοημοσύνη και τα παράγωγά της. Κρίνεται 

απαραίτητο στο κεφάλαιο αυτό να αναφερθούμε σε όλους τους τύπους 

πολυπολιτισμικότητας καθώς και το πώς αυτή αντιμετωπίζεται στα διάφορα σημεία του 

πλανήτη. Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί στοιχείο που προκύπτει από τον μεταναστευτικό 

χαρακτήρα του ατόμου γι αυτό και στο κεφάλαιο αυτό αναφέρουμε στοιχεία 

μεταναστευτικής πολιτικής σε διάφορες χώρες υποδοχής καθώς και τα δικαιώματα που 

έχουν οι εκπατρισμένοι στις χώρες αυτές. 

 

 

2.1ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 

2.1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

Στον πολιτισμό μπορούν να αποδοθούν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί. Η αστικοποίηση 

του ανθρώπου συνέτεινε στην ανάπτυξη του πολιτισμού του, του συνόλου δηλαδή των 

τεχνικών και πνευματικών του επιτευγμάτων ανά την υφήλιο. Το έδαφος που 

καλλιεργήθηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός ήταν η συγκέντρωση ανθρώπων σε πόλεις και η 

προσαρμογή τους στον εξελιγμένο αυτό τρόπο ζωής εκεί: Λόγω της διαβίωσης με 

συνανθρώπους και της αναγκαστικής εγγύτητας (γειτονίας), ισχυροποιούνται και 

εδραιώνονται καταρχήν οι καλοί τρόποι ώστε να προκύπτει ένα πρώτο δυναμικό 

ευστάθειας
4

. Η ασφάλεια που παρέχεται σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να μην 

εργάζονται σκληρά όλοι για τα «προς το ζην» δίνουν τη δυνατότητα της ανάπτυξης των 

τεχνών, του συστήματος παιδείας, της φιλοσοφίας και των επιστημών. 

                                                                    
4
Holdforth, Lucinda, «Why Manners Matter: The Case for Civilized Behavior in a Barbarous World. Putnam: Amy Einhorn», Amy 

Einhorn Books, Νέα Υόρκη 2007, σελ. 15 
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Το ανθρώπινο γένος αναπτύσσεται πολιτισμικά και είναι αναμενόμενο η ανάπτυξη αυτή να 

είναι συγκεκριμένη για κάθε έθνος και πολιτισμό. Οι πολιτισμοί διαφέρουν μεταξύ τους, 

άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό. Ένας πολιτισμός μπορεί σε μεγάλο βαθμό να 

διαμορφώσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που τον ενστερνίζονται και να επιδράσει στα 

ήθη, τα έθιμα, τις αξίες αλλά και σε άλλα στοιχεία όπως είναι η μόρφωση, η παιδεία η 

διαμόρφωση συμπεριφοράς και η αισθητική. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο πολιτισμός-

κουλτούρα (Θανόπουλος 2002, σελ. 60) : 

 

 Αποτελείται από στοιχεία που συσχετίζονται και επηρεάζονται μεταξύ τους 

 Ορίζει τα όρια του πληθυσμού στον οποίο αναφέρεται 

 Είναι κοινό στοιχείο για όσους την ενστερνίζονται 

 Δεν γεννιόμαστε  με αυτήν. Είναι κάτι που μαθαίνεται. 

 

Επιπρόσθετα, ένας πολιτισμός μπορεί να παρουσιάσει κοινά στοιχεία με έναν άλλο. Αυτό 

επιτρέπει στον εκάστοτε πολιτισμό να μην περιορίζεται τοπικά, αλλά να έχει ¨παγκόσμιο¨ 

χαρακτήρα. Παράλληλα, ¨εισχωρεί¨ κατά κάποιο τρόπο στην κοινωνία και στην κοινωνική 

ζωή των ατόμων με διάφορα κοινωνικά κριτήρια όπως είναι η γλώσσα, η τέχνη, η 

θρησκεία, η μόδα και οι συνθήκες διαβίωσης. Μάλιστα, ένας πολιτισμός μπορεί να χαθεί, 

αν αλλοιωθούν σε μεγάλο ποσοστό στοιχεία της πολιτισμικής του ταυτότητας. Παρόλο που 

οι πολιτισμοί χάνονται ή εξελίσσονται σε νέα πολιτισμικά μορφώματα, κάποιοι αφήνουν 

πίσω τους πνευματικά επιτεύγματα ως παγκόσμια κληρονομιά όπως για παράδειγμα η 

Δημοκρατία ή το Ρωμαϊκό δίκαιο. 

 

Επιπρόσθετα, ο καθηγητής Kaku Michio αναφέρει: «Σήμερα η παγκοσμιοποίηση, κάτω από 

την ομπρέλα ενός πανανθρώπινου πολιτισμού, υπόσχεται και ως ένα σημείο δημιουργεί 

συνθήκες για την ανάπτυξη κοινών στοιχείων με ενωτικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα όπως 

οι ηθικές αξίες, η κοινωνική νοημοσύνη και η οικολογική συνείδηση. Η προσπάθεια για 

ενιαία πνευματική καλλιέργεια της παγκόσμιας κοινότητας μέσα σε δυναμικό συνοχής κοινού 

συστήματος αξιών έχει την έννοια της «συλλογικής νοημοσύνης» προς χάριν, πέραν του «ευ 

ζειν», της ίδιας της επιβίωσης του ανθρώπινου πολιτισμού στα δύσκολα σημεία της εξέλιξής 

του¨.
5
 

  

Τέλος, η κατανόηση ενός πολιτισμού είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τους 

εκπατρισμένους εργαζόμενους όσον αφορά την προσαρμογή τους. Η διαδικασία της 

κατανόησης ενός πολιτισμού δεν είναι κάτι απλό καθώς οι επιχειρήσεις (μητρικές με 

θυγατρικές) έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, όντας σε διαφορετικούς λαούς. 

Σημαντικά στοιχεία που χρήζουν προσοχής και παρατήρησης στην κατανόηση ενός 

                                                                    
5
 Kaku, Michio, Astronomy Magazine ¨Astronomy Now¨, «Imagining the impossible», 

http://www.astronomynow.com/MichioKaku.html, 2008, 05 Απριλίου 2012, 13:30. 

http://www.astronomynow.com/MichioKaku.html
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πολιτισμού σε έναν οργανισμό είναι (Daft 1995, σελ. 334-337): 

 

 Οι γιορτές και παραδοσιακές δραστηριότητες όπως είναι τα Χριστούγεννα, βραδιές 

βραβείων, εκπαιδευτικές συναντήσεις κ.α. 

 Οι ιστορίες, οι οποίες βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον 

οργανισμό αλλά και μύθους, οι οποίοι σχετίζονται με αξίες και αντιλήψεις. 

 Τα σύμβολα, τα οποία είναι στοιχεία που υποδεικνύουν άλλα πράγματα. Οι γιορτές, 

οι δραστηριότητες και οι ιστορίες μπορούν να θεωρηθούν ως σύμβολα. Υπάρχουν, 

όμως και τα φυσικά σύμβολα, τα οποία επικεντρώνονται σε σημαντικά για τον 

οργανισμό γεγονότα. 

 Η γλώσσα, με την χρήση μεταφορών και άλλων μετασχηματισμών που 

αποκαλύπτουν διαφορετικές σημασίες για τους εργαζόμενους. 

2.1.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Ο πολιτισμός αποτελεί μια διαδικασίας μάθησης και παρουσιάζεται ως τέτοια στην 

βιβλιογραφία από παλαιότερες  δεκαετίες. Παρακάτω θα αναφέρουμε την διαδικασία αυτή 

σύμφωνα με τον Van Paursen (1974)
 6
, ο οποίος αναφέρει διαφορετικούς τρόπους ύπαρξης 

πολιτισμών, συσχετίζοντας τον ανθρώπινο πολιτισμό με άλλων όντων,  για παράδειγμα των 

ζώων. Όλα τα έμβια όντα επηρεάζουν το περιβάλλον τους και με τον ένα ή με τον άλλο 

τρόπο επηρεάζονται και αυτά με την σειρά τους από αυτό. Κάθε οργανισμός αφήνει τα δικά 

του χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολα αντιληπτός. Ο άνθρωπος, ωστόσο, 

έχει πιο ριζοσπαστικό και ποικίλο τρόπο να επηρεάζει το περιβάλλον του. Ενώ ένα ζώο, 

γενικά, θα προσαρμόσει τον εαυτό του στο περιβάλλον του, ο άνθρωπος θα προσαρμόσει το 

περιβάλλον στο οποίο ζει σε αυτόν, και ενώ τα ζώα παρουσιάζουν ένα μικρό βαθμό 

ποικιλομορφίας και ανάπτυξης στη συμπεριφορά τους, ο άνθρωπος παράγει συνεχόμενα 

νέους σχηματισμούς που μπορεί ολοένα και περισσότερο να ελέγχει. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και η δυνατότητά του ανθρώπου για οργάνωση, αποτελούν αρκετά στοιχεία. 

Η πλειοψηφία των ζώων κατέχει συγκεκριμένες συμπεριφορές τις οποίες, κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους, αλλάζουν ή διαφοροποιούν τις ήδη υπάρχουσες. Η διαδικασία αυτή είναι 

γνωστή ως ¨μάθηση¨. Η μάθηση αυτή φαίνεται να έχει μια πολύ περιορισμένη διάσταση  

στην επίδραση της συμπεριφοράς των ζώων. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ανανεώνει 

την μάθηση και να την προσαρμόζει από γενιά σε γενιά. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, 

βέβαια, είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να μεταφέρει την οποιαδήποτε μορφή μάθησης από 

γενιά σε γενιά και να αξιοποιεί την γνώση που απορρέει από αυτή σε χρονικά σημεία που 

αυτός επιθυμεί, με αποτέλεσμα τα κατορθώματα των γενεών να γίνονται γνωστά ανά 

εποχή. Έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την γλώσσα του οποιοδήποτε στιγμή και να 

                                                                    
6 Van Paursen, C.A , «The Strategy of Culture», North Holland Publishing Company, 1974, σελ. 143-144. 
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επεξεργάζεται οποιαδήποτε πληροφορία. Έτσι, όσον αφορά το ανθρώπινο είδος υπάρχει 

συσσώρευση γνώσης και κατανόησης που συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των 

πραγμάτων και γενικά στις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η βελτίωση της διαδικασίας 

μάθησης πραγματοποιείται με την γραφική διατύπωση των συμβόλων επικοινωνίας 

(γραφής) και την αποκρυπτογράφησή τους. 

Οι δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος είναι μεγάλες και ο άνθρωπος μπορεί να τις 

αναδείξει σε κάποιο  βαθμό ανάλογα με την κατάσταση και το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να κατορθώνει αλλαγές και 

μετασχηματισμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι γρήγοροι αυτοί 

μετασχηματισμοί αποτελούν τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ενώ τα ζώα συνεχίζουν να 

ζουν και να δρουν στη φύση, ο άνθρωπος αναπτύσσεται σε πολιτισμούς. Ο πολιτισμός, 

μπορεί κάποιος να αναφέρει, ότι είναι ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός της φύσης, και σε 

αυτόν τον πολιτισμό ανήκει η τεχνολογία του ανθρώπου και οι οργανωσιακές δεξιότητές 

του. Επειδή ο πολιτισμός καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας,  από  

τις αγροτικές δραστηριότητες μέχρι και τους σχηματισμούς κοινωνικών κανόνων 

(θρησκεία, τέχνη), πρέπει να τον αντιληφθούμε ως ένα στοιχείο που ξεφεύγει από τα όρια 

της γλώσσας. Σίγουρα, η γλώσσα είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό για την πραγματοποίηση 

της μάθησης, αλλά μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί ως μέρος ορισμένων συμβόλων. Ο 

άνθρωπος είναι αυτός που έχει, από προηγούμενες γενιές κάθε φορά, σύμβολα, τα οποία 

μπορεί και μόνος του να κατασκευάζει. 

Η ανθρώπινη διαδικασία μάθησης είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αναλυθεί. 

Αρχικά, η μάθηση είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, προβλέψεων, κανόνων και 

πιθανοτήτων έκφρασης. Οι φυσικές λειτουργίες, όπως είναι η αναπνοή και η χώνεψη, έχουν 

προέλθει διαμέσου μιας διαδικασίας φυσικής εξέλιξης. Λεπτομερειακά, μέσω της 

διαφοροποίησης και της ειδίκευσης, αυτά προκύπτουν από τα όργανα του αναπνευστικού 

και πεπτικού συστήματος αντίστοιχα. Είναι δύσκολο να περιγραφεί η διαδικασία εξέλιξης 

ως ¨μάθηση¨, ακόμα και αν ο όρος χρησιμοποιείται συχνά κατά καιρούς, με μεταφορική 

έννοια. ¨Μάθηση¨ θα μπορούσε να ονομαστεί μια πολιτισμική και όχι φυσική διαδικασία, 

όχι επειδή δεν είναι φυσική ή έρχεται σε αντίθεση με τη φύση, αλλά επειδή η φύση της 

διαδικασίας μάθησης είναι κάτι που θεωρείται αντικείμενο και όχι υποκείμενο: η φύση της 

διαδικασίας μάθησης μετασχηματίζεται, όταν η φύση είναι έξω από τον άνθρωπο ή στην 

ίδια τη φύση του ανθρώπου. 

Ο πολιτισμός στο σύνολό του είναι μια διαδικασία μάθησης. Από τη φύση του ο άνθρωπος 

αναζητάει νέους τύπους έκφρασης. Στη θρησκεία επίσης, δεν ασχολείται με στατικές 

οντότητες ή πρόσκαιρες αλήθειες, αλλά στα σύμβολα της γλώσσας, τα σήματα και οι 

δράσεις, και σχετικά με νέες καταστάσεις, ψάχνει απαντήσεις από τη θεία δύναμη, την 

οποία βιώνει σε πολλές πτυχές και με διαφορετικούς τρόπους στην καθημερινότητά του. Η 

τεχνολογία του και η ικανότητά του για οργάνωση τον οδήγησαν να εφεύρει τρόπους 

παραγωγής, επικοινωνίας, εργασίας και επιβίωσης σε μια ποικιλία εναλλασσόμενων 
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μοτίβων πολιτισμών και συνθηκών.  Η μάθηση θέτει από μόνη της σε εφαρμογή την 

συσσώρευση της γνώσης και των εμπειριών, πράγμα το οποίο δεν ενισχύει την άποψη ότι η 

διαδικασία μάθησης οδηγεί πάντα σε θετικά αποτελέσματα. Ο πολιτισμός είναι ένας 

εξελικτικός μηχανισμός σταθερότητας και βελτίωσης.  

Σημαντικό στοιχείο της μάθησης είναι οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές, οι οποίες μπορούν 

να διαχωριστούν με βάση κοινωνικό-πολιτικά, θρησκευτικά και ηθικά θέματα, δείχνουν 

ποια είναι περίπου η διαφορά από την φυσική συμπεριφορά των ζώων. Η μάθηση δεν 

αποτελεί γνήσιο στοιχείο, όταν κάποιος δεν καταφέρει να βρει τρόπο να βγει από μια 

αδιέξοδο ή να αλλάξει μια ανεπιθύμητη κατάσταση. Για να γίνει αυτό,  πρέπει η μια πλευρά 

να θεωρήσει την κατάσταση αποδεκτή και να θέσει ερωτηματικό σε αυτά που δίνονται  με 

τη φυσική σειρά των πραγμάτων, έτσι ώστε η ερώτησή του για την υπάρχουσα κατάσταση 

να μην θεωρείται πια αυτονόητη. Η τοποθέτηση της ερώτησης αυτής χρησιμοποιείται για 

την δημιουργία άλλων πιθανοτήτων, άλλων από αυτών που ήδη υπάρχουν. 

Η διαδικασία μάθησης είναι απαραίτητη ξεκινώντας από πράγματα συγκεκριμένης ζωτικής 

αντιμετώπισης και συμβαδίζει με τις πιθανότητες απόκτησης δράσης και εμπειρίας. Ο 

πολιτισμός ως διαδικασία μάθησης είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τον άνθρωπο ως ύπαρξη 

γνώσης, δράσης, εμπειρίας και αυτοέκφρασης.  Αυτό μπορεί να τοποθετηθεί και με άλλον 

τρόπο με την χρήση πληροφοριών. Τα ανθρώπινα όντα και τα ζώα αποκτούν πληροφορίες 

με συνεχή ρυθμό, αλλά για να είναι πληροφορία αυτό τότε θα πρέπει να αναγνωριστεί ως 

τέτοια. Τα ζώα είναι αυτά που συνεννοούνται μέσω διαφόρων σημάτων και κινήσεων. Ο 

άνθρωπος από την άλλη μεριά έχει πολλές ευκαιρίες για μάθηση σε αυτό το σημείο.  Δεν 

χρειάζεται μόνο να μάθει τον τρόπο να αναγνωρίζει τις ενδείξεις ως εναλλακτικό στοιχείο 

των φυσικών σημάτων, αλλά έχει στη διάθεσή του σύμβολα τα οποία μπορούν να 

σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν από αυτόν.  Η ένδειξη ή το σημάδι  έχουν ένα φυσικό 

σύνδεσμο με το γνήσιο σήμα, είτε διότι η ένδειξη έχει εκδοθεί με την συμπεριφορά-

πρότυπο, είτε διότι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση η ένδειξη γίνεται αντικείμενο 

επικοινωνίας, παίρνοντας ώθηση από το ζώο του εκάστοτε περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος 

βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία δημιουργίας νέων μηνυμάτων και νοημάτων για τον 

κόσμο γύρω του.  

Είναι σαφές ότι η μάθηση δεν αποτελεί μια διαδικασία απόκτησης πληροφοριών. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι ένας τρόπος απορρόφησης των πληροφοριών που μακροπρόθεσμα, 

είναι πιθανό να περιέχουν άγνωστα φαινόμενα σε σχέδια που είναι ήδη γνωστά. Είναι 

προφανές, ότι αυτό αποτελεί μια αλήθεια για τον άνθρωπο, διότι  έχει τη  δυνατότητα να 

διευρύνει το πεδίο των πληροφοριών του, πεδίο το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με τη 

φύση και είναι προσανατολισμένο στον πολιτισμό. Αυτό που λαμβάνει χώρα στη 

διαδικασία της μάθησης είναι  η μετατροπή των πληροφοριών από μια πιο στενή έννοια 

(εντυπωσιακές ή ανάμεικτες πληροφορίες) σε περιττές πληροφορίες. Δύο καταστάσεις 

προηγούνται αυτού. Πρώτον, ότι οι παραλήπτες δεν είναι τόσο περιορισμένοι είτε από τη 

φύση (όπως τα ζώα), είτε από την παράδοση (όπως συμβαίνει μερικές φορές με τον 
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άνθρωπο) ή ότι δεν είναι σε θέση να σταθούν πίσω από τα διαθέσιμα πρότυπα των 

πληροφοριών. Δεύτερον, ότι υπάρχει μια απόσταση ή διαφορά ανάμεσα στον πλεονασμό 

του παραλήπτη (υποκειμενικός πλεονασμός) και αυτόν της διαδικασίας μάθησης 

(αντικειμενικός πλεονασμός). Αυτός ο αντικειμενικός πλεονασμός είναι τα γεγονότα που 

αντιμετωπίζουμε στα οποία ένας δάσκαλος δίνει ελάχιστη σημασία στη διδακτέα ύλη που 

προσφέρει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε μια επιστημονική κατάσταση και πρακτική γνώση, 

στην αποκτηθείσα σοφία, σε πιθανότητας έκφρασης της σύχρονης τέχνης.  Σε μια ευρύτερη 

έννοια ο αντικειμενικός πλεονασμός ενσωματώνεται σε ολόκληρο το πολιτισμικό μοτίβο 

μιας ιστορικής περιόδου. 

Ο πολιτισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ανοικτό σύστημα κανόνων. Ανοικτό, διότι 

σε όλη τη διάρκειά του δημιουργούνται νέα ενδιαφέροντα, νέες επιδράσεις και επιρροές, 

που λειτουργούν ως ¨πληροφορία¨, για παράδειγμα, η ανακάλυψη νέων πολιτισμών, νέων 

κομματιών του πλανήτη, νέες πτυχές ενός υλικού, η αναβάθμιση της τεχνολογίας κ.ο.κ. 

Επομένως, υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη αντίδραση (μια κυβερνητική διαδικασία): η 

πολιτισμική δραστηριότητα του ανθρώπου ελέγχεται με βάση τα αποτελέσματά της, την 

συνάφειά της ή μη με νέες προοπτικές και στόχους, επομένως υπάρχει μια αναδρομική 

επίδραση στην ίδια την πολιτισμική δραστηριότητα, έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχεται και 

μερικές φορές να αναδομείται. Επομένως, μια προσέγγιση η οποία λαμβάνει την θεωρία της 

πληροφορίας ως την αρχική προϋπόθεση οδηγεί για ακόμη μια φορά στην ίδια όψη του 

πολιτισμού ως μια σπουδαία και δυναμική διαδικασία μάθησης του ανθρώπινου είδους.  

 

2.1.3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και ο Πολιτισμός έχουν άμεση επαφή και είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα στοιχεία μέσα σε ένα οργανισμό. Σύμφωνα με αναφορά που γίνεται  

από τον Chase (1988) οι δύο μεγαλύτερες δυσκολίες στην εισαγωγή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, μετά από έρευνα του Develin και των συνεργατών του, οι δύο μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην εισαγωγή της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πέτυχαν πολιτιστικές αλλαγές 

αλλά και αλλαγή στη συμπεριφορά της διαχείρισης
7
. 

 

Αν δεχτούμε την άποψη ότι ο πολιτισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, τότε αυτά τα δύο στοιχεία 

αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη της διαρκούς μεταβολής στην 

συμπεριφορά του καθενός στον οργανισμό. 

  

                                                                    
7
 Chase, R. L., «Total Quality- Fact or fiction? », the TQM Magazine, Vol.1, Issue: 4, 1988, σελ 205-208. 

(αναφορεται σε: Develin & partners, «The Effectiveness of  Quality Improvements Programmes in British Business», 1989) 
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Αυτή η  δυσκολία δεν είναι για την έλλειψη αναγνώρισης  της σημασίας του πολιτισμού για 

την ποιότητα. Οι ειδικοί έχουν  επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για πολιτισμική 

μεταμόρφωση και μερικές φορές μας έχουν δώσει και ζωντανές αποδείξεις από τις δικές 

τους εμπειρίες. Ο Crosby (1979, σελ. 7), συγκεκριμένα, περιγράφει  την καταπολέμηση της 

άρνησης της εισαγωγής πολιτισμικών στοιχείων στην οργάνωσή του.  

 

Ο Deming απέκτησε μια θετική ανταπόκριση από τους Ιάπωνες, εν μέρει, διότι οι αξίες, τα  

ήθη και τα έθιμα του πολιτισμού τους καθώς και τα πάθη τους, ήταν συμβατά
8
. Οι 

Αμερικανοί, έχοντας έναν πολιτισμό με πολλές ιδιαιτερότητες, έδειξαν πολύ λιγότερη 

ανταπόκριση και αναγνώριση, τουλάχιστον αρχικά. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν 

είναι απροσδόκητη και τυχαία. Όταν οι ποιοτικές παρεμβάσεις αποτυγχάνουν ή ακόμα και 

όταν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, ο πολιτισμός που δεν συμβιβάζεται αναφέρεται 

συχνά και ως βασικός λόγος.  

 

Οι  ειδικοί της ΔΟΠ προσπαθούν και παρέχουν επαγγελματίες με σύγχρονες τεχνολογίες 

για αλλαγή της κουλτούρας που είναι παράλληλη με την τεχνολογία που έχουμε για την 

βελτίωση της παραγωγικότητας. 

 

Τα προβλήματα για τους επαγγελματίες της ΔΟΠ που προκύπτουν από τα πορίσματα 

της μελέτης του Develin και των συνεργατών του είναι ότι: 

 

 η αντιμετώπιση πολιτιστικών θεμάτων είναι συνήθως κρίσιμη για την επιτυχία των 

προγραμμάτων ποιότητας, 

 η ΔΟΠ ως μεθοδολογία είναι παραδοσιακά αδύναμη στον τομέα αυτό. 

Οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για να αντιμετωπίσουν τα παραπάνω 

κάνουν τα εξής: 

1. λειτουργούν με βάση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου για την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού, που απευθύνεται τόσο σε «σκληρά» 

όσο και σε «μαλακά» ζητήματα 

2. ξεκινούν με ένα απλό πολιτισμικό μοντέλο ανάλυσης να εντάξουν τα θέματα 

του πολιτισμού στα προγράμματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

3. αναζητούν ευκαιρίες για να είναι πιο συστηματικοί στην αντιμετώπιση 

«ήπιων» στοιχείων για την αλλαγή της στρατηγικής τους. 

Το μοντέλο αυτό παρουσιάζεται ως δεδομένο στοιχείο και δεν αποσκοπεί κυρίως στο να 

                                                                    
8
 Deming, W. Eduards, «The new economics for industry, government, education», Massachusetts Institute of Technology, Center for 

Advanced Engineering Study, 1994, σελ. 6, 60,61.  
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δώσει απαντήσεις σε πολιτισμικά θέματα που είναι ενσωματωμένα σε προγράμματα 

Ποιότητας. Το μοντέλο παρουσιάζεται σχηματικά παρακάτω: 

 

 

Διάγραμμα 1. Ένα απλό πολιτισμικό μοντέλο 

Πηγή: Seddon John  and Jackson Stephanie, 1990, σελ. 215. 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε αποτελείται από 4 επιμέρους στοιχεία: 

 Την επιλογή κατάλληλων τομέων για ανάλυση 

 Επιλογή πληροφοριών  

 Ανάλυση των πληροφοριών 

 Χρήση πληροφοριών που οδηγούν στη πολιτισμική αλλαγή.
9
 

Με μια ανασκόπηση των βραβείων ποιότητας αλλά και των κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχίας στη συνολική διαχείριση της ποιότητας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο 

πολιτισμός επηρεάζει την αντίληψη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε μια χώρα και 

επηρεάζει, επίσης, την έναρξη και τον τρόπο λειτουργίας της ΔΟΠ στη χώρα αυτή (Kumar 

                                                                    
9
 Seddon, John  and Jackson, Stephanie, «TQM and Culture Change», The TQM Magazine, Vol. 2 Iss: 4, 1990,  σελ. 215-216. 
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2005, σελ. 67)
10

. Για παράδειγμα, ο Κομφουκιανισμός έχει βρεθεί να είναι χρήσιμος για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε χώρες της Νοτιανατολικής 

Ασίας (Tan και Khoo 2002, σελ 74-75), και στην Κίνα (Noronha, 2002). Έτσι, o Noronha 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: «για το αν ένα πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

επιβιώσει ή αποτύχει εξαρτάται από το αν η ίδια η ΔΟΠ μπορεί να συγχωνευθεί με το κλίμα 

της ποιότητας, που και αυτό με τη σειρά του εξαρτάται από τη ρύθμιση του εθνικού 

πολιτισμού»
11

. Ωστόσο, υπήρξε λιγότερη προσοχή για το πώς οι αρχές της ΔΟΠ μπορούν να 

συνυπάρξουν και να επιβιώσουν στους ήδη υπάρχοντες  πολιτισμούς.  

Ο Hofstede προσδιόρισε τέσσερις παράγοντες για τους οποίους ο πολιτισμός των διαφόρων 

χωρών διαφέρουν. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο ατομικισμός, η διαφορά δυναμικότητας, ο 

ανδρισμός-θηλυκότητα και η αποφυγή αβεβαιότητας. Σύμφωνα με αναφορά που γίνεται 

στη σχετική βιβλιογραφία (Kumar & Sankaran, 2007), οι Kanungo και Mendonca (1996)
12

 

παρείχαν ένα μοντέλο με σκοπό να εξηγήσουν την εσωτερική εργασία, σχετικά με τον 

πολιτισμό των οργανώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία η οποία βρίσκεται σε 

αυτές τις διαστάσεις, αλλά και σε μια επιπλέον, την διάσταση της συνειρμικής-αφαιρετικής 

σκέψης. 

Ο πολιτισμός της ΔΟΠ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ενιαίο σύνολο που προωθεί την 

ομάδα, προωθεί την υπερηφάνεια στην εργασία και απορρίπτει το φόβο, δίνει τη 

δυνατότητα συμμετοχικής διαχείρισης, προωθεί την ηγεσία στο χώρο της εποπτείας και 

ενισχύει μακροπρόθεσμα τον προσανατολισμό και την χάραξη κοινής πορείας μεταξύ των 

μελών της οργάνωσης. Η ΔΟΠ προσδιορίσει τον πολιτισμό στον οποίο ο εργαζόμενος 

βρίσκεται αλλά και το χάσμα μεταξύ αυτού και του επιθυμητού για τον οργανισμό
13

.  Οι 

εθνικές πολιτιστικές διαστάσεις που είναι ευνοϊκές για τον πολιτισμό της ΔΟΠ εφαρμόζουν 

σε έντονο βαθμό τον κολεκτιβισμό, έχουν χαμηλή απόσταση δύναμης (δηλαδή χαμηλή 

ιεραρχία) και χαμηλή τάση για αποφυγή αβεβαιότητας.
14

 

 

                                                                    
10 Kumar, MR., «Total quality management as the basis for organizational transformation of Indian Railways: a study in 

action Research», DBA thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW, 2005.  
11

 Carlos, Noronha, «Chinese Cultural Values and Total Quality Climate», Managing Service Quality, Vol. 12 Iss: 4, 2002, σελ. 221. 
12

 Οι Kumar και Sankaran (2007) αναφέρονται σε: 

Kanungo, R.N & Mendonca, M., «Cultural contingencies and leadership in developing Countries», in Research in Sociology of 

Organisations, eds Bacharach, Erez & Bamberger, JAI Press, vol. 14, pp. 263-295, Greenwich CT, 1996. 
13

 Al Khalifa, K. & Aspinwall, E., «Using the competing values framework to investigate the culture of Qatar industries», the Journal 

of Total Quality Management, Vol.12, No.4, 2001, σελ. 421. 
14

 Chin, Kwai-Sang and Pun, Kit-Fai, «A proposed framework for implementing TQM in Chinese organizations», International 

Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19 Issue: 3, 2002, σελ. 274-275. 
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Διάγραμμα 2. Χαρακτηριστικά από τον πολιτισμό της εσωτερικής εργασίας στους 

οργανισμούς στην ανάπτυξη χωρών με κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον  

Πηγή: Kanungo και Mendonca, 1996. 

Για παράδειγμα, η αποφυγή της αβεβαιότητας συσχετίζεται αρνητικά με την υπερηφάνεια 

για την εργασία και την έλλειψη φόβου. Σε μία ευρωπαϊκή μελέτη ανακάλυψαν ότι οι δύο 

διαστάσεις του πολιτισμού-απόσταση δύναμης (power distance) και αποφυγή αβεβαιόητας 

επηρεάζουν τη προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί για την εφαρμογή της ΔΟΠ. Μάλιστα, 

επειδή η ΔΟΠ δεν υπογραμμίζει το καθεστώς των διακρίσεων και ενδυναμώνει τους 

εργαζόμενους να πάρουν αποφάσεις και να χρησιμοποιούν τη νοημοσύνη τους, τους 

πολιτισμούς που βρίσκονται ψηλά στην απόσταση δύναμης και αποφυγή αβεβαιότητας, 

μπορεί να μην είναι ευνοϊκό για την εφαρμογή της ΔΟΠ. Μέσω του συλλογικού 

management και της ενδυνάμωσης οι επιχειρήσεις κάνουν ένα μεγάλο βήμα για την επιτυχή 

εφαρμογή της ΔΟΠ (και στην Ινδία επίσης).
15

 Επιπροσθέτως, η συλλογικότητα (ή αλλιώς 

κολεκτιβισμός) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ομαλή εισαγωγή της ΔΟΠ 

στην πολιτισμική διάσταση των διεθνών και μη επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

κύρια στοιχεία του κολεκτιβισμού είναι η συνεργασία, η αντοχή, η επιμονή και η υπακοή. 

Τέλος, χαρακτηρίζεται από έντονο μακροπρόθεσμό προσανατολισμό που οδηγεί σε μια 

                                                                    
15

 Kumar, Madhu Ranjan and Sankaran, S.,  «Indian culture and the culture for TQM : a comparison»,  The TQM Journal,  Vol. 19 

Iss: 2, 2007,  σελ. 176-178. 
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μακροπρόθεσμη δέσμευση για την οργάνωση, μια απαίτηση που είναι απαραίτητη για την 

επιτυχία της ΔΟΠ σε μια επιχείρηση. 

2.1.4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ- ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ HOFSTEDE 

 

Δεν είναι λίγες οι μελέτες  που δείχνουν ότι ο πολιτισμός διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και  

αποτελεί μια καθοριστική μεταβλητή για τον προσδιορισμό τόσο των διοικητικών όσο και 

των οργανωτικών αποτελεσμάτων. Ευρήματα από την έρευνα του Hofstede, έχουν 

συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της διαπολιτισμικής διαχείρισης. Στη μελέτη αυτή, 

τα στοιχεία συλλέχθηκαν από υπαλλήλους μια μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην εθνική νοοτροπία που 

μπορούν να επηρεάσουν τη διαχείριση των διεθνών λειτουργιών και δραστηριοτήτων. 

Με τη χρήση της προσέγγισης ενός παράγοντα ανάλυσης, ο Hofstede, όρισε τις τέσσερις 

διαστάσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα, ανέφερε ότι όσον 

αφορά την απόσταση δύναμης οι Αμερικανοί διαχειριστές κατατάσσονται στη 15
η
 θέση 

ανάμεσα σε ερωτηθέντες από 50 χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανοί διαχειριστές 

τείνουν να έχουν χαμηλό βαθμό ανοχής σε μια άνιση κατανομή δύναμης, το οποίο είναι μια 

εμφανής αντίθεση για τα στελέχη από τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Ευρήματα 

έρευνας όπως αυτά ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για του επαγγελματίες στους 

ανθρώπινους πόρους παγκοσμίως. Για παράδειγμα, η γνώση ότι οι διαχειριστές από το 

Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη έχουν σχετικά μεγαλύτερη ανοχή στην άνιση κατανομή 

της εξουσίας  μπορεί να είναι χρήσιμη στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε γιατί 

ορισμένες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα τα μαθήματα, είναι περισσότερο αποδεκτές σε 

αυτή την ομάδα από  αμερικανούς ομολόγους  τους. Στις διαλέξεις, μια μεγαλύτερη 

απόσταση τείνει να υπάρχει ανάμεσα στον καθηγητή και τους εκπαιδευόμενους.  

Ο Hofstede μας λέει ότι η απόσταση δύναμης (PDI-Power Distance) δηλώνει το βαθμό 

στον οποίο μια κοινωνία αποδέχεται το γεγονός ότι η εξουσία διανέμεται άνισα στα 

θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς. Η αποδοχή αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται 

στις τιμές του λιγότερου ισχυρού και του πιο ισχυρού. Η μικρή απόσταση δύναμης, για 

παράδειγμα, σημαίνει ότι μια κοινωνία η οποία αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων, 

όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους άλλους ως σαν να είναι οι ίδιοι, που είναι 

αλληλεξαρτώμενοι και όπου η διαβούλευση και η συμμετοχική διαχείριση είναι πιο πιθανό 

να ασκούνται. Η αποφυγή αβεβαιότητας (UAI-Uncertainty Avoidance) "δείχνει το βαθμό 

στον οποίο μια κοινωνία αισθάνεται να απειλείται από αβέβαιες καταστάσεις". Λέγοντας 

αβεβαιότητα εννοούμε αυτή που δεν μπορεί να διαβάσει τον «κίνδυνο».  Οι πολιτισμοί με 

ισχυρή αβεβαιότητα αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν 

από την επιδίωξη της καριέρας, την ασφάλεια της μεγαλύτερης σταθερότητας της καριέρας, 

της μεγαλύτερης τυποποίησης και της προσδοκίας να ασχοληθούν με τους ειδικούς. Η τρίτη 
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διάσταση είναι ο ατομικισμός – κολεκτιβισμός (IDV-Individualism) και αυτό μετρά το 

βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η κύρια μέριμνά τους είναι προς τους εαυτούς 

τους και τις οικογένειες τους ή εάν φέρουν την υποταγή σε μια ευρύτερη ομάδα στην 

εργασία ή στην κοινωνία. Αυτό θα επηρεάσει τη τάση ενός ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις 

ατομικά ή σε ομαδικό επίπεδο και σε σχέση με τη φύση των εργασιών που σχετίζονται με 

τα κίνητρα. Τέλος, η ανδροπρέπεια (MAS-Masculinity) αναφέρεται στην κυριαρχία των 

αξιών που σχετίζονται με την υλοποίηση, την απόκτηση αυτοπεποίθησης και όχι σε αξίες 

που αφορούν τη φροντίδα για τους άλλους και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Αυτό 

θα επηρεάσει τις προσεγγίσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, οι προσδοκίες για τις 

επιδόσεις, στάση απέναντι στην εργασία και τις σχέσεις.  

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πολλές είναι οι βιβλιογραφίες που χρησιμοποιούν και 

μια 5
η
 διάσταση στις διαστάσεις του Hofstede. Αυτή είναι ο μακροπρόθεσμος 

προσανατολισμός (LTO-Long Term Orientation), που είναι ο βαθμός στον οποίο ένας 

πολιτισμός εμφανίζει μακροπρόθεσμη αφοσίωση στις παραδοσιακές αξίες. Πολιτισμοί με 

υψηλό μακροπρόθεσμο προσανατολισμό υποδηλώνει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις και 

σεβασμό για τις παραδόσεις.
16

 Σε πολιτισμούς με χαμηλό δείκτη της διάστασης αυτής, οι 

αλλαγές επέρχονται ταχύτατα.  

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στη Γερμανία και τη 

Σουηδία, σύμφωνα με τις διαστάσεις του Hofstede. Οι μεγαλύτερες διαφορές εμφανίζονται 

στην ανδροπρέπεια, και στις δύο χώρες ο δείκτης είναι ισχυρός. Στους άλλους δείκτες οι 

διαφορές είναι ασήμαντες. 

 

                                                                    
16

 Thornhill, Adrian R., «Management Training across Cultures: The Challenge for Trainers», Journal of European Industrial 

Training, Volume: 17, Issue: 10, 1993, σελ.  44-45. 
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Διάγραμμα 3: Οι διαφορές με βάση τις 5 διαστάσεις του Hofstede. 

Πηγή: G. Hofstede, «Cultures and Organizations», 2005, σελ. 43,44, 121, 168, 211 

Τέλος, ο Hofstede (2005, σελ. 72) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πρακτικές διαχείρισης 

πρέπει να ταιριάξουν με τους τοπικούς πολιτισμούς και ότι οι θεωρίες διαχείρισης που 

αναπτύχθηκαν σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά κατά την 

μεταφορά τους σε έναν άλλο πολιτισμό. Επομένως, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ρόλο του πολιτισμού,  όταν πραγματοποιούν εκπαίδευση και 

ανάπτυξη για τις θυγατρικές τους εταιρείες σε διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον.  

Επιπροσθέτως, η έρευνα του Laurent (Laurent 1983,με αναφορά στον Dunningσε σελ 264, 

265)
17

 οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι εθνικοί πολιτισμοί μπορούν να διαφοροποιηθούν 

ουσιαστικά από την άποψη των διευθυντικών ιδεολογιών τους. Για να μετρήσει αυτό 

προσδιόρισε τέσσερις δείκτες-διαστάσεις: τους οργανισμούς ως πολιτικά συστήματα, ως 

συστήματα εξουσίας, ως συστήματα τυποποίησης ρόλων, και ως ιεραρχικά συστήματα 

σχέσεων. Με βάση αυτές τις έννοιες της δύναμης, της εξουσίας, του επίπεδου της 

τυποποίησης και της επικρατούσας κατάστασης, ο Laurent ήταν σε θέση να προσδιορίσει 

τις πολιτιστικές διαφορές, και της ποικιλομορφίας, σε σχέση με τις διευθυντικές 

πεποιθήσεις και τις αξίες μεταξύ των εννέα χωρών που συμμετείχαν στην μελέτη του (9 

χώρες από την Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής). 

Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα αυτών των δύο ερευνητών θα χρησιμοποιηθούν για την 

αναζήτηση τυχόν διαπολιτισμικών επιπτώσεων στο κομμάτι της εκπαίδευσης, όπου αυτό 

                                                                    
17

 Laurent, A., «The Cross-Cultural Puzzle of International Human Resource Management», Human Resource Management, Vol. 25, 

No.1, 1986, σελ. 97. 
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συνεπάγεται την συμμετοχή τρίτων χωρών. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστεί έγκαιρα ο 

κίνδυνος που δημιουργούν οι ετερογενείς πολιτισμοί οι οποίοι συνυπάρχουν με τον 

εκάστοτε πολιτισμό λόγω πολιτικών συνθηκών που επικρατούν εντός συνόρων. 

Με τον τρόπο αυτό, ορισμένοι πολιτισμοί  μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά στο  

εσωτερικό τους, ενώ άλλοι μπορεί να εμφανίζονται ως «ισχυρότεροι» πολιτισμοί, με λίγη ή 

λιγότερη εσωτερική διαφοροποίηση. Δεύτερον, η παρουσία της εργασίας αποδεικνύοντας 

την ύπαρξη εθνικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών, πρέπει σε καμία περίπτωση να 

δικαιολογήσει τη χρήση αυτών των ασαφών και πιθανόν επικίνδυνων  για τους ανθρώπους 

των άλλων πολιτισμικών στερεοτύπων. Αυτό που απαιτείται είναι η κατανόηση του τι 

είναι έγκυρο αλλά και οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

αποτελεσματικών διαπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων. 

Ως εκ τούτου, οι πολιτισμικές διαφορές που οφείλονται στη τιμή, τη πίστη και τη θρησκεία 

μπορούν να κάνουν πιο δύσκολες τις πρακτικές της διαχείρισης. Για παράδειγμα, ένας 

ομογενής ο οποίος κατέχει μια θέση σε μια θυγατρική εταιρεία στην Μέση Ανατολή πρέπει 

να είναι ενήμερος για τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στον πολιτισμό αυτό και το 

πολιτισμό της πατρίδας τους, πριν ακόμα αναλάβει τη θέση. Εάν ο ομογενής προέρχεται 

από μια Χριστιανική θρησκεία, μπορεί να είναι ανίδεος για την Ισλαμική θρησκεία και τον 

πολιτισμό της χώρας υποδοχής του. Η παρεξήγηση των διαφορών του πολιτισμού και της 

θρησκείας ανάμεσα στην πατρίδα και την χώρα υποδοχής μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα για τον απόδημο κατά την πραγματοποίηση προγραμμάτων της εκπαίδευσης 

και ανάπτυξής του. Η τάση προς τις παγκόσμιες διεθνείς επιχειρήσεις είναι σε ανοδική 

πορεία. Επομένως, υπάρχει έντονα η ανάγκη για τους διαχειριστές με διεθνείς προοπτικές 

και τους επαγγελματίες στους ανθρώπινους πόρους (IHRDs) να συνειδητοποιήσουν ότι 

είναι επιτακτική η ανάγκη κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης, όπως για παράδειγμα, το πώς 

να αντιμετωπίζει τις διαφορές σε θέματα σχετικά με τον πολιτισμό στα διάφορα 

περιβάλλοντα στα οποία βρίσκονται οι πολυεθνικές εταιρείες. Παρακάτω ακολουθεί ένας 

πίνακας με βαθμολογίες ορισμένων επιλεγμένων χωρών για το πόσο ανταποκρίνονται αυτές 

στις διαστάσεις του Hofstede. 
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Πίνακας 1. Βαθμολογία επιλεγμένων χωρών ανάλογα με την επίδοσή τους στις πέντε 

διαστάσεις του Hofstede. 

Χώρα Αποδοχή 

εξουσίας 

Ατομικότητα Ανδροπρέπεια Αποφυγή 

αβρβαιότητας 

Μακροπρόθεσμος 

προσανατολισμός 

Αραβικές 

χώρες  

80 38 53 68 - 

Βενεζουέλα 81 12 73 76 - 

Ελλάδα 60 35 57 112 - 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

35 89 66 35 25 

Ινδία 77 48 56 40 61 

Ινδονησία 78 14 46 48 - 

Κίνα 80 20 66 30 118 

Κόστα Ρίκα 35 15 21 86 - 

Κορέα  60 18 39 85 75 

Μαλαισία 104 26 50 36 - 

Πακιστάν 55 14 50 70 0 

Παναμάς 95 11 44 86 - 

Ρουμανία 90 30 42 90 - 

Ρωσία 93 39 36 95 - 

Σιγκαπούρη 74 20 48 8 48 

Ταϊβάν 58 17 45 69 87 

Τουρκία 66 37 45 85 - 

Φιλιππίνες 94 32 64 44 19 

Χονγκ Κονγκ 68 25 57 29 96 

 

Πηγή: G. Hofstede, «Cultures and Organizations», 2005, σελ. 43,44, 121, 168, 211 

Οι παράγοντες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

πράγμα το οποίο διαμορφώνει και την κοινωνική συμπεριφορά του κάθε ατόμου. Στις 

χώρες που καταγράφεται υψηλή αποδοχή εξουσίας και αποφυγή αβεβαιότητας είναι πιο 

«μηχανιστικές» και γραφειοκρατικές. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται οι χώρες με 

Λατινική παράδοση. Στην αντίθετη περίπτωση οι χώρες που έχουν χαμηλή απόδοση σε 

αυτούς τους παράγοντες αναμένεται να είναι πιο «οργανικές», λιγότερο ιεραρχικές και 

τυπολατρικές, αλλά και πιο αποκεντρωμένες. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι 

Σκανδιναβοί και οι Αγγλοσάξονες. Στη συνέχεια, στις χώρες όπου καταγράφεται χαμηλή 

αποδοχή εξουσίας και υψηλή αποφυγή της αβεβαιότητας, η ιεραρχία κατέχει δευτερεύοντα 

ρόλο και η λήψη αποφάσεων είναι αρκετά αποκεντρωμένη. Οι κανονισμοί όμως και οι 

διαδικασίες είναι αυστηροί και οι τομείς ευθύνης καθορισμένοι με σαφήνεια ώστε να 

γίνονται κατανοητοί από όλους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας να κάνει αυτό που 

πρέπει χωρίς προβλήματα και διοικητικές παρεμβάσεις. Οι Γερμανικές εταιρείες αποτελούν 

ένα τυπικό παράδειγμα αυστηρά συγκεντρωμένων στο ρόλο τους εταιρειών. Στις χώρες που 
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παρατηρείται υψηλή αποδοχή εξουσίας και ταυτόχρονα χαμηλή αποφυγή αβεβαιότητας, 

αυτός που έχει τον πρώτο ρόλο και έχει καθοριστική θέση είναι ο διαχειριστής-«αφεντικό». 

Μπορεί οι εργαζόμενοι να μην έχουν σαφώς προσδιορισμένα όρια αλλά το μόνο σίγουρο 

είναι ότι χαρακτηρίζονται από ανεπτυγμένες διαπροσωπικές σχέσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτού είναι οι Ασιατικές χώρες. Στη περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι των 

χωρών αυτών περιμένουν σε κάθε εργασιακή κατάσταση τις εντολές του προϊσταμένου 

τους και τις αποδέχονται άσχετα με το αν αυτές λειτουργούν ή όχι σύμφωνα με γραπτούς 

κανονισμούς και οδηγίες. Μάλιστα, τυχόν σημαντικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας ή 

ακόμα και σε πιθανή ενσωμάτωση νέων μεθόδων διαχείρισης οι εργαζόμενοι των χωρών 

αυτών είναι δεκτικοί.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν οι παράγοντες έχουν την ίδια (ή περίπου) βαθμολογία 

σημαίνει ότι η συμπεριφορά μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από αυτές τις χώρες 

είναι αναμενόμενη, άρα και η συνεργασία τους ομαλή. Τέλος, οι Ρωσικές επιχειρήσεις 

προκύπτει από το μοντέλο ότι οι εργαζόμενοί τους δείχνουν υψηλή αποδοχή εξουσίας και 

αποφυγή αβεβαιότητας, μέτρια ατομικότητα και μικρή έφεση για ανδροπρεπείς αρχές. Το 

στυλ που έχουν συνηθίσει είναι σχεδόν αυταρχικό με τον ηγέτη να ενδιαφέρεται να μεριμνά 

για τους υφιστάμενους του. Γενικά, επιδιώκουν την λήψη αποφάσεων προκειμένου να 

αποφύγουν τον άμεσο και προσωπικό καταλογισμό ευθυνών, αποφεύγουν την ανάληψη 

ρίσκου και προτιμούν τη σιγουριά. Διακατέχονται από έντονη εμπιστευτικότητα και η 

κατοχή πληροφοριών θεωρείται πηγή ισχύος, γι αυτό και δεν διαμοιράζονται εύκολα 

πληροφορίες παρά μόνο αν είναι ανάγκη ή προκύπτει όφελος. Επιπρόσθετα, η διαδικασία 

της παρακίνησης, υπόκειται σε ψυχρούς υπολογισμούς για το αναμενόμενο κόστος ή 

όφελος.
18

 

2.1.4.1 ¨ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ¨ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Στο σημείο αυτό, οι ιδέες που χρησιμοποιούνται προσδιορίζονται για να δείξουν τις σχέσεις 

μεταξύ των εργαζομένων πιο ξεκάθαρα. Οι ιδέες αυτές αντικατοπτρίζονται σε ένα μοντέλο 

που ονομάζεται ¨Διαπολιτισμικός Κύκλος¨. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην ιδέα της 

πολιτισμικής αλλαγής, η οποία παρουσιάζει τη μεταφορά από τον ένα πολιτισμό σε ένα 

άλλο. Η πολιτισμική αλλαγή είναι μέρος της διαδικασίας λύσης του προβλήματος που 

πραγματοποιείται από τους χρήστες. Συγκεκριμένα, οι χρήστες παρουσιάζονται ως 

ομογενείς οι  οποίοι βιώνουν ένα νέο πολιτισμό που είναι  άγνωστος και παράξενος για 

αυτούς. Στο αρχικό στάδιο της αντιμετώπισης του νέου πολιτισμού, οι χρήστες βιώνουν ένα 

πολιτισμικό σοκ. Στη συνέχεια βιώνουν πλήρη ή μερικό εκπολιτισμό, ανάλογα με 

παράγοντες όπως η προηγούμενη εμπειρία, η διάρκεια παραμονής, η πολιτισμική απόσταση 

ανάμεσα στον πολιτισμό που ανήκει ο εργαζόμενος και τον νέο πολιτισμό, η εκπαίδευση, η 

γλωσσική επάρκεια, και άλλους παράγοντες. Όσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα των 

                                                                    
18

 Schneider C.Susan, Barsoux Jean-Louis , «Managing Across Cultures», 2
nd 

Edition, Malaysia, 2003, σελ.105 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Louis+Barsoux%22
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χρηστών να ταυτίζονται πολιτισμικά, τόσο μειώνεται σε αυτούς το πολιτισμικό σοκ, 

πράγμα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί με κατάλληλη και αποδοτική διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. Εκτός από αυτό, η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να 

αναπτύξουν την ικανότητά τους στη διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία είναι απαραίτητη 

για την καλύτερη προσαρμογή και την μεγαλύτερη απόδοση στο νέο περιβάλλον. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα, όταν οι χρήστες ομογενείς επιτύχουν στην ολοκλήρωση του κύκλου, θα 

έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν πιο γρήγορα και αποδοτικά σε ένα νέο για αυτούς 

πολιτισμό. Η διαδικασία αλλαγής, λοιπόν, θα βελτιωθεί και θα γίνει λιγότερο πολύπλοκη. 

Ωστόσο, η επιτυχία των χρηστών να προσαρμοστούν και να αποδώσουν εξαρτάται από το 

πόσο ανταποκρίνονται στον Διαπολιτισμικό Κύκλο.
19

 

 

2.1.4.2 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ (SOJOURNERS-EXPATRIATES) 

 

 

Το προσωπικό που βρίσκεται εκτός των συνόρων μπορεί να προσδιοριστεί ως ομογενείς. Η  

Bechtel Group Inc. που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο προσδιόρισε τον ομογενή ως έναν 

εργαζόμενο ο οποίος μεταφέρθηκε από μια χώρα για να δουλέψει σε μία άλλη, από το να 

τον προσδιορίσει ως απλά έναν ¨Αμερικανό¨ που στάλθηκε στο εξωτερικό. Αντιθέτως, ως 

sojourner ορίζεται ο ταξιδιώτης, ο επισκέπτης, και όχι το άτομο που θα έρθει στην 

φιλοξενούμενη κοινότητα για να κατοικήσει. Η παραμονή του είναι προσωρινή αφού δεν 

σκοπεύει να μείνει μόνιμα στον ¨φιλοξενούμενο¨ πολτισμό. Είναι, όμως, δύσκολο να δοθεί 

ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο όρους αφού δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά 

στο χρόνο παραμονής ανάμεσά τους. Μερικές φορές, οι δύο όροι χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά για να περιγράψουν ένα διεθνές προσωπικό. 

 

                                                                    
19

 Zakaria Norhayati, Kedah Jitra, «The effects of cross-cultural training on the acculturation process on the global workforce», 

Ιnternational Journal of Manpower, Vol. 21 Issue: 6, 2000, σελ.495-497. 
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Διάγραμμα 4. Μοντέλο Διαπολιτισμικού Κύκλου. 

Πηγή: Zakaria Norhayati, Kedah Jitra, ό.π., σελ. 495. 

 

2.1.5 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Είναι σημαντικό να τοποθετήσουμε αρχικά τον όρο εκπολιτισμό. Σύμφωνα με τον Redfield 

(1936) o εκπολιτισμός ορίζεται ως «οι αλλαγές οι  οποίες λαμβάνουν χώρα ως αποτέλεσμα 

της πρώτης επαφής ανάμεσα στα άτομα από διαφορετική ¨πολιτισμική προέλευση»
20

. Είναι η 

διαδικασία κατά την οποία το άτομο κοινωνικοποιείται σε ένα άγνωστο και νέο για αυτό 

περιβάλλον. Εν συντομία, αναφέρεται στο επίπεδο της κατανόησης της κυρίαρχης 

κουλτούρας από μια μειονότητα ή και από ένα άτομο που έρχεται από το εξωτερικό. Είναι 

λοιπόν σαφές, ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο εκπολιτισμός, τόσο περισσότερο η γλώσσα, τα 

ήθη, τα έθιμα και οι συμπεριφορές προσαρμόζονται. Ωστόσο, πολλοί ομογενείς και 

                                                                    
20 Redfield, R., Linton, R. and Herskovits J. M., «Memorandum for the Study of Acculturation», American 

Anthropologist, Vol.38, No.1, March 1936, σελ. 149. 
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sojourners  αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον πλήρη εκπολιτισμό τους, και υιοθετώντας τις 

αξίες και συμπεριφορές γίνονται αυτόματα αποδεκτοί από τους υπάρχοντες πολιτισμούς. 

Το μοντέλο της διαδικασίας εκπολιτισμού βασίζεται σημαντικά στην προσπάθεια των 

Lazarus και Folkman (1984), που συνέβαλλε στη συνέχεια στην έρευνα του Ward σχετικά 

με το άγχος και τη γενικότερη αλλαγή και ενημερώθηκε με ιδέες από μοντέλα 

προτεινόμενα από τον Berry (1994) που αφορούν την πολιτισμική μεταφορά και 

προσαρμογή. Αυτό το μοντέλο ενσωματώνει τις κλινικές και ψυχολογικές προοπτικές στην 

πολιτισμική αλλαγή και επαφή και κάνει διάκριση μεταξύ των κοινωνικοπολιτισμικών και 

ψυχολογικών αποτελεσμάτων σχετικά με τον εκπολιτισμό  σε όλες τις εκφάνσεις του. Στο 

μοντέλο αυτό, ο Ward αναφέρει ότι ο εκπολιτισμός μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία ή 

κατάσταση.  Αρχικά, ως μια συνεχής διαδικασία, η πρώτη επαφή με ένα νέο πολιτισμό 

μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς να αλλάξουν την 

συμπεριφορά τους, τα συναισθήματα αλλά και τις γνώσεις τους σε πολιτισμικά και όχι μόνο 

θέματα. Θεωρεί τα προηγούμενα ως μεσολαβητές και καταστάσεις που προσαρμόζονται 

στην δυναμική διαδικασία εκπολιτισμού. 

 

Διάγραμμα 5: Μοντέλο διαδικασίας εκπολιτισμού.
 21

 

Πηγή: Berry D. John 1997, σελ 15. 

Η διαδικασία του εκπολιτισμού ξεκινά από τον εκπολιτισμό σε κοινωνικό επίπεδο, όπου οι 

                                                                    
21

 Berry W. John, «Immigration, Acculturation, and Adaptation», Applied Psychology: An International Review, Vol. 46, Νο.1, 1997, 

σελ. 15. 
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πολιτισμικές επαφές και η διαπολιτισμική επικοινωνία πραγματοποιούνται μεταξύ της 

κοινωνίας της προέλευσης του ατόμου και του αποικίας. Η διαφορά μεταξύ των δύο 

κοινωνιών ονομάζεται πολιτισμική απόσταση. Οι κοινωνικές μεταβλητές και για τις δύο 

κοινωνίες αποτελούνται από τέσσερις διαστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία 

εκπολιτισμού: κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική. Η διαδικασία αυτή του 

εκπολιτισμού επηρεάζεται επίσης από τις μεταβλητές σε ατομικό επίπεδο, οι οποίες 

μπορούν να χωριστούν σύμφωνα με δύο παράγοντες – χαρακτηριστικά που σχετίζονται με: 

1. Το εκπολιτισμένο άτομο (την προσωπικότητα, την κατάρτιση και την προηγούμενη 

εμπειρία με ξένους πολιτισμούς, την γλωσσική επάρκεια και την στρατηγική 

εκπολιτισμού) και  

2. Την κατάσταση εκπολιτισμού (ποσότητα και μήκος πολιτισμικής επαφής, αντίληψη 

της πολιτιστικής απόσταση, και την ποσότητα των αλλαγών στη ζωή). 

Αυτό το μοντέλο επικοινωνίας θεωρεί τον πολιτισμό ως ένα σημαντικό γεγονός της ζωής. 

Χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως το άγχος, ο αποπροσανατολισμός και τα μαθησιακά 

ελλείμματα και απαιτεί γνωστική εκτίμηση της κατάστασης, της συμπεριφοράς και των 

συναισθηματικών αντιδράσεων για το άγχος της διαχείρισης, και της απόκτησης των 

δεξιοτήτων που θα κάνουν το άτομο βιώσιμο σε αυτόν. Όλοι οι πολιτισμικοί παράγοντες 

που αφορούν την ψυχολογία, μαζί με τα ψυχολογικά και κοινωνικοπολιτισμικά 

αποτελέσματα, επηρεάζονται από τις μεταβλητές σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Ο 

Ward (1998)
22

 επισημαίνει επίσης ότι οι ερευνητές μπορούν να αντιλαμβάνονται τον 

εκπολιτισμό, όπως στην κατάσταση του εκπολιτισμένου ατόμου στην οποία ο εκπολιτισμός 

ορίζεται και μετριέται σε σχέση με τους τρεις δείκτες: γνωστικό, συμπεριφοράς και 

συναισθηματικό. Ωστόσο, αυτή δεν καθορίζει περαιτέρω τις χώρες αυτές, διότι το μοντέλο 

αυτό πλαισιώνεται ως μια συνεχής διαδικασία.
 23

 

2.1.5.1 Η ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 

 

Πολλές εταιρείες αγνοούν τη σημασία του επαναπατρισμού του υπαλλήλου μετά από μια 

επιτυχημένη διεθνή αποστολή. Ο επαναπατρισμός πρέπει να θεωρηθεί κρίσιμο έργο από 

κάθε φορέα που περιέχει προγράμματα εκπατρισμένων εξαιτίας της σημασίας της 

επιτυχούς επανατοποθέτησης των εκπατρισμένων υπαλλήλων πίσω στη χώρα και τον 

πολιτισμό τους. Σύμφωνα με τον Schiuma (2006), πολλές οργανώσεις θεωρούν τον 

επαναπατρισμό μια κρίσιμη διαδικασία, όχι μόνο για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που 

αναπτύχθηκαν κατά την ανάθεση, αλλά και για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 

του επαναπατρισμού για τον διεθνή εργαζόμενο και όχι μόνο (Schiuma, 2006, σελ.65).
24
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 Ward, C., «Stress, coping, and adjustment in victims of sexual assault: the role of psychological defense mechanisms», Counselling 

Psychology Quarterly, Vol. 1, 2007, σελ. 168. 
23

 Zakaria Norhayati, Kedah Jitrah, ό.π., σελ. 497-498. 
24

 Schiuma, G., Bourne, M., & Harris, H., «Assessing the value of international workers», Measuring Business Excellence, Vol. 10, 
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Επιστρέφοντας από μια διεθνή αποστολή μπορεί να είναι τόσο μια τραυματική για αυτόν 

εμπειρία όσο και η αρχική τοποθέτησή του στον ξένο πολιτισμό, αλλά και όπως όταν ο 

εργαζόμενος αποχωρεί από την επιχείρηση. Σύμφωνα με τον Simms (2004)
25

 (EGA 

International) εκτιμά ότι περίπου το 11% των εκπατρισμένων εγκαταλείπουν την εταιρία 

τους δύο χρόνια μετά την επιστροφή τους στη πατρίδα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους 

οποίους οι ομογενείς επιστρέφουν δυσαρεστημένοι μετά τον επαναπατρισμό τους, αλλά 

φαίνεται ότι πολλοί δεν αφορούν προσωπικά τους θέματα. Πάντα υπάρχουν προσωπικά 

ζητήματα που οι εκπατρισμένοι πρέπει να αντιμετωπίζουν, όπως η συνεχής μάθηση της 

κουλτούρας της πατρίδας τους, αλλά τα πιο σημαντικά φαίνεται να προέρχονται από το 

εργασιακό περιεχόμενο. Σύμφωνα με τον Stroh (2005), ¨ένα από τα σημαντικά συστατικά 

για την επιτυχή προσαρμογή στη πατρίδα είναι η ανάθεση εργασίας ή θέσης που δίνεται 

στον εργαζόμενο¨.
26

 

Οι οργανισμοί έχουν ιστορικά χαμηλή απόδοση και προετοιμασία όταν πρόκειται για τον 

επαναπατρισμό των εργαζομένων σε σημαντικές θέσεις, κυρίως λόγω του κακού 

σχεδιασμού πριν από την επιστροφή του υπαλλήλου. Απόδειξη του φτωχού σχεδιασμού 

παρουσιάζεται από τον Stroh (2005) όταν γράφει ότι οι αναθέσεις εργασίας κατά την 

επιστροφή των εργαζομένων είναι τόσο συχνά δίχως προγραμματισμό, που οι 

επαναπατρισμένοι θεωρούν την επιστροφή τους ¨φαύλο κύκλο¨. Δεν αποτελεί καμία 

έκπληξη ότι όταν οι εργαζόμενοι επιστρέφουν από τις αναθέσεις στη παγκόσμια εργασία, οι 

θέσεις που αναλαμβάνουν είναι σπάνια οι βέλτιστες. Σε αντίθεση είναι ασαφείς, χαμηλής 

έντασης και θέσεις που στοχεύουν στο να κρατήσουν απλά τους εργαζόμενους 

απασχολημένους (Stroh 2005, σελ.200).  

Οι οργανισμοί που ξεκινούν να κατανοούν το ζήτημα αυτό με την προϋπόθεση να 

διασφαλίσουν μια επιτυχή ανάθεση εξωτερικής εργασίας θα πρέπει να λαμβάνεται εξίσου 

υπόψη με τον αρχική εγκατάσταση του εργαζόμενου στην ξένη χώρα και πολιτισμό. Μια 

πτυχή της αρχικής διαδικασίας σχεδιασμού των εξωτερικών αναθέσεων των εκπατρισμένων 

είναι η εκπαίδευση, η οποία πρέπει να καλύψει θέματα όπως η πολιτισμική αλλαγή, η 

πατρίδα, η αλλαγή θέσεων εργασίας κλπ. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται πληροφορίες σχετικά 

με τις αλλαγές στην εργασία τους, σχετικά με το πώς θα αλληλεπιδρουν με τους 

ανθρώπους, και σχετικά με αλλαγές στο γενικό περιβάλλον διαβίωσης. Οι σχετιζόμενες με 

την εργασία πληροφορίες μπορούν να επικεντρωθούν σε διαρθρωτικές και πολιτισμικές 

αλλαγές στην επιχείρηση, σε τεχνολογικές καινοτομίες, σε διαδικαστικές αλλαγές και ούτω 

καθεξής. Η επικοινωνία που σχετίζεται με την εκπαίδευση μπορεί να επικεντρωθεί στις 

διαφορές στο στυλ της αλληλεπίδρασης μεταξύ της χώρας όπου ο εργαζόμενος είχε την 

εξωτερική ανάθεση εργασίας και την πατρίδα. (Stroh 2005, σελ. 210) 

                                                                    
25

 Simms, J., «A leap of faith (repatriation)», Journal of Human Resources, March 2004,  pp. 56-58 

26
 Stroh K. Linda, Black J. Stewart, «International assignments: An Integration Of Strategy, Research, And Practice», New Jersey 

2005, σελ.199. 
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2.1.5.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ U,W 

 

 

Η θεωρία της καμπύλης U χωρίζει τον εκπατρισμό σε τρία στάδια. Το πρώτο είναι «η 

περίοδος του αρχικού σχεδιασμού στην οποία ο εκπατρισμένος είναι ουσιαστικά ένας απλός 

θεατής των πραγμάτων που προσλαμβάνει και συγκρατεί εικόνες σχηματίζοντας εντυπώσεις 

μαζί και αλληλεπιδρώντας με τους ντόπιους» (Heyward, 2002)
27

.  Η δεύτερη πιο σημαντική 

φάση είναι, όπως το έχουμε αναφέρει το πολιτισμικό σοκ που επιβάλλεται και αποτελεί 

φαινόμενο για τους εκπατρισμένους. Η τρίτη πιο κρίσιμη φάση είναι η αποδοχή από τον 

εκπατρισμένο της νέας κουλτούρας και ζωής.  Με την εισαγωγή και τη επέκταση της 

καμπύλης σχήματος U, επέρχεται η θεωρία της καμπύλης W κατά τον επαναπατρισμό, στην 

οποία οι υπάλληλοι με την επιστροφή τους αντιμετωπίζουν μια περίοδο διέγερσης κατά την 

άφιξη, αλλά που ακολουθείται από ένα αντίστροφο πολιτισμικό σοκ, αλλά τελικά στην 

αναπροσαρμογή στη κουλτούρα και τη καθημερινή ζωή της χώρας τους. 

 

Διάγραμμα 6. Η θεωρία προσαρμογής της καμπύλης W  

Πηγή: Gullahorn J., Gullahorn E., 1963, με αναφορά στον Liu, 2005 
28

 

Είναι απόλυτα προφανές ότι οι επαναπατριζόμενοι δέχονται αντίστροφο πολιτισμικό σοκ. 

Οι λόγοι ποικίλουν αλλά οι σημαντικότεροι είναι δύο: οι οργανωτικοί και οι προσωπικοί. 

Οι οργανωτικοί οφείλονται σε πιθανές αλλαγές που έχουν γίνει στην επιχείρηση κατά τη 

                                                                    
27

 Heyward, M., «From International to Intercultural», the Journal of Research in International Education, Vol.1, No.1, 2002, 

σελ.11. 
28

 Gullahorn T. John, Gullahorn E. Jeanne, «An extension of the U-curve Hypothesis», Journal of Social Issues, Vol. 19, Issue: 3, 

1963, σελ. 34, 41. 

Liu, C. H., «The effects of repatriates’ overseas assignment experiences on turnover intentions», Journal of American Academy of 

Business, Vol. 7, No. 1, 2005, σελ. 127,128. 
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διάρκεια της αποστολής του εκπατρισμένου. Οι προσωπικοί είναι ότι οι εκπατρισμένοι 

έχουν χάσει οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας με φίλους και γνωστούς. 

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί πρέπει να δώσουν στον ίδιο βαθμό σημασία στην 

κουλτούρα όχι μόνο πριν την αναχώρηση των εκπατρισμένων στις εξωτερικές αναθέσεις 

εργασίας, αλλά να ικανοποιήσουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες επαναπατρισμού ώστε 

να ελαχιστοποιήσουν το πολιτισμικό σοκ. Μελέτες έχουν αναδείξει ότι τα προβλήματα του 

επαναπατρισμού είναι δυνατό να διατηρηθούν στο ελάχιστο αν ο οργανισμός 

προγραμματίσει την επιστροφή των υπαλλήλων του στη πατρίδα τουλάχιστον έξι μήνες 

πριν. Έτσι θα δίνεται χρόνο στους εκπατρισμένους να οργανώσουν την επιστροφή τους  

(Black 1991, Foster 1994 αναφορά σε Foster και Johnsen,1996)
29

. Επιπρόσθετα ο Black 

υποδεικνύει ότι η περίοδος των έξι μηνών είναι σημαντικός για τον εργαζόμενο στο να 

θέσει στόχους και προσδοκίες σε σχέση με την εργασία του στον οργανισμό με την 

επιστροφή του ενώ ο οργανισμός θα κρατάει ενήμερο τον εκπατρισμένο με εργασίες που θα 

μπορούσαν να ταιριάξουν με το προφίλ του εκπατρισμένου. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι 

διεθνής αποστολές αποτυγχάνουν. Ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι ότι η εταιρεία δεν 

εφαρμόζει καμία πολιτική υποστήριξης των εκπατρισμένων σε προσωπικά η οικογενειακά 

θέματα, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για τη διακοπή της καριέρας τους. 

 

2.1.5.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΟΚ 

 

 

Πολλοί ομογενείς βιώνουν αυτό που λέμε ¨πολιτισμικό σοκ¨ κατά την πρώτη τους επαφή με 

ένα διαφορετικό πολιτισμό. Ο Adler (1975)
30

 ορίζει την κατάσταση αυτή ως μια 

απογοήτευση και σύγχυση με αποτέλεσμα να βομβαρδίζονται από νέα και μη ερμηνεύσιμα 

συναισθήματα. Πολιτισμικό σοκ είναι, επίσης, η αντίδραση των ομογενών σε ένα νέο, 

απρόβλεπτο, και κατά συνέπεια αβέβαιο περιβάλλον. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι πιο 

παραγωγικοί και αποδοτικοί παγκόσμιοι managers υποφέρουν συχνά από έντονο 

πολιτισμικό σοκ. Αντιθέτως, οι λιγότερο αποδοτικοί managers υποφέρουν λιγότερο ή και 

καθόλου από πολιτισμικό σοκ.
31

 

Ενώ μερικοί μπορεί να κοιτάζουν το πολιτισμικό σοκ ως ένα εμπόδιο, o Adler το 

αντιμετωπίζει ως μια αναπτυξιακή ευκαιρία, μια εμπειρία που επιτρέπει σε ένα πρόσωπο 

πρώτα να κατανοήσει την προοπτική της θέσης που βρίσκεται και στη συνέχεια να 

διερευνήσει, να επανενταχθεί, και να επιβεβαιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους. Ο 

Anderson θεωρεί την ιδέα της πολιτισμικής προσαρμογής ως ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα 

                                                                    
29

 Forster, N. and Johnsen, M., «Expatriate management policies in UK companies new to the international scene», The International 

Journal of Human Resource Management, Vol. 7, Issue: 1, February 1996, σελ. 184. 
30
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October 1975, σελ 14. 
31

 Brown, D. Eric, «Planning for Expatriate Success», Aligning Technology, Strategy, People & Projects, September 2006, σελ.8-10. 
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από το πολιτισμικό σοκ, και χώρισε τη πολιτισμική προσαρμογή σε τέσσερα σημαντικά 

μοντέλα: το μοντέλο της ανάκτησης, το μοντέλο της μάθησης, του ταξιδιού και το 

ομοιοστατικό μοντέλο. Αναφέρει ότι είναι λάθος να θεωρείται η πολιτισμική προσαρμογή 

διαφορετική από τις άλλες μεταβατικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η πολιτισμική 

προσαρμογή είναι απλώς ένα κάλυμμα για περαιτέρω αλλαγές με πολλές διαφορετικές  

μεθόδους. Η πολιτισμική προσαρμογή βρίσκεται κοντά στο ομοιοστατικό μοντέλο του 

Anderson το οποίο θεωρεί ότι η πολιτισμική προσαρμογή απαιτεί μία αλλαγή στο πλαίσιο 

αντίληψης του ατόμου με την προϋπόθεση να είναι ικανός να προσαρμοστεί επιτυχημένα 

στο νέο περιβάλλον. Το μοντέλο αυτό δείχνει ότι η πολιτισμική ένταξη σε ένα άλλο 

περιβάλλον είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διαμονή σε κάτι καινούργιο. Η αντίληψη 

του ατόμου και η συμπεριφορά του πρέπει να αλλάξουν για να είναι σε θέση να ενταχθούν 

ομαλότερα στο νέο πλαίσιο.
32

 

2.1.5.4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ BASIC 

 

Η ικανότητα επικοινωνίας και η διαπολιτισμική ικανότητα επικοινωνίας θεωρούνται όμοια 

στοιχεία, αν και η διαπολιτισμική ικανότητα εξετάζεται συχνά σε διαπολιτισμικό, επίσης 

πλαίσιο. Πολλοί θεωρητικοί έχουν παλέψει με την ακριβή φύση του ορισμού της 

ικανότητας (competence) στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής προσαρμογής. Ωστόσο, ο πιο 

συνηθισμένος ορισμός είναι η αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα αυτή χαρακτηρίζεται με 

όρους ικανοτήτων, νοοτροπίας ή χαρακτηριστικών τα οποία οι ομογενείς (και οι sojourners) 

χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη επικοινωνία. Οι μελετητές 

υποστήριξαν επίσης ότι η έννοια της ικανότητας επικοινωνίας μπορεί να χωριστεί σε τρεις 

μεγάλες ομάδες δεξιοτήτων, οι οποίες είναι: η συναισθηματική, η γνωστική και αυτή της 

συμπεριφοράς. Οι Wiseman και Koester εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της διαπολιτισμικής 

ικανότητας επικοινωνίας, τη γνώση του πολιτισμού στον οποίο το άτομο εισέρχεται, και τις 

διαπολιτισμικές συμπεριφορές
33

. Ως αποτέλεσμα, επινόησαν την ικανότητα 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας ως : 

 συγκεκριμένη πολιτισμική κατανόηση των άλλων πολιτισμών 

 γενική πολιτισμική κατανόηση 

 θετική στάση απέναντι στους άλλους. 

Η κλίμακα αξιολόγησης BASIC (Behavioral Assessment Scale for Intercultural 

Communication, Koester και Olebe, 1988)
34

 χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας και είναι σύμφωνα με πολλούς ερευνητές στο πολιτισμικό 

                                                                    
32
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περιεχόμενο ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την μέτρηση της διαπολιτισμικής 

απόδοσης. Η κλίμακα BASIC αξιολογεί τις επτά διαστάσεις της αποδοτικότητας της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας και είναι οι παρακάτω: 

1. Εμφάνιση του σεβασμού, η ικανότητα να εκφράσει τον σεβασμό για ένα άλλο 

άτομο. 

2. Η στάση αλληλεπίδρασης, η ικανότητα να ανταποκριθεί σε άλλους με μη επικριτικό 

τρόπο. 

3. Προσανατολισμός στη γνώση, πώς μπορεί κανείς να εξηγήσει τον κόσμο. 

4. Η ενσυναίσθηση, ικανότητα να έχει κανείς το «πάνω χέρι» σε μια συζήτηση. 

5. Ρόλοι συμπεριφοράς, λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές που συμβάλλουν στην 

επίλυση προβλημάτων σε ομαδικές δραστηριότητες. 

6. Σχεσιακοί ρόλοι συμπεριφοράς, λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων σε μια ομάδα. 

7. Συμπεριφορά αλληλεπίδρασης/ διαχείρισης, ικανότητα επικοινωνίας σε 

αλληλεπιδράσεις που διέπουν την κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών των 

μελών της ομάδας. 

8. Ανοχή στην αμφισημία, η ικανότητα να αντιδρά στις νέες και αβέβαιες καταστάσεις 

με ελάχιστη ορατή ενόχληση. 

Κάθε μια από τις οκτώ διαστάσεις της κλίμακας BASIC αξιολογείται από ένα πράγμα. Για 

παράδειγμα, η ¨εμφάνιση του σεβασμού¨ αξιολογείται όπως παρακάτω: ¨Τα άτομα 

εκφράζουν το σεβασμό ή τη θετική άποψή τους σχετικά με τους άλλους ανθρώπους γύρω 

τους σε διαφορετικό βαθμό για τον καθένα. Αυτό πηγάζει από την συμπεριφορά τους, η 

οποία μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Αυτές κυμαίνονται από τις προφορικές και σιωπηλές 

εκφράσεις χαμηλού ενδιαφέροντος και αφορά τις δηλώσεις, τις χειρονομίες και τους τόνους 

της φωνής, που είναι πολύ υποστηρικτικές και εμφανίζουν υψηλή σχέση και σεβασμό. 

Παρακαλώ παραθέστε πέντε περιγραφές σχεδίων έκφρασης. Παρακαλείται να απαντηθεί 

στο τέλος ποια από τις πέντε αυτές περιγραφές περιγράφει σε μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο 

επικοινωνίας σας¨. 

Μια επιλογή απάντησης για το παραπάνω θα μπορούσε να είναι: 

¨Δείχνω μεγάλο σεβασμό για την αξία των άλλων ως πρόσωπα με μεγάλη προοπτική και 

αξία. Δείχνω (μέσω οπτικής επαφής, γενικής προσοχής, κατάλληλου τόνου φωνής και 

γενικού ενδιαφέροντος) ένα ξεκάθαρο σεβασμό για τις σκέψεις και τα αισθήματα των 

άλλων. Είμαι αποφασισμένος να ενθαρρύνω και να υποστηρίξω την ανάπτυξή τους¨. 

2.1.6 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

 

Λόγω της σημασίας της επιτυχίας των εξωτερικών αναθέσεων, οι επιχειρήσεις έχουν 
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επικεντρωθεί σε τομείς όπως η επιλογή και εκπαίδευση για τη βελτίωση της ατομικής 

απόδοσης σε ξένες αποστολές. Η επιλογή της μεθόδου με την οποία θα πραγματοποιηθεί η 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση των εργαζομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και το είδος των χαρακτήρων που επικρατεί στο 

σύνολο της ομάδας των εργαζομένων. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει, μάλιστα, να λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη και τις νοητικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων, αντιμετωπίζοντας τον 

κάθε εργαζόμενο ως μια ξεχωριστή υπόθεση.   

Μαζί με τη  προσωπικότητα της λογοτεχνίας, έχουν γίνει συνδέσεις μεταξύ της βαρύτητας 

των παραγόντων της προσωπικότητας, της πολιτιστικής έκθεσης (με το οποίο ασχολήθηκε  

ο Crowne το 2008), της πολιτισμικής Νοημοσύνης (CQ), οι οποίες έγιναν για πρώτη φορά 

αντιληπτές το 2003 από τους Earley και Ang (2003). Η πολιτισμική Νοημοσύνη (CQ) έχει 

χαρακτηριστεί ως ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία  στις διαπολιτισμικές 

αλληλεπιδράσεις. Δεδομένου ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και των γνωστικών ικανοτήτων, θα διαφέρουν επίσης και στην 

πολιτισμική Νοημοσύνη και την αυτό αποτελεσματικότητα.
35

 

Για παράδειγμα, οι Harrison και Chadwick  (1996) βρήκαν ότι η αποτελεσματικότητα του 

εργαζόμενου σε ένα διαφορετικό από το δικό του πολιτισμικό πλαίσιο συνδέεται με τη 

διαπολιτισμική προσαρμογή, μια κατασκευή η οποία είναι προγενέστερη της πολιτισμικής 

Νοημοσύνης (CQ), αλλά η οποία είναι παρόμοιας φύσης, αποδεικνύοντας τον σημαντικό 

ρόλο της αυτο-αποτελεσματικότητας στις διαπολιτισμικές ρυθμίσεις
36

. Οι Fenner και 

Selmer (2008), θεώρησαν ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι σημαντικά θετική σχετικά 

με την ψυχολογική προσαρμογή στους διαχειριστές του Υπουργείου Άμυνας σε όλο τον 

κόσμο
37

.  

Οι Lee και Sukoco (2010) εντόπισαν ότι η πολιτισμική Νοημοσύνη επιδρά θετικά και 

σημαντικά στην πολιτισμική προσαρμογή αλλά και στη πολιτισμική αποτελεσματικότητα, 

γεγονός το οποίο οδηγεί στη βελτιωμένη απόδοση των ομογενών
38

. Ο O'Conner (2010) 

διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες που είχαν λάβει πολιτιστική εκπαίδευση 

αναφέρθηκε ότι έκαναν  πιο επιτυχημένες περιπολίες, έργα ανοικοδόμησης και «πράξεις για  

την ανάκτηση της ασφάλειας στην πρώην εχθρικές περιοχές». Έτσι, για τους υπαλλήλους 

που εργάζονται σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, η βελτίωση της πολιτισμικής τους 

Νοημοσύνης και της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους σε διεθνής εργασιακές αποστολές. Αυτός είναι ένας σημαντικός 

στόχος για τις οργανώσεις δεδομένου ότι στο εξωτερικό οι αναθέσεις εργασίας έχουν 

αναφερθεί ότι κοστίζουν από δύο έως πέντε φορές ο βασικός μισθός ενός ατόμου στον 
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τομέα ιδιωτικών μελετών.
39

 

Θεωρώντας το στρατό των ΗΠΑ, του οποίου τα μέλη στα χαμηλότερα επίπεδα σταθμεύουν 

στο εξωτερικό, αλληλεπιδρούν με τους τοπικούς πολίτες σε καθημερινή βάση κατά την 

εκτέλεση της εργασίας τους. Είναι αυτές οι αλληλεπιδράσεις που μπορεί να καθορίσουν την 

επιτυχία ή την αποτυχία των επιχειρήσεων. Τελικά, η ανεπαρκής προετοιμασία και η 

πολιτιστική κατανόηση μπορεί να αποβεί μοιραία για το στρατιωτικό προσωπικό (O 

'Conner, 2010). Οι Earley και Peterson κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, ένα πρόσωπο που 

διακατέχεται από υψηλή πολιτισμική Νοημοσύνη  έχει μια ικανότητα να προσδιοριστεί τον 

τόπο όπου απαιτούνται νέες συμπεριφορές και πώς να τις εκτελέσει αποτελεσματικά. Οι 

αποφάσεις αυτές βρίσκουν ιδιαίτερα μεγάλη εφαρμογή σε παρούσες μελέτες οι οποίες 

επικεντρώνονται  στην ανάθεση έκτακτων υπαλλήλων (του CCO), των οποίων η δουλειά 

είναι να παρέχουν όλες τις ανάγκες μιας στρατιωτικής δύναμης που έχει σταλεί στο 

εξωτερικό. Η πρώτη αλληλεπίδραση ενός CCO με ένα νέο εργολήπτη από μια διαφορετική 

κουλτούρα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της  διαπολιτισμικής σχέσης, πόσο 

μάλλον που είναι σε άλλα περιβαλλοντικά και εργασιακά πλαίσια. «Τα ιδρύματα-

επιχειρήσεις που στέλνουν άτομα στο εξωτερικό ή σε ένα άλλο πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον εργασίας αναμένουν αυτά να εκτελέσουν αν αυτό θα οδηγήσει σε αποτυχία ή 

στη διαπραγμάτευση ενός συμβολαίου. Έτσι, η κατάρτιση των ατόμων με πολιτισμική 

Νοημοσύνη (CQ) καθίσταται ως στρατηγική λειτουργία διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 

που οδηγούν σε επιτυχείς διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις των επιχειρήσεων.  

Παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες, οι Black και Mendenhall ανέφεραν τρεις λόγους 

για τους οποίους η πολυπολιτισμική κατάρτιση είναι σημαντική:  

1. γιατί οι ευκαιρίες και η αναγκαιότητα της συμμετοχής σε διασυνοριακές υποθέσεις 

αλλά και οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, είναι στοιχεία ευρέως διαδεδομένα,  

2. το κόστος των ανεπιτυχών αλληλεπιδράσεων μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, και 

3. πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να πιστεύουν ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν 

είναι αποτελεσματική και ότι δεν υπάρχουν εμπειρικές αποδείξεις που υποστηρίζουν 

την αποτελεσματικότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
40

 

Σε 11 από τις 15 μελέτες που αξιολογήθηκαν βρέθηκε μια σημαντική σχέση μεταξύ της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της απόδοσης. Ωστόσο, αν και η βελτίωση των επιδόσεων 

μέσω της κατάρτισης έχει αποδειχθεί σε πολλές οργανωτικές περιοχές, οι μελέτες της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν έχουν αποφέρει ομοφωνία υπέρ της άποψης αυτής. 

Λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα αυτό, και δεδομένου ότι η πολιτισμική Νοημοσύνη και η 

αυτο-αποτελεσματικότητα έχουν αποδειχθεί ότι είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία 

των εξωτερικών αναθέσεων, παρουσιάζεται ένα κενό στη βιβλιογραφία εξετάζοντας 
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σχέσεις που δεν έχουν ακόμα εξετασθεί σε προηγούμενες έρευνες. Συγκεκριμένα και στη 

συνέχεια, θα ερευνήσουμε αν η πολιτισμική Νοημοσύνη και η αυτό-αποτελεσματικότητα 

μπορούν να βελτιωθούν μέσα από την διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

 

2.1.6.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (CULTURAL INTELLIGENCE-CQ) 

 

Η βιβλιογραφία είναι πλούσια σε εκπαίδευση και παραδείγματα της αποτελεσματικότητας 

της εκπαίδευσης στη βελτίωση της γνώσης του εργαζόμενου, των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων σε διάφορους κλάδους. Για να είναι επιτυχής σε διαπολιτισμικές αναθέσεις 

εργασιών (εργασίες που αναθέτονται σε εργαζόμενους στο εξωτερικό και κατά συνέπεια σε 

νέο πολιτισμικό περιβάλλον),η πολιτισμική προσαρμογή είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Οι 

Yamazaki και Kayes αναγνώρισαν από προηγούμενη έρευνα 73 απαραίτητες δεξιότητες 

που πρέπει να κατέχει ένας ομογενής, από τις οποίες 3 είναι αυτές που προκύπτουν ως 

σημαντικότερες  για την ομαλότερη διαπολιτισμική προσαρμογή. Αυτές είναι η συμπαγής 

εμπειρία, ο ενεργός πειραματισμός και η στοχαστική παρατήρηση. Τουλάχιστον ένας 

στόχος της εκπαίδευσης είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες του εκπαιδευόμενου, αλλά μπορεί 

η εκπαίδευση να βελτιώσει την Νοημοσύνη επίσης; Αν και το θέμα έχει αποτελέσει 

αντικείμενο συζήτησης για πολλά χρόνια, οι Tan και Chua αναγνώρισαν ότι ενώ η 

πολιτισμική Νοημοσύνη καθορίζεται εν μέρει από τις βασικές διανοητικές ικανότητες, η 

πολιτισμική Νοημοσύνη ενός ατόμου μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω της 

εκπαίδευσης. Αυτή η πεποίθηση βασίζεται στις διασυνδέσεις μεταξύ της πολιτισμικής 

Νοημοσύνης και της Θεωρίας της Κοινωνικής Μάθησης. Οι Black και Mendenhall (1990, 

σελ. 121) συνέδεσαν την επιτυχία της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων μέσω της διάστασης της Θεωρίας Κοινωνικής Μάθησης, της σχέσης και της 

αντίληψης, πριν από την έλευση της πολιτισμικής Νοημοσύνης. Οι Tan και Chua 

συνέδεσαν τις διαστάσεις της ΘΚΜ με τις γνωστικές, παρακινητικές αλλά και διάφορες 

πτυχές συμπεριφοράς. Αυτές οι συνδέσεις παρέχουν τη θεωρητική εξέταση για το πώς η 

εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει την πολιτισμική νοημοσύνη. 

Ως πολιτισμική Νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να προσαρμόζεται 

αποδοτικά σε καταστάσεις πολιτισμικής ποικιλίας και διαφορετικότητας (cultural 

diversity). Οι Earley και Ang
41

 προτείνουν την πολιτισμική Νοημοσύνη ως ένα μέτρο 

νοημοσύνης διαφορετικό από την γενική νοημοσύνη (το λεγόμενο IQ), υπό την έννοια ότι 

συνέλαβε την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται σε άλλους πολιτισμούς. Τα άτομα 

με υψηλό IQ μπορούν να προσαρμοστούν επειδή μπορούν να ασχολούνται με σημαντικά 

θέματα και να βρίσκουν λύσεις σε παλιά προβλήματα.    
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Οι Imai και Gelfand (2010) εξέτασαν τη πολιτισμική Νοημοσύνη διαπραγματεύοντας 124 

μεταγραφές από αμερικανικές και χώρες Ανατολικής Ασίας. Κατέληξαν στο συμπέρασμα, 

ότι τα επίπεδα της πολιτισμικής Νοημοσύνης προβλέπουν επιτυχία στην αποδοτική 

διαπραγμάτευση σε όλους τους πολιτισμούς. Μια βασική πτυχή της πολυπολιτισμικής 

προσαρμογής είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες που είναι διαφορετικές 

από εκείνες που χρησιμοποιούν τα άτομα μέσα στην ίδια τη κουλτούρα τους, και οι τρεις 

πτυχές επικοινωνούν για να σχεδιάσουν το συνολικό επίπεδο πολιτισμικής Νοημοσύνης του 

ατόμου. Οι τρεις πτυχές αντιστοιχούν σε τέσσερις διαστάσεις, καθώς η γνωστική πτυχή 

αποτελείται από δύο μέρη, τη γνωστική και μέτα-γνωστική διάσταση. Αυτό αντικατοπτρίζει 

την ύπαρξη διαδικαστικών, δηλωτικών, και αναλογικών ειδών λογικής, μαζί με την 

αυτογνωσία και την αυτοεικόνα (μέτα-γνωστική).Η μετα-γνωστική πτυχή αναφέρεται σε 

μια συνείδηση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και 

περιλαμβάνει ανώτερα επίπεδα «γνωστικής στρατηγικής». Οι τωρινές μελέτες αναφέρονται 

περισσότερο στη γνωστική, παρακινητική και στοιχεία συμπεριφοράς της πολιτιμικής 

Νοημοσύνης. Η μετα-γνωστική διάσταση έχει αποκλειστεί λόγω του τύπου εκπαιδευτικού 

προγράμματος που χρησιμοποιεί, το οποίο επικεντρώνεται στη γνωστική γνώση (cognitive 

knowledge) και την ευαισθητοποίηση της συγκεκριμένης χώρας προορισμού, 

χρησιμοποιώντας διαλέξεις, βίντεο και σύντομες ασκήσεις.
42

 Οι Earley και Peterson (2004) 

δήλωσαν ότι αυτό το είδος της εκπαίδευσης δεν παρέχει τις μετα-γνωστικές γνώσεις που 

χρειάζονται για να μάθουν τα άτομα σε νέες καταστάσεις και πολιτισμούς. Επομένως, 

πιθανώς δεν θα υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στο πριν και το μετά των μέτρων της 

πτυχής της πολιτισμικής Νοημοσύνης. Επιπροσθέτως, υπάρχει κάποια διαφωνία ως προς το 

κατά πόσο τα άτομα που αναγνωρίζουν πλήρως τις μετα-γνωστικές διαδικασίες 

χρησιμοποιώντας διαπολιτισμικές ρυθμίσεις, καθώς αυτές μπορούν να γίνουν τόσο 

αυτόματες ώστε να πραγματοποιούνται ασυνείδητα.  

Έτσι, ζητώντας από διάφορους ερωτηθέντες να αναφέρουν σχετικά με αυτή 

πτυχή της πολιτιμικής Νοημοσύνης (CQ) μπορεί να μην απέδωσαν απαντήσεις με απόλυτα 

αξιόπιστα στοιχεία. Για κατασκευές που είναι πολυδιάστατες από τη φύση τους η μελέτη 

επιμέρους στοιχείων τους αποτελεί μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να 

ερευνήσουν περισσότερο και σε βάθος διάφορα μέρη του συνόλου της κατασκευής αυτής.  

Αυτό γίνεται αρκετά συχνά, για παράδειγμα, στη έρευνα της θεωρίας των πέντε 

παραγόντων της προσωπικότητας. Σχετικά με την πολιτισμική Νοημοσύνη, οι Tay και 

Chandrasekar (2006)
43

μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της βιωματικής πολιτισμικής 

Νοημοσύνης και των δεικτών της διαπολιτισμικής προσαρμογής, εκτός από τις άλλες 

διαστάσεις της πολιτισμικής Νοημοσύνης. Επομένως, δεν είναι μια ασυνήθιστη προσέγγιση 

στην έρευνα πολυδιάστατων μεταβλητών. 
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2.1.6.2 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (COGNITIVE CQ) 

 

Η γνωστική πτυχή της πολιτισμικής Νοημοσύνης είναι η συνολική γνώση και εμπειρία, 

σχετικά με τη διαπολιτισμική προσαρμογή ενός ατόμου, που αποθηκεύεται στη μνήμη του. 

Η γνώση μπορεί να αποκτηθεί μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης ή εμπειρίας, και 

περιλαμβάνει πρότυπα, πρακτικές και συμβάσεις πολιτισμού. Η πολιτισμική εκπαίδευση 

μπορεί να βελτιώσει τη γνώση των εργαζομένων για τη πολιτισμική πολυμορφία και να 

ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του οργανισμού. Επιπλέον, η πολιτισμική 

Νοημοσύνη βελτιώνεται σημαντικά με τη προσαρμογή της εκπαίδευσης στα δυνατά και 

αδύναμα σημεία ενός ατόμου, αποσκοπώντας στη κατανόηση των βασικών πολιτιστικών 

πληροφοριών. Ένα στέλεχος με υψηλή πολιτισμική Νοημοσύνη είναι περισσότερο πιθανό 

να κατανοήσει ένα νέο πολιτισμό που θα αντιμετωπίσει σε μια εξωτερική αποστολή. Η 

αρχική κατάσταση της επιτυχίας είναι η απλή επίγνωση η οποία έρχεται με τη γνώση.  

Υπόθεση 1: Το επίπεδο της γνωστικής πολιτισμικής Νοημοσύνης θα είναι σημαντικά 

υψηλότερο από την παραλαβή της πολιτισμικής εκπαίδευσης από ότι πριν από τη λήψη 

πολιτιστικής εκπαίδευσης. 

2.1.6.3 ΠΑΡΑΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (MOTIVATIONAL CQ) 

 

Ένα άτομο πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται και να διακατέχεται από αυτογνωσία 

για την παραγωγή κατάλληλης πολιτισμικής ανταπόκρισης, το οποίο οι Early και Ang 

(2003) ονόμασαν Παρακινητική πολιτισμική Νοημοσύνη. Υποστηρίζουν ότι σε περίπτωση 

που η παρακινητική πλευρά της πολιτισμικής Νοημοσύνης είναι αδύναμη, τότε δεν 

υφίσταται προσαρμογή. Το είδος αυτό της πολιτισμικής Νοημοσύνης δίνει έμφαση στα 

εσωτερικά κίνητρα και την αυτό-αποτελεσματικότητα για την προσαρμογή σε νέους 

πολιτισμούς. Ως εκ τούτου ένα στέλεχος με υψηλή παρακινητική πολιτισμική Νοημοσύνη 

μπορεί να λάβει κίνητρα για αποδτική εργασία μέσω πολιτισμικών γεγονότων και να έχει 

θετικό αντίκτυπο στις αποστολές. Σε συνδυασμό με προηγούμενες υποθέσεις, θα 

εξετάσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και την παρακινητική 

πολιτισμική Νοημοσύνη. Βάσει ερευνών, προσδοκάμε μια θετική σχέση ανάμεσα στις δύο 

μεταβλητές. 

Υπόθεση 2: Το επίπεδο της Παρακινητικής πολιτισμικής Νοημοσύνης ενός ατόμου θα είναι 

σημαντικά υψηλότερο μετά την λήψη πολιτισμικής εκπαίδευσης, από ότι πριν από αυτή.  

2.1.6.4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (BEHAVIORAL CQ) 

 

Η τρίτη και τελευταία πτυχή της πολιτισμικής Νοημοσύνης που θα αναλύσουμε είναι το 
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στοιχείο της συμπεριφοράς. Η ΠΝΣ αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο τα άτομα κατέχουν 

ένα ευρύ ρεπερτόριο δεξιοτήτων συμπεριφοράς και μπορούν να θεσπίσουν κατάλληλα 

λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, 

ένα άτομο με υψηλό δείκτη ΠΝΣ μπορεί γρήγορα να προσαρμοστεί σε ένα άλλο 

περιβάλλον και να διασφαλίσει μια άνετη διαπολιτισμική αλλαγή. Κάθε πολιτισμός μπορεί 

να επιβάλλει σε ιδιώτες να μιμηθούν λιγότερο  διάφορες πολιτισμικές ενέργειες ως δείγμα 

συμμετοχής στην ¨κοινή συμπεριφορά¨. Οι Early και Peterson (2004)
44

 καταλήγουν στο 

συμπέρασμα πως ένα άτομο με υψηλή πολιτισμική Νοημοσύνη έχει μια δεξιότητα να 

προσδιορίζει τον τόπο όπου απαιτούνται νέες συμπεριφορές και τον τρόπο για την 

αποδοτική εκτέλεσή τους.  

   

 

Διάγραμμα 7. Τα επίπεδα της μάθησης στη θεωρία της Βιωματικής Μάθησης και 

ενεργοποίηση των ικανοτήτων της Πολιτισμικής Νοημοσύνης. 

Πηγή: Early και Peterson 2004, σελ. 108. 

Υπόθεση 3: Το επίπεδο της πολιτισμικής Νοημοσύνης Συμπεριφοράς θα είναι σημαντικά 

υψηλότερο μετά τη λήψη πολιτισμικής εκπαίδευσης από ότι πριν από αυτή. 
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 Earley, P.C. and Peterson, R.S., «The elusive cultural chameleon: cultural intelligence as a new approach to intercultural training for 

the global manager», Academy of Management Learning and Education, Vol. 3 No. 1, Μάρτιος 2004, σελ. 108. 
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2.1.6.5 ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (SELF-EFFICACY) 

 

Βασισμένοι στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης η Bandura προσδιορίζει ότι η αυτό-

αποτελεσματικότητα προσδιορίζεται ως η ικανότητα της κρίσης του καθενός ατόμου να 

κατορθώνει ένα ικανοποιητικό και σίγουρο επίπεδο απόδοσης. Τονίζει ακόμα ότι οι 

πεποιθήσεις της αποτελεσματικότητας αφορούν όχι μόνο την άσκηση ελέγχου στη δράση, 

αλλά και την αυτο-ρύθμιση της διαδικασία της σκέψης, το κίνητρο, και την 

συναισθηματική και φυσιολογική κατάσταση. Επομένως, θα περιμέναμε ότι η αυτό-

αποτελεσματικότητα να έχει σχέση με τις γνωστικές, παρακινητικές και διαστάσεις 

συμπεριφοράς της πολιτισμικής Νοημοσύνης. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η πολιτισμική 

εκπαίδευση μπορεί και επηρεάζει θετικά την αυτο-αποτελεσματικότητα του ατόμου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα θεωρητικά θεμέλια της αυτό-αποτελεσματικότητας, ένας τρόπος με 

τον οποίο μπορεί να ενδυναμωθεί είναι μέσω της εκπαίδευσης. Όπως εξηγεί η Bandura, η 

αυτο-αποτελεσματικότητα μπορεί να επηρεαστεί θετικά από την προπόνηση και τις 

τεχνικές-προσομοιώσεις ρόλων. Είναι μια αποκλειστική μεταβλητή η οποία μπορεί να 

ενισχυθεί και να αποδυναμωθεί. Χρησιμοποιώντας τους όρους αυτούς από τη βιβλιογραφία, 

η προπόνηση είναι μια μορφή ανάδρασης, ενώ η προσομοίωση ρόλων και άλλες παρόμοιες 

τεχνικές παρέχουν ευκαιρίες για έμμεση μάθηση. Ως στοιχεία εκπαίδευσης, οι προσεγγίσεις 

αυτές μπορούν να γίνουν πολύ αποδοτικές. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε στους 

στρατιώτες του Αμερικανικού Στρατού, οι στρατιώτες που είχαν λάβει διαπολιτισμική 

εκπαίδευση πριν την ανάθεση της αποστολής τους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν ένιωθαν 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Γι αυτό, προσδοκάμε ότι η εκπαίδευση έχει 

θετική επίδραση στην αυτο-αποτελεσματικότητα, η οποία θα εφαρμοστεί σε αναθέτουσες 

έκτακτης ανάγκης ως ιδιαίτερη μορφή της αυτό-αποτελεσματικότητας. Ως εκ τούτου, το 

μέτρο της αυτο-αποτελεσματικότητας αντιπροσωπεύει την πίστη του ατόμου στην 

ικανότητά του να εκτελέσει με επιτυχία τις εργασίες έκτακτης ανάγκης που επρόκειτο να 

ασχοληθεί (εξωτερικές και εσωτερικές). Για την καλύτερη κατανόηση αυτού προκύπτει το 

παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 8. Πολιτισμική Νοημοσύνη, Μάθηση, Αποδοτικότητα Παγκόσμιου Ηγέτη. 

Υπόθεση 4: Τα άτομα που λαμβάνουν πολιτισμική εκπαίδευση  θα έχουν σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας από τα άτομα που δεν την έχουν λάβει. 

Αναφερόμενοι στο γνωστικό στοιχείο στης πολιτισμικής Νοημοσύνης, γνωρίζουμε ότι αυτό 

βασίζεται στη γνώση, η οποία μπορεί να βελτιωθεί μέσω βασικής ανάγνωσης και 

ακουστικής  σχετικά με ένα πολιτισμό στην εκπαίδευση. Όσο η γνώση για ένα θέμα 

αυξάνεται, τόσο η εμπιστοσύνη ως ικανότητα μεγαλώνει για την εκπλήρωση του θέματος. 

Όταν αυτοί οι τύποι μάθησης εκτελούνται  σε συνδυασμό με ένα άλλο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, περιμένουμε αυτά να ενισχυθούν αμοιβαία. Η γνώση σχετικά με την εκτέλεση 

ενός θέματος-αποστολής απαιτεί πολιτισμική αλληλεπίδραση (π.χ. αναθέτουσα έκτακτης 

ανάγκης), και η ανάγνωση για τον πολιτισμό στον οποίο η αλληλεπίδραση που θα λάβει 

χώρα θα πρέπει να ενδυναμώσει την αυτό-αποτελεσματικότητα αναφερόμενη στο θέμα, 

αλλά και το επίπεδο της πολιτισμικής Νοημοσύνης του ατόμου. Γι αυτό, παρακάτω θα 

εξετάσουμε τη σχέση της πολιτισμικής Νοημοσύνης με την αυτο-αποτελεσματικότητα. 

Υπόθεση 5: Τα άτομα με μεγαλύτερο επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας θα επιδείξουν και 

μεγαλύτερα επίπεδα πολιτισμικής Νοημοσύνης. 

Η αυτό-αποτελεσματικότητα παρουσιάζει ακόμη μια σημαντική πλευρά της παρακινητικής 

πολιτισμικής νοημοσύνης. Η αυτο-αποτελεσματικότητα και η θέσπιση στόχων είναι 

ανεξάρτητα και παρουσιάζουν μαζί μία καλύτερη κατανόηση του παρακινητικού στοιχείου 

Πολιτισμική 
Νοημοσύνη 

Μάθηση 
Συμπεριφορών 

Μάθηση 
Αποδοτικότητα 

Παγκόσμιου 
Ηγέτη 
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της πολιτισμικής Νοημοσύνης. Από ερευνητές το 1996 βρέθηκε ότι άτομα με υψηλότερα 

επίπεδα γενικευμένης αυτό-αποτελεσματικότητας παρουσιάζουν και υψηλότερα επίπεδα 

διαπολιτισμικής προσαρμογής. Επιπροσθέτως, καθώς η αυτό-αποτελεσματικότητα για 

αναθέτουσες έκτακτης ανάγκης βελτιώνεται, τα άτομα πρέπει να κατανοήσουν τις 

συμπεριφορές ποτυ είναι απαραίτητες για το συγκεκριμένο ζήτημα του πολιτισμού, 

οδηγώντας έτσι σε υψηλότερα επίπεδα πολιτισμικής Νοημοσύνης συμπεριφοράς. Η 

συζήτηση αυτή παρέχει τα θεμέλια για τις υποθέσεις 6 και 7. 

Υπόθεση 6: Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας θα επιδείξουν 

υψηλότερα επίπεδα παρακινητικής πολιτισμικής Νοημοσύνης. 

Υπόθεση 7: Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας θα επιδείξουν 

υψηλότερα επίπεδα πολιτισμικής Νοημοσύνης Συμπεριφοράς.
45

 

 

2.1.7 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

 

Μια εναλλακτική άποψη σχετικά με τον πολιτισμό είναι επικεντρωμένη στο σχήμα που 

διευθύνει ένα οποιοδήποτε ίδρυμα. Μια τέτοια προσέγγιση κάνει πιο πιθανή την 

αναγνώριση των συνθηκών στις οποίες ο πολιτισμός έχει μια ανεξάρτητη δύναμη στον 

σχηματισμό των ταυτοτήτων, των ενδιαφερόντων και των ευκαιριών, αλλά και το γεγονός 

ότι τονίζονται ταυτόχρονα οι διαστάσεις του. Ο πολιτισμός είναι θεσμός που προσφέρει σε 

οποιαδήποτε μορφή ομάδων τη δυνατότητα να αναγνωρίζει την λανθασμένη απόδοση της 

δικαιοσύνης ανάμεσα στα μέλη της, να αναγνωρίσει πολιτικές κατευθύνσεις ως πολιτικές 

ευκαιρίες καθώς και να ξεκινήσουν να οραματίζονται εναλλακτικές. Ο πολιτισμός 

προσφέρει, επίσης, πειστικές πηγές για τους ακτιβιστές στην προσπάθειά τους να 

προωθήσουν την αιτία σε δυνητικούς υποστηρικτές και συμμετέχοντες. Αποδίδοντας 

προσοχή στον πολιτισμό, οι άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν πολιτισμικές αλλαγές και 

πρακτικές στην καθημερινή τους ζωή και σε μικρότερο βαθμό στην επαγγελματική τους 

δραστηριότητα στους οργανισμούς.  

Έτσι, δίνοντας την κατάλληλη προσοχή στον πολιτισμό μπορεί να συμβάλλει στην 

κατανόηση των αιτιών και των τρόπων των αλλαγών που πραγματοποιούνται, γιατί 

αναπτύσσονται με τον τρόπο που το πραγματοποιούν και τι είδους επιδράσεις έχουν οι 

αλλαγές αυτές. Παρόλα αυτά, όμως, από την μία ο ρόλος του πολιτισμού είναι να 

συμβάλλει στην διεύρυνση των πολιτικών πεποιθήσεων αλλά παράλληλα, βοηθάει και στην 

αναγνώριση  των ταυτοτήτων του κάθε ανθρώπου. Μάλιστα, εάν αντιληφθούμε τον 
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πολιτισμό ως μια υποκειμενική αντίληψη ότι οι άνθρωποι θέτουν στόχους και δομές, 

καθιστά δύσκολο να απαντηθούν ερωτήματα κοινωνικής και πολυπολιτισμικής φύσεως,  

δεδομένου ότι δεν δίνεται θέση στον πολιτισμό στη συγκρότηση των ταυτοτήτων και 

ενδιαφερόντων. 

Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζοντας τον πολιτισμό ως προσανατολισμό στη δράση που 

ανταγωνίζεται με έναν στρατηγικό προσανατολισμό, υποτιμά τον ρόλο του πολιτισμού 

στην διαμόρφωση του όρου του στρατηγικού υπολογισμού. Πολλοί κοινωνιολόγοι έχουν 

απορρίψει καθαρά εργαλειακές αντιλήψεις στρατηγικών και τακτικών επιλογών, στις 

οποίες οι ακτιβιστές αξιολογούν τις επιλογές βασιζόμενοι σε λεπτομερειακές αναγνώσεις 

και εκτίμησης των περιβαλλοντικών ευκαιριών και περιορισμών.  

Αντιμετωπίζοντας τον πολιτισμό ως στοιχείο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος, ο πολιτισμός 

αποκτά μια ιδιαίτερη αυτονομία. Οι ερευνητές θα μπορούσαν να καταλήξουν στην 

αντιμετώπιση του πολιτισμού ως ανεξάρτητο στοιχείο από τις πηγές και τις δομές μέσω των 

οποίων αποκτάει δύναμη. Ο κίνδυνος στην αντιμετώπιση του πολιτισμού ως περιοριστική 

στρατηγική πράξη είναι να δημιουργηθεί η αντίληψη για την αντιμετώπιση του ανθρώπου 

ως πολιτισμικούς σκλάβου ή εργάτη. Ο κίνδυνος της διαγραφής της κοινής γραμμής μεταξύ 

του πολιτισμού και της πολιτικής κάνει πιο δύσκολο το έργο της αναγνώρισης των αιτιών, 

των κινήσεων και των συνεπειών. Μπορεί κάτι να χαρακτηριστεί ως πολιτισμική ευκαιρία; 

Στην απάντηση της ερώτησης αυτής είναι απαραίτητη μια σύλληψη του πολιτισμού που 

μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τις συνθήκες τις οποίες ο ίδιος ο πολιτισμός έχει 

ανεξάρτητη δύναμη στη δημιουργία συμφερόντων, ταυτοτήτων, καθώς και ευκαιριών για 

την πολιτική επίδραση. Μια τέτοια σύλληψη μας επιτρέπει επίσης να διακρίνουμε τους 

μηχανισμούς με τους οποίους ο πολιτισμός κάνει κάποιες ταυτότητες εμφανείς και κάποιες 

τακτικές περιπτώσεις κατάλληλες, και όχι μόνο συμβάλλει στην τοποθέτηση των 

μηχανισμών αυτών στα κεφάλια των ανθρώπων. 

Ο πολιτισμός μπορεί να προσδιοριστεί ως ένα σύνολο ιδεών και εννοιών καθώς και το 

σύνολο των μέσων με τα οποία εκφράζονται οι έννοιες αυτές. Αυτός είναι ένας ορισμός που 

χρησιμοποιείται συχνά. Συνήθως σκεφτόμαστε τον πολιτισμό ως ένα πλαίσιο πεποιθήσεων 

και ιδανικών αλλά και ως ένα σύνολο κανόνων και σχημάτων για την παροχή δώρων, 

κηρυγμάτων πολέμων, διαφωνιών μεταξύ των συναδέλφων και ερμηνειών επιστημονικών 

ανακαλύψεων ή εκφράσεων συναισθημάτων των ατόμων (Clemens και Cook, 1999).
46

 

Πολιτισμικά σχήματα και θεσμοί λειτουργούν σε πολλές κοινωνικές ιστοσελίδες: σε 

γνωστικές κατηγορίες, σε διάφορες δυναμικές συνομιλίες, σε εθνικές αφηγήσεις. Οι 

αφηγήσεις που ακολουθούν δίνουν βάση σε πολιτισμικούς θεσμούς. “Θεσμός είναι ένα 

σύνολο πρακτικών γύρω από ένα καθορισμένο σκοπό και συνοδεύεται από ανταμοιβές για τη 

συμμόρφωση αλλά και κυρώσεις για τυχόν παρεκκλίσεις από τον σκοπό” (Jepperson 1991, 

                                                                    
46

 Clemens, Elisabeth, and James Cook, «Politics and Institutionalism: Explaining Durability and Change» Annual Review of 

Sociology, 1999, σελ. 448, 455. 



- 44 - 

Swidler 2001).
47

 Δομές, αντίθετα, είναι τα πρότυπα των διαρκών σχέσεων. Η έννοια της 

δομής δεν μας αναφέρει τίποτα παραπάνω από αυτό: όπου η καπιταλιστική δομή της 

αγοράς αφορά μόνο το σύστημα με το οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα. Η αγορά ως 

καπιταλιστικός θεσμός περιλαμβάνει επίσης τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την 

μορφή και τους κωδικούς που λειτουργούν μέσα σε αυτό.  

Κάποιοι κανόνες και σχήματα, και όχι ορισμένα άλλα έρχονται να κυριαρχήσουν σε ένα 

θεσμικό όργανο που σχετίζεται άμεσα με πόρους και δύναμη, ωστόσο, το σχήμα που είναι 

πλήρως θεσμοθετημένο, γίνεται η ουσία της κοινής λογικής. Άλλος μπορεί να φανταστεί 

άλλους τρόπους για να κάνει πράγματα, και άλλους τρόπους για την αξιολόγηση αυτών. 

Πολλά σχήματα, μάλιστα, μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα θεσμό, και σε περίπτωση 

που κάποιο γίνει αντιληπτό ως ασυνεπής, θα απορριφθεί αυτόματα. Ακόμα, οι εναλλακτικές 

είναι επικίνδυνο να θεωρηθούν ως ακατάλληλες πράξεις και να απορριφθούν και αυτές.  

Αυτόν δεν συμβαίνει επειδή οι εναλλακτικές είναι αδιανόητες, αλλά επειδή οι κίνδυνοι της 

μη συμμόρφωσης είναι σημαντικές και οι ανταμοιβές είναι αβέβαιες. 

Ωστόσο, αν τα θεσμικά σχήματα αυτοαναπαράγωνται και συνεπώς υφίστανται διατήτηση 

των θεσμικών οργάνων, αυτό μπορεί να αποτελέσει την ώθηση προς αλλαγή, αν και ο κάθε 

θεσμός χαρακτηρίζεται από ευμεταβλητότητα. Επίσης, οι θεσμοί είναι ευάλωτοι στις 

αμφισβητήσεις από προβλέψεις τοποθεσιών και στιγμών. Η απαξίωση των παλιών 

θεσμικών σχημάτων ή η αποδοχή των νέων μπορεί να είναι σύμφωνες , η ικανότητα των 

ατόμων να χρησιμοποιούν σχήματα από ένα θεσμό ως πρότυπο για την μέτρηση της 

απόδοσης ενός άλλου θεσμικού οργάνου, η απαξίωση ενός θεσμού για την σύνδεσή του με 

έναν άλλο, κάθε μια από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να δημιουργήσει νέες γραμμές 

ισχυρισμών. Με την σειρά του ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να έχει πρωταρχική επίδραση 

στην αλλαγή θεσμικών σχημάτων, αλλοιώνοντας τους κανόνες του ¨θεσμικού παιχνιδιού¨. 

Συνολικά, η προοπτική αυτή για τον πολιτισμό μας βάζει σε μια καλύτερη θέση για την 

κατανόηση των πηγών και των ταυτοτήτων για λογαριασμό του οποίου οι άνθρωποι 

κινητοποιούνται, κατανοούν τις στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις που οι κοινωνικές 

ομάδες παίρνουν και αξιολογούν τις κινήσεις διαφόρων κινημάτων.
48

 

2.1.8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς και οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να επενδύσουν ολοένα και περισσότερο στο λαό τους. Οι εταιρείες που διατηρούν 

την ισχύουσα κουλτούρα τους τείνουν να έχουν καλές επιδόσεις, και τώρα έχουν εξέχουσα 
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θέση σε μια νέα κατάταξη που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Great Place to Work. 

Μεταξύ των κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών στον κόσμο στον κατάλογο του 2011 

ανήκουν οι ισχυρά πολιτισμικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως είναι η Microsoft, η NetApp, η 

SAS και το Google.  

Το ερώτημα είναι αν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ των επενδύσεων  στους 

εργαζόμενους και του ισολογισμού. Η αποτελεσματική πολιτισμική παιδεία μπορεί να 

φτάσει στο 20-30 % της διαφοράς στην εταιρική απόδοση σε σύγκριση με μέτριους 

πολιτισμικά ανταγωνιστές. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την απόδοση της επένδυσης 

παρατηρούμε τις παρακάτω ενέργειες που βασίζονται περισσότερο οι εταιρείες: 

1. Επενδύουν περισσότερο στους υπαλλήλους τους. Είναι μια συνηθισμένη τακτική 

για τις εταιρείες της σύγχρονης εποχής. Αντί να προχωρήσουν σε περικοπές ή 

καταργήσεις προγραμμάτων, το 30% των κορυφαίων εταιρειών επενδύουν 

περισσότερο σε προγράμματα που συνδυάζουν την προσωπική ζωή και την εργασία, 

όπως είναι το ευέλικτο ωράριο, τα οφέλη για την υγεία και τα προνόμια των 

εργαζομένων. Το υπόλοιπο 70% διατηρείται στο επίπεδο των επενδύσεων. 

2. Αναβαθμίζονται. Τα παλιομοδίτικα οφέλη, όπως είναι η ασφάλιση της υγείας, η 

άδεια για οικογενειακούς λόγους και το ευέλικτο ωράριο κατατάσσονται μόνο στο 

15% των προσφορών των πιο πολύτιμων στοιχείων των ανθρώπινων πόρων. Τα 

παραδοσιακά οφέλη, όπως οι καφετέριες, η φροντίδα των παιδιών, μασάζ και 

ευκαιρίες εθελοντισμού αποσπούν μόνο το 5% κατά τον προσδιορισμό των 

ωφελειών που παρέχουν σταθερότητα κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

αβεβαιότητας. Ωστόσο, τα προγράμματα που προσφέρουν την μεγαλύτερη 

σταθερότητα είναι εκείνα που επικοινωνούν με την ίδια την αποστολή της 

επιχείρησης και παρέχουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. 

3. Αναγνώριση του πολιτισμού ως κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση των ταλέντων.  

Σε έρευνες που διεξάγονται τακτικά στις εταιρείες για το ποια στοιχεία είναι αυτά 

που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και τις καθημερινές δραστηριότητες, οι 

εταιρείες κατατάσσουν τον πολιτισμό σε ποσοστό 80% και την πρόσληψη και 

διατήρηση των εργαζομένων στο 70%. Η ανταγωνιστικότητα, η αφοσίωση των 

πελατών, η καινοτομία, η παραγωγικότητα και η καθημερινή λειτουργία αποσπούν 

το ένα με το άλλο το 20%. Σε έναν κόσμο, όπου ο ανταγωνισμός για την εύρεση 

ταλέντων είναι παγκόσμιο φαινόμενο, οι κατάλληλα προετοιμασμένοι εργαζόμενοι 

αναζητούν εταιρείες με τιμές και αξίες που συμβαδίζουν με τις δικές τους. 

4. Γνωρίζουν το κοινό τους. Οι εταιρείες αναγνωρίζουν ποιοι ενδιαφερόμενοί τους 

παρακολουθούν κάθε κίνησή τους. Για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον είναι 

επιτακτική η ανάγκη, τα ενδιαφερόμενα μέρη να επικοινωνούν με την δέσμευση της 

εταιρείας. Το 70%  των ερωτηθέντων στις έρευνες που κατά καιρούς διεξάγονται 

από τις μεγάλες επιχειρήσεις υποστηρίζει ότι οι πελάτες κατατάσσονται ως το 

σημαντικότερο εξωτερικό κοινό που χρειάζεται να κατανοήσει αυτό το κρίσιμό 
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σημείο. Το 35% των ερωτηθέντων αναφέρει τους επενδυτές να ακολουθούν τους 

πελάτες στην κατάταξη. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι και η ανώτερη ηγεσία θα 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι η μάρκα γίνεται κατανοητή μέσα και έξω από τους 

πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό το μείγμα είναι ειδικό, πολύτιμο 

και καταδεικνύει την ολιστική άποψη που επικρατεί για την επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον κόσμο. 

Ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον δεν είναι μια κατάσταση που θα συμβεί από την μία 

μέρα στην άλλη. Όντας σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον είναι το αποτέλεσμα μιας 

μακροπρόθεσμης επένδυσης στους ίδιους τους υπαλλήλους. Όπως αποδεικνύουν οι 

κορυφαίες εταιρείες, αυτό το είδος των επενδύσεων θα αυξήσει την παραγωγικότητα, θα 

βελτιώσει την διαδικασία της πρόσληψης και της διατήρησης των εργαζομένων και θα 

ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες. Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι μεγάλες εταιρείες 

φροντίζουν να κάνουν γνωστό ότι δεν θα πρέπει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον να 

είναι κάτι που πρέπει να γίνει, αλλά επειδή είναι καλό να γίνει.
49

 

 

2.1.9 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

 

Οι πολιτισμικές αλλαγές και οι μετασχηματισμοί που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη 

του κόσμου αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Οι ερευνητές συνεχίζουν την 

αναζήτηση κοινών σημείων ανάμεσα στους πολιτισμούς του κόσμου σχετικά με 

συμπεριφορές, πεποιθήσεις, αξίες, καταναλωτικές τάσεις κ.α. Ο Heuer (1999) αναφέρει ότι 

σε περίπτωση που οι αλλαγές σε πολιτισμούς οικονομικά ισχυρών χωρών υφίστανται, τότε 

οι σχετιζόμενες με τον πολιτισμό πρακτικές των διεθνών επιχειρήσεων τείνουν ολοένα και 

περισσότερο να ταιριάξουν. Οι πρακτικές των επιχειρήσεων που δεν σχετίζονται με τον 

πολιτισμό επρόκειτο να εμφανιστούν και η αναποτελεσματικότητα και η πολυπλοκότητα 

που σχετίζεται με αποκλίνουσες πρακτικές και αντιλήψεις θα εξαφανιστούν.  

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αποφέρει πολιτισμικές αλλαγές και 

τείνει να δημιουργήσει έναν ¨παγκόσμιο πολιτισμό¨ και αναφέρεται στην οικονομική 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών σε μορφή αγαθών και υπηρεσιών, κεφαλαίου και της 

τεχνογνωσίας (know-how). Ο παγκόσμιος πολιτισμός αναφέρεται συχνά στις παραδοχές, 

τις αξίες και των πρακτικών των ανθρώπων στη Δύση και σε ορισμένους μη-Δυτικούς 

πολιτισμούς. Ο Huntington (1996) προτείνει ότι ο παγκόσμιος πολιτισμός προέρχεται από 

μια επιλεγμένη ομάδα χωρών  που εισέρχονται κάθε χρόνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό 

Forum στο Νταβός στην Ελβετία. Τα άτομα των χωρών αυτών είναι υψηλού μορφωτικού 

                                                                    
49

 Deidre H. Campell, «What Great Companies Know About Culture», Harvand Business Review, Δεκέμβριος 2011, Harvand Business 

Review http://blogs.hbr.org/cs/2011/12/what_great_companies_know_abou.html, 06 Ιουνίου 2012, 15:45. 

http://blogs.hbr.org/cs/2011/12/what_great_companies_know_abou.html


- 47 - 

επιπέδου, συνεργάζονται με σύμβολα και αριθμούς, μιλούν άπταιστα Αγγλικά, και 

ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τις διεθνείς δεσμεύσεις, ταξιδεύοντας συχνά εκτός της 

χώρας τους. Μοιράζονται την πολιτισμική αξία του ατομικισμού και πιστεύουν ακράδαντα 

στην οικονομία της αγοράς και την πολιτική δημοκρατία. Επίσης υποστηρίζει πως οι 

κοινωνίες στον πλανήτη κατηγοριοποιούνται σε εννέα πολιτισμούς, το Λατιονομαρικάνικο, 

το Δυτικό, τον Αφρικανικό, τον Ισλαμικό, το Σινικό, τον Ινδουιστικό, τον Ορθόδοξο, το 

Βουδιστικό και τον Ιαπωνικό. Μεταξύ αυτών των πολιτισμών υπάρχουν σοβαρές 

αντιθέσεις και διαφορές που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ρήξεις. Από την άλλη μεριά 

βρίσκονται αυτοί που εντάσσονται υπέρ της παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι πιστεύουν πως η 

σημερινή πραγματικότητα προσδιορίζεται από παγκόσμιας κλίμακας διεργασίες, όπως οι 

πανίσχυρες δυνάμεις τις οικονομίας της αγοράς, οι οποίες υπερνικούν τις εθνικές 

οικονομίες, τους πολιτισμούς και τα σύνορα.
50

 Αν και ανήκουν στην ομάδα του Νταβός 

που είναι από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς, πολλές από τις κυβερνήσεις του 

κόσμου, και μια μεγάλη πλειοψηφία των οικονομικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων, οι 

πολιτισμικές αξίες της ομάδας του Νταβός ενστερνίζονται πιθανώς από ένα μικρό κλάσμα 

από τα 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους του κόσμου.  

Οι δημοφιλής πολιτισμοί, κυρίως αυτοί της Δυτικής Ευρώπης και Αμερικανικής 

προελεύσεως, συμβάλλουν στη σύγκλιση των προτύπων κατανάλωσης και ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η σύγκλιση αυτή μπορεί να είναι και 

επιφανειακή, και έχουν μικρή μόνο επίδραση σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως πρότυπα, 

πεποιθήσεις και ιδέες για το πώς τα άτομα, ομάδες, ιδρύματα καθώς και άλλες κοινωνικές 

υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν. Στην πραγματικότητα, ο Huntington (1996, σελ.58) 

αναφέρει ότι «η ουσία του Δυτικού πολιτισμού είναι η Magna Carta και όχι η Magna Mac. 

Το γεγονός ότι οι μη Δυτικοί έχουν ¨δαγκώσει¨ το τελευταίο, δεν έχει επιπτώσεις για την 

αποδοχή του πρώτου. Το επιχείρημα αυτό είναι προφανές, αν αντιστραφεί η τυπική 

κατάσταση και οι Δυτικοευρωπαίοι με τους Αμερικανούς αποδεχτούν τις πολιτισμικές 

επιρροές. Για παράδειγμα, ενώ το Κινέζικο Κουνγκ Φου κυριαρχεί σε σκηνές μάχης στις 

ταινείες του Χόλιγουντ, όπως το Matrix Reloaded, και τα Κινέζικα εστιατόρια αφθονούν 

στη Δύση, φαίνεται απίθανο ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι έχουν ενστερνιστεί 

περισσότερες Κινέζικες τιμές, λόγω της αγάπης τους για το Κουνγκ Φου και το φαγητό. 

Ένα σημαντικό επιχείρημα κατά τις πολιτισμικής σύγκλισης είναι ότι τα τετριμμένα και ο 

μοντερνισμός μπορεί να μην έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους (Smith και Bond, 

1998). Οι ισχυρές παραδοσιακές αξίες, όπως η αλληλεγγύη στην ομάδα, η διαπροσωπική 

αρμονία, ο πατερναλισμός και ο θεσμός της οικογένειας, μπορούν να συνυπάρξουν με τις 

σύγχρονες αξίες της ατομικής επιτυχίας και του ανταγωνισμού. Μια τέτοια περίπτωση είναι 

το γεγονός ότι οι Κινέζοι στη Σιγκαπούρη και την Κίνα ενστερνίζονται τόσο τις 

παραδοσιακές όσο και τις σύγχρονες αξίες. Η εισαγωγή στοιχείων από τη Δύση στις 
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πολιτισμικές αξίες είναι γεγονός στις μέρες μας. Μπορούμε, έτσι να μιλήσουμε και για την 

ανατολικοποίηση των αξιών ως απάντηση στις δυνάμεις της νεωτερικότητας και των 

γενικότερων αξιών που επιβάλλονται από την παγκοσμιοποίηση.  

2.1.10 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

Το ευρύ ιδεολογικό πλαίσιο μιας χώρας, εταιρείας, ή κατάστασης είναι ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας της πολιτισμικής ταυτότητας που οι άνθρωποι αναπτύσσουν σε ένα δεδομένο 

τόπο. Η ιδεολογία αυτή υποδηλώνει ότι κάθε πολιτισμική ομάδα χάνει κάποια από τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά της, ώστε να ενσωματωθεί με τις άλλες: αυτό λέγεται αφομοίωση 

ή αφαιρετική πολυπολιτισμικότητα. Αντίθετα, όταν οι άνθρωποι από μια πολιτισμική 

ομάδα προσθέσουν κατάλληλες δεξιότητες και χαρακτηριστικά άλλων ομάδων, μπορεί 

αυτό να ονομαστεί και ένταξη ή πρόσθετη πολυπολιτισμικότητα. 

Και οι δύο αυτές διαδικασίες είναι απαραίτητες για την προώθηση της πολιτισμικής 

σύγκλισης. Ωστόσο, αν υπάρχει μια σημαντική ιστορία σύγκρουσης μεταξύ των 

πολιτισμικών ομάδων, είναι δύσκολο να ξεκινήσουν αυτές τις διαδικασίες (Ισραηλινοί-

Παλαιστίνιοι) ή αντιμετωπίζονται με λεπτότητα και με πιο αργούς ρυθμούς. 

 

2.1.11 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Είναι γεγονός ότι οι πολιτισμοί επηρεάζονται μεταξύ τους. Αυτό οδηγεί στην πολιτισμική 

σύγκλιση, πράγμα το οποίο σημαίνει τη δημιουργία ενός κοινού πολιτισμού ή ακόμα και 

των πολιτισμών με πολλά κοινά στοιχεία. 

Σύμφωνα με την άποψη του Hoftede (2001), ότι οι πολιτισμικές αλλαγές συμβαίνουν με 

αργούς ρυθμούς, ο πολιτισμός έχει θεωρηθεί ως ένα σχετικά σταθερό χαρακτηριστικό, 

αντανακλώντας μια κοινή δομή γνώσης η οποία μειώνει την μεταβλητότητα των τιμών, 

κανόνων και σχεδίων συμπεριφορών. 

Η πολιτισμική σταθερότητα συμβάλλει στη μείωση της ασάφειας και οδηγεί σε μεγαλύτερο 

έλεγχο των αποτελεσμάτων συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, τα περισσότερα από τα 

υπάρχοντα μοντέλα κουλτούρας και εργασιακής συμπεριφοράς, τονίζουν την πολιτισμική 

σταθερότητα και δίνουν έμφαση στην ενσωμάτωση ενός δεδομένου πολιτισμού σε 

ορισμένες διοικητικές πρακτικές και κίνητρα. Σε περίπτωση που οι δύο αυτές μεριές 

ταιριάξουν σε μεγάλο βαθμό, αυτό σημαίνει αυτόματα και υψηλή προσαρμογή των 

διαχειριστικών πρακτικών σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα και κατά συνέπεια, υψηλή 
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αποτελεσματικότητα. Το ζήτημα της πολιτισμικής σταθερότητας ισχύει για όσο διάστημα 

δεν υπάρχουν αλλαγές στο περιβάλλον που επιταχύνουν την προσαρμογή και την 

πολιτισμική αλλαγή. Ωστόσο, το τέλος του 20
ου

 αιώνα και η αρχή της νέας χιλιετίας έχουν 

χαρακτηριστεί από ταραχώδεις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, οι οποίες αποφέρουν 

πολιτισμικές ανακατατάξεις. Η προσαρμογή σε ένα πολιτισμό είναι ο μηχανισμός για την 

αντιμετώπιση των αλλαγών και οι αναποτελεσματικές μορφές οργάνωσης και διαχείρισης 

αφήνουν τη θέση τους σε νέες. Ωστόσο, αν και οι οργανωτικές αλλαγές παρουσιάζονται ως 

αντίδραση σε περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν υποστεί εννοιολογικές αναλύσεις, το 

ζήτημα της πολιτισμικής αλλαγής είναι δύσκολο προς αντιμετώπιση. 

Ο πολιτισμός είναι ένα σύστημα που συνεχώς εξελίσσεται. Ως σύστημα, ο πολιτισμός 

διαμορφώνει την συμπεριφορά του ατόμου-εργαζόμενου με ψυχολογικές διαδικασίες που 

γίνονται έστι ώστε το άτομο να προσαρμοστεί σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, πολλές πτυχές των πολιτισμικών συστημάτων αναπτύσσουν μια ευελιξία που 

είναι προσαρμοσμένη και εναρμονισμένη με το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον που 

βρίσκεται γύρω. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί με διαφορετικούς τρόπους σε 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και ομάδες. Για παράδειγμα, ο ανδρισμός και η 

εσωτερική πολιτική βία είναι υψηλότερες σε χώρες με μέτρια ζεστό κλίμα από ότι σε χώρες 

με ακραίες θερμοκρασίες. 

Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης έχει εισάγει σημαντικές αλλαγές στις διεθνείς 

επιχειρήσεις, με τις επιδράσεις τις να επεκτείνονται και σε εθνικό, οργανωσιακό, ομαδικό 

και ατομικό επίπεδο. Αντίστοιχα, οι αλλαγές στο μικρο-επίπεδο του πολιτισμού, όταν 

μοιράζονται στα μέλη της κοινωνίας, κορυφώνονται σε μακρο-επίπεδο και το επηρεάζουν. 

2.1.12 ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Το μοντέλο που θα παρουσιάσουμε αποτελείται από δύο τετράγωνα. Το πρώτο αποτελείται 

από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, που θεωρεί τον πολιτισμό ως μια πολυεπίπεδη δομή που 

αποτελείται από διάφορα επίπεδα εμφωλιασμένα από το μακρο-επίπεδο του παγκόσμιου 

πολιτισμού, μέσω των εθνικών πολιτισμών, την οργανωσιακή κουλτούρα, τους ομαδικούς 

πολιτισμούς και τις πολιτισμικές αξίες που παρουσιάζονται σε ατομικό επίπεδο, όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Το δεύτερο βασίζεται στο μοντέλο του Schein 

(1992)
51

, που θεωρεί τον πολιτισμό ως μια πολυεπίπεδη κατασκευή που αποτελείται από το 

πιο εξωτερικό στρώμα των παρατηρούμενων αντικειμένων και συμπεριφορών, το βαθύτερο 

επίπεδο των αξιών, το οποίο μπορεί να του ασκηθεί έλεγχος από την  κοινωνία για 

συναίνεση, και το βαθύτερο επίπεδο της βασικής υπόθεσης, το οποίο είναι αόρατο και 

θεωρείται δεδομένο. Το μοντέλο αυτό προτείνει ότι ο πολιτισμός ως ένα πολυπίπεδο 
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κατασκεύασμα, υπάρχει σε όλα τα επίπεδα (από το παγκόσμιο μέχρι και το ατομικό) και ότι 

σε κάθε αλλαγή που συμβαίνει πρώτη σε οποιοδήποτε επίπεδο στο εξωτερικό στρώμα 

συμπεριφοράς, όταν αυτή πραγματοποιείται από άτομα που βρίσκονται στον ίδιο 

πολιτισμό, γίνεται μια κοινή αξία που χαρακτηρίζει τη συνολική μονάδα (ομάδα, 

οργανισμός, ή έθνος). 

Στο μοντέλο, το πιο μακρο-επίπεδο είναι αυτό του παγκόσμιου πολιτισμού που 

δημιουργείται από παγκόσμια δίκτυα και οργανισμούς που υπερβαίνουν τα εθνικά και 

πολιτισμικά σύνορα. Κυριότερος στόχος αποτελεί η απόκτηση μιας «κοινής γλώσσας» που 

μπορεί να δημιουργηθεί υιοθετώντας κοινούς κανόνες και διαδικασίες, έτσι ώστε να 

μπορούν οι πολιτισμοί να επικοινωνούν και πέρα από τα πολιτισμικά σύνορα. Με δεδομένη 

την κυριαρχία των Δυτικών πολυεθνικών, οι αξίες που κυριαρχούν στο παγκόσμιο πλαίσιο 

βασίζονται συχνά σε μια ελεύθερη οικονομία αγοράς, τη δημοκρατία, την αποδοχή και την 

ανοχή της διαφορετικότητας του σεβασμού της ελευθερίας της επιλογής, των ατομικών 

δικαιωμάτων και την ανοχή σε ορισμένες αλλαγές (Gupta και Govindarajan, 2000).
52

 

 

Εικόνα 1. Η δυναμική των διαδικασιών (ανιούσα-κατιούσα) στα επίπεδα του πολιτισμού.
53

 

Κάτω από το παγκόσμιο επίπεδο είναι συγκεντρωμένοι οργανισμοί και δίκτυα σε εθνικό 

επίπεδο με τους τοπικούς πολιτισμούς να ποικίλλουν από έθνος σε έθνος, ή από δίκτυο σε 

δίκτυο. Ακόμα πιο κάτω είναι οι τοπικές οργανώσεις και παρόλο που όλοι τους μοιράζονται 

                                                                    
52

 Gupta, A.K. and Govindarajan, V. «Knowledge flows within multinational corporations», Journal of Strategic Management, Vol. 

21, No.4, 2000, σελ. 479. 
53

 Leung, K., Bhagat S. Rabi, Buchan, R. Nancy, Erez, M. and Gibosn B.Cristina, «Culture and International Business: Recent 

Advances and Their Implications for Future», Journal of International Business Studies, Vol. 36, No. 4, 2005, σελ. 363. 

 



- 51 - 

κάποιες κοινές αξίες της εθνικής κουλτούρας τους, διαφέρουν στον οργανωσιακό τους 

πολιτισμό, οι οποίοι διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του κλάδου που εκπροσωπούν, 

το είδος της ιδιοκτησίας, τις αξίες των ιδρυτών κ.λπ. Σε κάθε οργάνωση είναι υπομονάδες 

και ομάδες που μοιράζονται μια κοινή εθνική και οργανωσιακή κουλτούρα, ομάδες που 

διαφέρουν μεταξύ τους στις μονάδες των πολιτισμών τους ως προς τις διαφορές που 

παρατηρούνται στις λειτουργίες τους (για παράδειγμα έρευνα και ανάπτυξη έναντι 

κατασκευής), στις αξίες των ηγετών τους, το επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των 

μελών τους. Στο κάτω μέρος της δομής αυτής είναι τα άτομα που μέσα από τη διαδικασία 

της κοινωνικοποίησης αποκτούν πολιτισμικές αξίες που διαβιβάζονται από τα υψηλότερα 

επίπεδα του πολιτισμού. 

Τα άτομα που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν τις αξίες που τους διαφοροποιούν από τις 

άλλες ομάδες και δημιουργούν έναν ομαδικού επιπέδου πολιτισμό, μέσω της ανιούσας 

διαδικασίας (bottom-up process) συγκέντρωσης των κοινών αξιών. Για παράδειγμα οι 

εργαζόμενοι που ανήκουν σε μια μονάδα έρευνας και ανάπτυξης έχουν επιλεγεί στη μονάδα 

αυτή λόγω της δημιουργικότητας και της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Ο ηγέτης της 

μονάδας αυτής αποτελεί την πιο χαρακτηριστική ένδειξη των χαρακτηριστικών αυτών, το 

οποίο αποτελεί ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Επομένως, όλα 

τα μέλη της μονάδας αυτής μοιράζονται παρόμοιες αξίες, οι οποίες διαφοροποιούνται από 

άλλες οργανωσιακές μονάδες. Οι ομάδες που μοιράζονται παρόμοιες αξίες δημιουργούν 

τον οργανωσιακό πολιτισμό, μέσω μιας διαδικασίας συγκέντρωσης, καθώς και οι τοπικές 

οργανώσεις που μοιράζονται τις ίδιες αξίες δημιουργούν τον εθνικό πολιτισμό που είναι 

διαφορετικός από άλλους πολιτισμούς. 

Και οι δύο διαδικασίες (ανιούσα και κατιούσα) αντανακλούν τη δυναμική φύση του 

πολιτισμού και εξηγούν πως η κουλτούρα διαμορφώνεται σε διαφορετικά επίπεδα και 

αναδιαμορφώνεται από τις αλλαγές που συμβαίνουν σε άλλα επίπεδα, είτε σε ανώτερα 

επίπεδα μέσω της ανιούσας διαδικασίας, είτε κατώτερα επίπεδα μέσω της κατιούσας 

διαδικασίας (top-down processes). Ένα παράδειγμα αυτού είναι οι αλλαγές στις εθνικές 

κουλτούρες που αποτελούν στοιχεία και επιδράσεις τις κατιούσας διαδικασίας, ενισχυμένα 

από την παγκοσμιοποίηση, σε μια πολιτισμική στροφή από τις παραδοσιακές αξίες στον 

εκσυγχρονισμό. Παρόλα αυτά, όμως, υπάρχουν πολιτισμοί οι οποίοι διατηρούν τις βασικές 

πολιτισμικές τους παραδοχές που προέρχονται από την πολιτισμική κληρονομιά της 

εκάστοτε κοινωνίας.  

Οι παγκόσμιες οργανώσεις και δίκτυα σχηματίζονται με την ένταξη των τοπικού επιπέδου 

οργανισμών στην παγκόσμια αρένα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συνεχής αμοιβαία 

διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση των οργανισμών και στα δύο επίπεδα. Για παράδειγμα, οι 

πολυεθνικές εταιρείες που λειτουργούν στην παγκόσμια αγορά αναπτύσσουν κοινούς 

κανόνες και κοινές πολιτισμικές αξίες που τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν μια 

συνεργεία μεταξύ των διάφορων περιφερειών και των διάφορων μερών  (που βρίσκονται οι 

θυγατρικές) της πολυεθνικές εταιρείας. Αυτοί οι διεθνείς κανόνες και αξίες φιλτράρονται 
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από τους τοπικούς οργανισμούς που αποτελούν την «παγκόσμια εταιρεία» και τους 

διαμορφώνουν. Αντίστοιχα, με την ένταξη των τοπικών οργανισμών στην «παγκόσμια 

εταιρεία» μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε αυτή, λόγω της ανάγκης που έχει να 

ανταποκρίνεται και να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διαφορετικά πολιτισμικά σύνορα. 

2.1.13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΙΟΥΣΑ 

ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Το παράδειγμα αυτό ανήκει σε μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία απέκτησε μια Ισραηλινή 

εταιρεία που αναπτύσσει και παράγει ιατρικά όργανα, και άλλαξε την οργανωσιακή 

κουλτούρα της εξαγορασθείσας εταιρείας
54

. Το πολιτισμικό χάσμα μεταξύ των δύο 

εταιρειών ήταν εμφανές, με την Ισραηλινή εταιρεία να είναι υψηλότερα στην πολιτισμική 

διάσταση της καινοτομίας και χαμηλότερα στην πολιτισμική διάσταση της λεπτομέρειας, 

της προσοχής, της συμμόρφωσης με τους κανόνες και των προτύπων σε σχέση με την 

απορρόφησα εταιρεία. Η τελευταία επέμεινε για την αποστολή των Ισραηλινών σε εντατικά 

μαθήματα στο 6σ η οποία είναι μια προηγμένη μέθοδος βελτίωσης της ποιότητας και της 

φιλοσοφίας που καλύπτει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Μετά την επιστροφή στην 

εταιρεία τους, οι διαχειριστές εισήγαγαν μεθόδους εργασίας και διαδικασίες που 

επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας,  προκαλώντας αλλαγές στη συμπεριφορά 

που ακολουθείται από την εξωτερίκευση της ποιότητας με γνώμονα τις αξίες. 

Έτσι, η εφαρμογή της κατιούσας διαδικασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση οδήγησε 

σε αλλαγές στην εργασιακή συμπεριφορά και στις εργασιακές αξίες.  Οι κοινές αξίες και οι 

συμπεριφορές από όλους τους υπαλλήλους της τοπικής εταιρείας διαμορφώνονται μετά την 

οργανωσιακή κουλτούρα μέσω της ανιούσας διαδικασίας. Έτσι, λοιπόν, το ζήτημα της 

πολιτισμικής αλλαγής μέσω των διεθνών εξαγορών ανέδειξαν δύο σημαντικά πολιτισμικά 

στοιχεία-διαδικασίες Την πολυεπίπεδη δομή, η οποία εξηγεί πως ένας χαμηλού επιπέδου 

πολιτισμός (lower level culture) διαμορφώνεται μέσω της κατιούσας διαδικασίας και το 

πολιτισμικό στρώμα που αλλάζει πρώτο είναι αυτό που βρίσκεται εξωτερικά και ανήκει 

στην συμπεριφορά. Μακροπρόθεσμα, οι ανιούσες διαδικασίες των κοινών συμπεριφορών 

και κανόνων διαμορφώνουν την τοπική οργανωσιακή κουλτούρα. 
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2.1.14 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

Οι κατιούσες διαδικασίες από την παγκόσμια κουλτούρα σε ατομικό επίπεδο μπορεί να 

οδηγήσουν σε αλλαγές σε αυτούς που εκπροσωπούν τις πολιτισμικές αξίες. Αυτό μπορεί να 

είναι μια κατασκευή με πολλές πτυχές και αποτελείται από κοινωνικές ταυτότητες. Η 

ταυτότητα είναι αυτή που διαφοροποιεί τα άτομα μεταξύ τους και βασίζεται στην ομάδα 

την οποία συμμετέχει. Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας εξετάζεται συνήθως σε σχέση 

με την ένταξη σε κοινωνικές ομάδες και τους εθνικούς πολιτισμούς. Ωστόσο, το παγκόσμιο 

περιβάλλον δημιουργεί μια νέα συλλογική και απρόσωπη οντότητα, η οποία επηρεάζει την 

ταυτότητα των ανθρώπων. Η παγκόσμια ταυτότητα σημαίνει ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν 

μια αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα πολιτισμό παγκόσμιας εμβέλειας, υιοθετώντας πρακτικές 

και στυλ, με τις πληροφορίες να αποτελούν μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Αν και από 

την φύση του ο άνθρωπος εξακολουθεί να διατηρεί την τοπική ταυτότητά του, με βάση την 

κοινωνικοποίησή του και την τοπική κουλτούρα του. Ο Arnett (2002) ορίζει τις δύο όψεις 

τις ταυτότητας του εαυτού ως διαπολιτισμική ταυτότητα, μέρος της ταυτότητας του εαυτού 

να αποτελεί μέρος της τοπικής κουλτούρας, και ένα άλλο μέρος της να αναπτύσσεται σε 

σχέση με τον παγκόσμιο πολιτισμό.
55

 Έτσι, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φορούν τζιν, 

απολαμβάνουν τηγανητό ρύζι, τρώνε Mc Donalds, ακούν μουσική μέσω discmans, 

σερφάρουν στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα διατηρούν τις δικές τους πολιτισμικές αξίες, την 

κοινωνική τους ομάδα και την εθνική τους ταυτότητα. 

Μέσω της κατιούσας διαδικασίας, το παγκόσμιο περιβάλλον, ένα μακρο-επίπεδο 

κατασκεύασμα, επηρεάζει τη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής ταυτότητας σε ατομικό 

επίπεδο, διαμορφώνοντας την παγκόσμια ταυτότητα του ατόμου, διευκολύνοντας έτσι την 

προσαρμογή στον παγκόσμιο κόσμο. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο βαθμός στον οποίο μια 

αμφίδρομη πολιτισμική ταυτότητα αναπτύσσεται εξαρτάται από το αν ενθαρρύνεται η 

αφαιρετική ή η προσθετική πολυπολιτισμικότητα. Αυτή η διτή φύση της αποτελεί 

πρόκληση για τη λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στον σύγχρονο επιχειρηματικό 

κόσμο.
56
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2.2 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 

 

Για να γίνει ανάλυση της φύσης της πολυπολιτισμικότητας σε μια κοινωνία, πρέπει κανείς 

να διακρίνει τις ακόλουθες διαστάσεις ή επίπεδα: 

 Αντικειμενική πραγματικότητα 

 Ιδεολογία 

 Επίσημη πολιτική 

 Διαδικασία ή πρακτική εφαρμογή 

Η πολυπολιτισμικότητα ως αντικειμενική πραγματικότητα αφορά τη συνύπαρξη των 

διαφορετικών εθνοτήτων ή πολιτισμικών ομάδων σε μια χώρα (κράτος). Οι ομάδες αυτές 

διαφέρουν συχνά στην ιστορία, τους αριθμούς, την κοινωνική θέση, τον πολιτισμό και την 

εθνοτική και φυλετική προέλευση. Η εθνοτική και πολιτισμική πολυμορφία σε μια 

κοινωνία είναι συνήθως αποτέλεσμα της αποικιακής επέκτασης, τη δουλεία ή τη 

μετανάστευση. Κάθε πολυπολιτισμική κοινωνία έχει τη δική της γένεση και κατά συνέπεια, 

τη δική της ποικιλία. Οι μετανάστες στις Βορειοδυτικές Ευρωπαϊκές χώρες αυτές 

περιλαμβάνουν μόνο το 10% του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι πληθυσμοί των 

παραδοσιακών χωρών υποδοχής όπως ο Καναδάς , οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η 

Αυστραλία αποτελούνται κυρίως από μετανάστες και απόγονους αυτών. Εκτός από την 

αριθμητική τους δύναμη, οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των εθνικών και πολιτιστικών ομάδων 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Οι εθνικές ομάδες που αποτελούν την πλειονότητα στην 

αριθμητική λογική δεν μπορούν να έχουν πολιτικό βάρος στις μη δημοκρατικές κοινωνίες, 

όπως ήταν στο παρελθόν η περίπτωση της Νότιας Αφρικής. 
57

 

Μια δεύτερη διάσταση της πολυπολιτισμικότητας αφορά την ιδεολογία σχετικά με την 

ταυτότητα της κοινωνίας και το πώς οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

αντιμετωπίζονται. Η ιδεολογία αυτή μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ των άκρων της 

αφομοίωσης και της πολυφωνίας. Η αφομοίωση είναι η συγχώνευση των 

εθνικών/πολιτιστικών ομάδων σε μια κυρίαρχη ομάδα, πολιτισμικά καθώς και δομικά. Ο 

πλουραλισμός στην ακραία μορφή του σημαίνει ότι η κοινωνία αποτελείται από ομάδες των 

οποίων οι διαφορετικοί πολιτισμοί συντηρούνται από τον διαρθρωτικό πλουραλισμό. Ο 

πολιτιστικός πλουραλισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την επικάλυψη των θεσμικών 

οργάνων. Πολλές διαφορές στις απόψεις υπάρχουν μεταξύ των άρθρων της αφομοίωσης 

και του πλουραλισμού. Στον πολιτικό διάλογο μεταξύ των ομάδων συμφερόντων, η 

ταυτότητα και ο πολιτισμός μιας κοινωνίας είναι πάντα το αντικείμενο συζήτησης. Οι 
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απόψεις σχετικά με την ταυτότητα και τον πολιτισμό μιας κοινωνίας μπορούν να αλλάξουν 

με τη πάροδο του χρόνου. Ένα από τα σημαντικά θέματα στη τρέχουσα πολιτική συζήτηση 

είναι η συμβατότητα των δύο αξιών: η ισότητα των ευκαιριών και το δικαίωμα ενός ατόμου 

να διατηρήσει την πολιτισμική του ταυτότητα. Ο Rex (1991, σελ. 9-10) καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες στο δημόσιο τομέα και η ύπαρξη της 

πολυπολιτισμικότητας στον ιδιωτικό τομέα, φαίνεται να είναι η ιδανική κατάσταση. Σε ένα 

μεταγενέστερο δημοσίευμα, ο ίδιος αποστασιοποιείται από αυτή την άποψη, κυρίως για 

κοινωνιολογικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με τη λειτουργιστική θεωρία της 

κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας, τα διάφορα ιδρύματα αποτελούν ένα 

κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα και είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, και ότι σε αυτή η 

θεωρία δεν υπάρχει χώρος για την ιδέα του διαχωρισμού των δύο κοινωνικοπολιτισμικών 

τομέων. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς είναι συστήματα που αλληλεπιδρούν. Τα σχολεία 

για παράδειγμα έχουν μια λειτουργία προετοιμασίας των παιδιών για το δημόσιο ρόλο τους, 

αλλά την ίδια στιγμή, η μετάδοση των πολιτιστικών αξιών έχει αντίκτυπο στην ιδιωτική 

ζωή των μαθητών και των οικογενειών τους. Για να γίνουν αποδεκτές οι αξίες στο δημόσιο 

τομέα, οι εθνικές και πολιτιστικές μειονότητες θα πρέπει να οργανωθούν και να 

διαπραγματευτούν με άλλες ομάδες συμφερόντων στην κοινωνία. Εκτός από την επίσημη 

ιδεολογία, η οποία είναι στην καλύτερη περίπτωση το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και άλλων ομάδων συμφερόντων, 

άλλες ιδεολογίες μπορεί επίσης να υπάρχουν μέσα στη κοινωνία. Η ιδεολογία του δημοφιλή 

“άντρα στο δρόμο” ή του δασκάλου, μπορεί να μην συμπίπτουν με την επίσημη ιδεολογία. 

Πράγματι, μπορεί να έρχονται σε αντιπαράθεση με αυτή την ιδεολογία και να 

παρεμποδίζουν την εφαρμογή της επίσημης πολιτικής.
58 

 

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή της πραγματικότητα της  στοχοθεσίας της 

κοινωνίας είναι συχνά ιδεολογικά χρωματισμένη και επηρεάζεται από την ιστορία και την 

πολιτική. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, οι όροι “προσκεκλημένοι εργαζόμενοι”, 

μετανάστες, μειονότητες, και άτομα που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς, έχουν 

χρησιμοποιηθεί διαδοχικά και με επιτυχία τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι “προσκεκλημένοι 

εργαζόμενοι” είναι κατά κύριο λόγο άντρες του 1950-60 από τις μεσογειακές χώρες για να 

εργαστούν στα ορυχεία και την επέκταση βιομηχανιών. Ο όρος αυτός τονίζει την 

προσωρινή παραμονή των εργαζομένων στη χώρα υποδοχής. Το δικαίωμα των οικογενειών 

τους να έρθουν στην Ολλανδία είναι εδώ και πολύ καιρό ένα σημαντικό θέμα στην πολιτική 

ατζέντα. Οι μειονότητες, ένας όρος πιου καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και 

σήμερα σε γενική χρήση, αναφέρεται σε ομάδες μεταναστών που καταλαμβάνουν μια 

χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση (Υπουργείο Εσωτερικών, 1983). Λόγω των αρνητικών 

συνειρμών και των στιγματικών επιδράσεων του όρου αυτού, οι ουδέτεροι εργαζόμενοι και 

όχι μόνο από διαφορετικούς πολιτισμούς, αναφερόμενοι στους μετανάστες από χώρες εκτός 

της Ολλανδίας και συμπεριλαμβανομένης της τρίτης γενιάς. Οι μετανάστες και οι 
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μειονότητες χρησιμοποιούνται προσωρινά σε πολλές βορειοδυτικές Ευρωπαϊκές χώρες, με 

εξαίρεση τη Γερμανία, μια χώρα που επισήμως δεν παραδέχεται ότι οι μετανάστες δεν είναι 

μετανάστες και εξακολουθεί να καλεί τους αλλοδαπούς εργάτες και τις οικογένειές τους ως 

εργαζόμενους επισκέπτες. 

Τα άτομα εντός και εκτός της χώρας (allocthon-autochthon) έχουν εφαρμογή και στον 

Καναδά. Οι Ινουίτ (Εσκιμώοι) και οι Ινδοί είναι αυτόχθονες, και ονομάστηκαν πρόσφατα 

Πρώτα Έθνη. Οι αλλόχθονες Αγγλικές και Γαλλικές ομάδες αποτελούν την κυρίαρχη 

πλειοψηφία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση. Εδώ, όμως οι 

ινδικές ομάδες καλούνται ως ντόπιοι ή Αμερικανοί Ινδοί, και οι αλλόχθονες και αυτόχθονες 

ως όροι σπάνια χρησιμοποιούνται. Οι αυτόχθονες αποτελούν αριθμητική μειονότητα στον 

Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες  και την πλειοψηφία σε χώρες όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και το Βέλγιο.  

Όπως και στην Ολλανδία, οι μειονότητες χρησιμοποιούνται στον Καναδά και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες  με διαφορετικές έννοιες. Ενώ στην Ολλανδία ο όρος αναφέρεται σε ομάδες με 

μικρή κοινωνικοοικονομική θέση, οι Καναδοί και οι ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών 

χρησιμοποιούν τον όρο αυτό για να δώσουν έμφαση κυρίως στην πολιτισμική παρέκκλιση 

από την πλειοψηφία (σε  όρους γλώσσας, θρησκείας, τέχνης, συμπεριφοράς κλπ.) ή τα 

φυλετικά χαρακτηριστικά (¨ορατές μειονότητες¨ στα καναδέζικα έγγραφα πολιτικής). Η 

άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μάλλον διχασμένη ως προς το ποιες ομάδες θα 

πρέπει να αξιολογούνται ως ¨ενσωμάτωση¨. Μερικοί θεωρούν ότι μόνο οι Αγγλο-

αμερικανικές ομάδες ανήκουν στην επικρατούσα τάση, άλλοι νομίζουν ότι όλες οι ομάδες 

της ευρωπαϊκής προέλευσης ανήκουν επίσης σε αυτή. Στον Καναδά, μόνο οι ομάδες της 

Αγγλικής και Γαλλικής προέλευσης θεωρούνται ως ¨ομάδες χάρτη¨. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα μετανάστες Γερμανικές προέλευσης θεωρούνται μειονότητα στον Καναδά, ενώ 

στις Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να μην χαρακτηριστούν ως μειονότητα,  πράγμα το οποίο 

εφξαρτάται από την προσωπική άποψη. Οι Κινέζικες ομάδες θεωρούνται ως μειονότητες 

στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι στην Ολλανδία, οπότε και δεν έχουν 

χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση εκεί.  

Οι μειονότητες συνήθως συνοδεύονται από ένα επίθετο το οποίο υποδεικνύει ένα άλλο 

ξεχωριστό χαρακτηριστικό για την ομάδα (για παράδειγμα φυλετικές μειονότητες). Η 

επιλογή του επιθέτου αυτού αντανακλά την ιδεολογική σκοπιά από την οποία εξετάζονται 

τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο η 

φυλετική όψη του θέματος κυριαρχεί. Οι σχέσεις μεταξύ της πλειοψηφίας και των 

μειονοτήτων συχνά περιγράφονται ως προς το χρώμα και τη φυλή. Οι Troyna  και Edwards 

(1993) αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη ορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να 

αποτελέσει πρόβλημα για την ευρωπαϊκή έρευνα, δεδομένου ότι στην ευρωπαϊκή ήπειρο ,οι 

διαφορές στην κουλτούρα τονίζονται (κυρίως από την άποψη της γλώσσας και της 

θρησκείας) παρά τις διαφορές στην εθνικότητα και τη φυλή. 
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Όσον αφορά την πολιτική διάσταση της πολυπολιτισμικότητας, μια διάκριση υπάρχει 

μεταξύ της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής των μειονοτήτων. Η πολιτική της 

μετανάστευσης ρυθμίζει κυρίως τις κατηγορίες των μεταναστών που γίνονται δεκτοί αλλά 

και τις συνθήκες μετανάστευσης. Ο Καναδάς και η Αυστραλία, για παράδειγμα, έχουν 

πληθυσμό βορειοδυτικής κυρίως Ευρωπαϊκής καταγωγής (κυρίως Βρετανοί και Γάλλοι) 

λόγω της επιλεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής τους. Ο πληθυσμός των μεταναστών σε 

πολλές βορειοδυτικές Ευρωπαϊκές χώρες αποτελείται από ξένους εργαζόμενους από τις 

μεσογειακές χώρες και τις οικογένειές τους αλλά και από μετανάστες από πρώην αποικίες. 

Κάθε χώρα αντιδρά διαφορετικά στις δημογραφικές αλλαγές, για παράδειγμα στην 

εφαρμογή μιας πολιτικής των μειονοτήτων. Μια πολιτική των μειονοτήτων αντανακλά 

καταρχήν την επίσημη ιδεολογία της χώρας. Στην εκπόνηση και εφαρμογή της, μπορεί να 

υπάρχουν διαφορές, για παράδειγμα, όταν οι αξίες και οι στόχοι είναι στοιχεία 

ασυμβίβαστα ή όταν δίνεται προτεραιότητα σε ένα στόχο.  

 

2.2.2 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ 

 

 

Οι όροι «πολυπολιτισμικός» και «διαπολιτισμικός» δεν είναι πάντα διακριτοί εννοιολογικά. 

Στα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο όρος 

πολυπολιτισμικός περιγράφει μια κοινωνική πραγματικότητα και ο όρος διαπολιτισμικός τη 

συνεργασία ανάμεσα σε άτομα που τα χαρακτηρίζει πολιτισμική ετερότητα.  

 

Σήμερα οι έννοιες της «διαπολιτισμικότητας» και της «πολυπολιτισμικότητας» στην 

εκπαίδευση είναι όροι διεθνείς και πλατιά χρησιμοποιούμενοι. Άλλοι περιορίζουν τη χρήση 

του όρου διαπολιτισμικότητα στο επίπεδο της εκπαίδευσης, ενώ για την περιγραφή της 

συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας χρησιμοποιούν τον όρο πολυπολιτισμικότητα. 

Η πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο, η 

καλλιέργεια δηλαδή της νοοτροπίας της αποδοχής της διαφορετικότητας. Η 

διαπολιτισμικότητα αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπου και μεθόδους διαχείρισης της 

πολυπολιτισμικότητας. Η διαπολιτισμικότητα δεν στοιχείο που χρήζει αφομοίωσης διότι 

μια τέτοιου είδους πολιτική αρνείται την ετερότητα ως μια πιθανή κατάσταση. 

Επιπρόσθετα, η πολυπολιτισμικότητα δεν θα πρέπει να συγχέεται και με τον πολιτισμικό 

σχετικισμό, διότι ως όρος η πολυπολιτισμικότητα ενισχύει και ταυτόχρονα προωθεί την 

ισότητα μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών που υπάρχουν σε ένα δεδομένο χώρο. ¨Κάθε 

πολιτισμός μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με βάση τους δικού του προσανατολισμούς και τις 

αξίες του…¨.
59

 Άλλοτε η προστασία των πολιτισμικών αξιών των πολιτισμών που 

                                                                    
59

 Γκόβαρης, Χ., «Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα, 2001, σελ. 89. 



- 58 - 

συνυπάρχουν σε ένα κράτος κατοχυρώνει την κοινωνική δικαιοσύνη και διασφαλίζει τους 

θεσμούς και τις αξίες. 

 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση γεννήθηκε ως απάντηση στην ανάγκη του 

επαναπροσδιορισμού της σχέσης εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας, αποτελεί τη 

γέφυρα που επιτρέπει την επικοινωνία δύο ή περισσοτέρων πολιτισμών. Σε γενικό πλαίσιο 

οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ορίζονται από τον H. Essinger και είναι 

(αναφορά στον Μάρκου, 1995, σελ. 271): 

 ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών 

 διευκόλυνση της επικοινωνίας 

 καταπολέμηση του ρατσισμού και του εθνικιστικού τρόπου σκέψης 

 καλλιέργεια ευαισθησίας, αλληλεγγύης, συνεργασίας 

 ενσυναίσθηση 

 εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό 

 εκπαίδευση για την ειρήνη 

 

Σκοπός είναι η δημιουργική χρήση των στοιχείων του οικείου πολιτισμού που φέρνουν την 

αποφυγή εντάσεων στον χώρο της κοινωνίας και των οργανισμών. 

 

2.2.3 ΤΥΠΟΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ  

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πολυπολιτισμικότητας αλλά και πολιτικές κοινωνικής ένταξης τα 

οποία εφαρμόζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι τύποι πολυπολιτισμικότητας είναι οι 

παρακάτω 
60

: 

 Συντηρητική πολυπολιτισμικότητα / Μονοπολιτισμικότητα 

 Φιλελεύθερη 

 Πλουραλιστική 

 Ουσιοκρατική 

 Κριτική  

Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικά λόγια για τον κάθε τύπο πολυπολιτισμικότητας, πού 

βρίσκουν εφαρμογή και πώς εκδηλώνονται. 

 

2.2.3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
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Η μονοπολιτισμικότητα έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες και τα ιδανικά περί των 

κοινωνικών δικαιωμάτων και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Δυτική πατριαρχική 

κουλτούρα. Οι αξίες έρχονται σε δεύτερη μοίρα και η οικογένεια αποκτά δευτερεύουσα 

αξία. Ο τύπος αυτός της πολυπολιτισμικότητας ενθαρρύνει τον κοινωνικό αποκλεισμό που 

σχετίζεται με ρατσιστικά φαινόμενα. Στην εκπαίδευση των μεταναστών παρατηρείται 

ανισοκατανομή των ευκαιριών εκπαίδευσης, πράγμα το οποίο οφείλεται (κατά του 

υποστηρικτές του τύπου αυτού) στον ίδιο τον σπουδαστή-στρια. Μεγάλο μέρος της 

εκπαίδευσης ασχολείται με το σύμπαν το οποίο χαρακτηρίζεται από πατριαρχικές 

αντιλήψεις και το οποίο διακατέχεται από απόλυτη τάξη και ιεραρχία. Γίνεται αναφορά για 

φορείς πολιτισμικού ελλείμματος, οι οποίοι είναι μαθητές ή σπουδαστές οι οποίοι δεν 

ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και λαμβάνουν υποδεέστερης ποιοτικά 

εκπαίδευσης (εκπαιδευτικής διαδρομής-tracking). 

 

2.2.3.2 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Η φιλελεύθερη πολυπολιτισμικότητα διαφέρει σημαντικά από τον προηγούμενο τύπο. 

Αρχικά, οι οπαδοί της εκδοχής αυτής πιστεύουν ότι όλα τα άτομα που βρίσκονται σε 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ή φύλο, έχουν τις ίδιες νοητικές ικανότητες και 

αντιμετωπίζονται ως άτομα με ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση σε οποιουσδήποτε πόρους. Η 

φυλή, η κοινωνική τάξη και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη για 

την διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης. Μάλιστα, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με 

την τυπική ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών και το κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται 

στην δίκαιη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Η τυπική αυτή ισονομία 

παρουσιάζει προβλήματα σχετικά με την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. 

Το σίγουρο είναι ότι η εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη σε μια περίοδο αυξημένων 

κοινωνικών αναγκών, όπου η δικαιοσύνη και η ισότητα σε όλους τους τομείς βρίσκονται σε 

μεγάλο κίνδυνο. 

 

2.2.3.3 ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ο τύπος αυτός έχει τις ρίζες του στο δεύτερο ήμιση του 20
ου

 αιώνα με αφετηρία τα πολιτικά 

κινήματα της δεκαετίας του 1960 αλλά και την ανάδειξη της ταυτότητας ως όχημα 

πολιτικής συμμετοχής και κινητοποίησης. Η φιλελεύθερη πολυπολιτισμικότητα έχει αρκετά 

κοινά στοιχεία με τον τύπο αυτό. Στο σημείο που διαφέρουν είναι ότι η φιλελεύθερη 
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πολυπολιτισμικότητα επικεντρώνεται σε κοινωνικά στοιχεία που είναι όμοια μεταξύ τους, 

ενώ η θέση της πολυπολιτισμικότητας αυτής έχει έντονη την κατάσταση της πολιτισμικής 

διαφοράς. Στον τύπο αυτό τα άτομα έχουν το δικαίωμα της διαφορετικής και ιδιαίτερης 

κουλτούρας. Όσον αφορά το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού, αποτυγχάνουν να 

αντιληφθούν το πλαίσιο της εξουσίας που διαμορφώνει κοινωνικές διαδικασίες που 

στοχεύουν στην ένταξη στους διάφορους κοινωνικούς πόρους. Σημαντικό πλεονέκτημα της 

πλουραλιστικής πολυπολιτισμικότητας είναι ότι λόγω της μεγάλης έμφασης που δίνεται 

στη διαφορά αλλά και στην ανάγκη για κατανόηση του «διαφορετικού», συμβάλλει 

σημαντικά στην καταπολέμηση κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη των 

αποκλειόμενων ομάδων όπως είναι η φτώχεια, ο αποκλεισμός τους από κάθε κοινωνικό 

πόρο και η εμπλοκή τους σε περιστατικά βίας. Τα άτομα που βρίσκονται σε ανώτερα 

κοινωνικά και πολιτισμικά στρώματα έχουν ως κύριο σκοπό τους να αντιμετωπίσουν με 

αποδοτικό τρόπο άτομα που ανήκουν σε διάφορες υποκουλτούρες. Από την άλλη μεριά, τα 

άτομα που ανήκουν σε κατώτερα πολιτισμικά στρώματα έχουν ως σκοπό την επιβίωση σε 

μια κυρίαρχη κουλτούρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να διεκδικήσουν ίσες 

ευκαιρίες στην μάθηση, την εκπαίδευση και την οικονομία (επαγγελματικές ευκαιρίες). 

 

2.2.3.4 ΟΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Από την ονομασία της και μόνο η ουσιοκρατία μας παραπέμπει στην πεποίθηση ότι μια 

κοινωνική ομάδα δομείται με σταθερές αντιλήψεις και αξίες. Ωστόσο, η ουσιοκρατική 

εκδοχή για όρους όπως είναι η φυλή και το κοινωνικό φύλο μας δίνει να καταλάβουμε ότι 

υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στην συγκρότηση των κοινωνικών ταυτοτήτων, ατομικών ή 

συλλογικών. Η ρομαντικοποίηση είναι συχνό φαινόμενο στις επεξηγήσεις των κοινωνικών 

γεγονότων. Παράλληλα, οι υποστηρικτές του τύπου αυτού αντιμετωπίζουν την πολιτισμική 

διαφορά αδιαφορώντας για τυχόν εσωτερικές διαφοροποιήσεις σχετικά με πολιτισμικές 

αντιλήψεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ομάδες διαφορετικά ερεθίσματα και 

βιώματα. Η ουσιοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων ευνοεί κατά κάποιο τρόπο τα μέλη 

των αποκλειόμενων και αντιμετωπίζει την κάθε ομάδα ξεχωριστά ανάλογα με το είδος και 

τον βαθμό καταπίεσης που έχει υποστεί. Σχετικά με την εκπαιδευτική υπόσταση της 

ουσιοκρατίας, αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην επεξεργασία των ρομαντικών 

χαρακτηριστικών αλλά και στην ηθική ανωτερότητα της ομάδας, στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για να δικαιολογήσουν την μοναδικότητα της ομάδας στο κοινωνικό σύνολο. Η 

προσέγγιση που επικρατεί είναι η ανάδειξη της ηθικής κατωτερότητας της κυρίαρχης 

κουλτούρας και ταυτόχρονα η ανωτερότητα της περιθωριοποιημένης (μειονότητα). Όσον 

αφορά το εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό προφίλ της προσέγγισης, έρχεται σε αντίθεση η 

κριτική μελέτη των φαινομένων και η ανάδειξη της ιστορικά και κοινωνικά 
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προσδιορισμένης πολυπλοκότητας των διαδικασιών για την διαμόρφωση των κοινωνικών 

ταυτοτήτων και συνειδήσεων.  

2.2.3.5 ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η κριτική πολυπολιτισμικότητα συνδέεται άμεσα με το θεσμό της δημοκρατίας. Ο 

εκπαιδευτικός στόχος της είναι η επίτευξη της εκπαιδευτικής ισότητας, πάντοτε σε πλαίσια 

που να ευνοούν την διεύρυνση και την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Ένα άλλο στοιχείο που 

ενισχύεται στο εκπαιδευτικό κομμάτι της κριτικής πολυπολιτισμικότητας είναι η κοινωνική 

δικαιοσύνη, η επίτευξη της οποίας υποβοηθιέται με αντίστοιχους κοινωνικούς, 

οικονομικούς και πολιτικούς όρους. Η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως στοιχείο που 

συμβάλλει στην διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας, με τα άτομα να αποκτούν κριτική 

συνείδηση σχετικά με την παρουσία του εαυτού τους στον κοινωνικό χώρο. Επιπρόσθετα, η 

εκπαίδευση με την βοήθεια νοητικών σχημάτων συμβάλλει στον προσδιορισμό του εαυτού 

των ατόμων σε σχέση με τον κόσμο, την εξουσία και με την χρήση όρων όπως είναι η 

φυλή, η κοινωνική τάξη ή φύλο. Τέλος, σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τύπο 

αυτό είναι η παρουσία της κυριαρχίας και πως αυτή εμφανίζεται στην καθημερινότητα 

αλλά και ο κριτικός αυτοπροσδιορισμός του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο. 

 

2.2.4 Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ 

ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 

 

Η πολυπολιτισμικότητα είναι στοιχείο και όρος που διαφέρει ανά τον κόσμο. Κάθε 

πολιτισμός και κάθε έθνος παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς 

αντιμετωπίζει την πολυπολιτισμικότητα ως όρο και οντότητα. Οι διαφορετικές αντιλήψεις, 

πολιτισμικές πεποιθήσεις και ικανότητες προσαρμογής είναι κάποια από τα σημεία που 

κάνουν την πολυπολιτισμικότητα να διαφέρει από έθνος σε έθνος. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πολυπολιτισμικότητα σε διάφορα 

μέρη του κόσμου. 

2.2.4.1 ΧΙΛΗ 

 

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμικότητα είναι κοινοί όροι που χρησιμοποιούνται 

στη Χιλή. ¨ Η Πολυπολιτισμικότητα ορίζεται ως η ύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών σε 

ένα συγκεκριμένο τόπο¨. Διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως η σχέση μεταξύ αυτών των 
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διαφορετικών πολιτισμών¨
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. Η κυβέρνηση της Χιλής δίνει έμφαση στις πολιτικές 

ανάπτυξης της αποδοχής και του σεβασμού των μαθητών από διαφορετικές κουλτούρες 

μέσα στην τάξη με απώτερο στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό της μάθησης. Παρά την 

έμφαση αυτή, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι δημόσιες πολιτικές και πρακτικές 

εκπαίδευσης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την αναθεώρηση που θα αντικατοπτρίζει 

τον πολιτισμό που συνεχόμενα αλλάζει. Για παράδειγμα, το ξεπερασμένο υλικό εκμάθησης  

αναφέρεται στους ιθαγενείς της Χιλής που δεν υπάρχουν πια. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

υβριδισμό των πολιτισμών προσθέτουμε περισσότερες ακριβείς διαστάσεις του εθνικού 

πολιτισμού της Χιλής και επιτρέπει στους Χιλιανούς να αναγνωρίσουν πως αυτό επηρεάζει 

την πολυπλοκότητα της εκπαίδευσης. Οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την ανάγκη για πιο 

σαφείς πολιτικές που προωθούν την εκμάθηση και δεύτερων γλωσσών αλλά και την 

ανταπόκριση σε ξένους πολιτισμούς. 

2.2.4.2 ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 

 

Ο όρος πολυπολιτισμικότητα δεν χρησιμοποιείται συχνά στο Χονγκ-Κονγκ, επειδή είναι 

κυρίως μια κινεζική κοινότητα. Υπάρχουν ορισμένες εθνικές μειονότητες που είναι μόνιμοι 

κάτοικοι του Χονγκ-Κονγκ, όπως οι Ινδοί, Πακιστανοί, και κάτοικοι από το Νεπάλ. 

Υπάρχουν επίσης, ξένοι οικιακοί βοηθοί που προσλαμβάνονται από τις Φιλιππίνες, την 

Ινδονησία και την Ταϋλάνδη. Πρόσφατα, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το 

ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας μέσω των περιεχομένων της νομοθεσίας.  

Η πολυπολιτισμικότητα ορίζεται ως η ¨συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών στην 

κοινωνία υποδοχής¨
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. Σε μια σχετική περιγραφή, η πολυπολιτισμικότητα σημαίνει ότι η 

κοινωνική ευαισθητοποίηση αυξάνεται στο σχολείο και την κοινότητα, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι φυλετικές διακρίσεις. Επειδή η πολυπολιτισμικότητα δεν είναι κύριο 

ζήτημα στον τόπο αυτό, παράγοντες όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο δεν έχουν μεγάλη επιρροή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

των παιδιών. Παρόλα αυτά οι ερωτηθέντες σε σχετικές έρευνες δηλώνουν ότι η εκμάθηση 

δεύτερων γλωσσών μπορεί να επιφέρει την κατανόηση των άλλων πολιτισμών και τον 

σεβασμό για άλλους λαούς. Ωστόσο η πολυπολιτισμικότητα είναι μια έννοια που είναι 

καινούργια για τον λαό του Χονγκ Κονγκ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μια σταθερή 

προώθηση της έννοιας αυτής κρίνεται απαραίτητη. 

2.2.4.3 ΙΡΑΝ 

 

Η πολυπολιτισμικότητα στο Ιράν ως όρος δεν λαμβάνεται υπόψη σε μεγάλο ποσοστό. Η 
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εκμάθηση δεύτερων γλωσσών είναι μια δραστηριότητα που σχετίζεται με την 

πολυπολιτισμικότητα και αποκτά στον τόπο αυτό περισσότερη σημασία. Παρόλο που οι 

εκπαιδευτές εκπαιδεύονται για να λαμβάνουν οδηγίες να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και 

τεχνικές για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (περισσότερο της αγγλικής), στην πράξη πολλοί 

από αυτούς χρησιμοποιούν την μέθοδο της μετάφρασης της γραμματικής για να βοηθήσουν 

τους μαθητές να κατανοήσουν το νόημα των κειμένων, αν και μερικές φορές 

παρουσιάζονται παρερμηνείες ανάμεσα στην τοπική γλώσσα (Φαρσί) και των αγγλικών. Η 

μετάφραση της γραμματικής χρησιμοποιείται στην κατάρτιση της γλώσσας και στην 

πολυπολιτισμική γνώση της γραφής και της ανάγνωσης σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες 

μεθόδους όπως την συμμετοχή των μαθητών σε ενδιαφέροντα εκτός του σχολικού χώρου 

και την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στο τι οι 

μαθητευόμενοι της δεύτερης γλώσσας υποστηρίζουν και ότι τα ηλεκτρονικά μέσα 

επηρεάζουν μερικές φορές τις πρακτικές της πολυπολιτισμικής εκμάθησης. Στην 

πραγματικότητα ο όρος της πολυπολιτισμικότητας δεν χρησιμοποιείται ανάμεσα στους 

μαθητές ή τους μαθητευόμενους που προσπαθούν να μάθουν τη δεύτερη γλώσσα, αλλά 

χρησιμοποιείται σε ακαδημαϊκά και πανεπιστημιακά περιεχόμενα και πλαίσια. Οι 

ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η πολυπολιτισμικότητα παρουσιάζεται ως η παρουσία σε 

πολλούς πολιτισμούς καθώς επίσης ενισχύουν την έννοια της απώλειας της ταυτότητας. 

Επειδή οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν παίζει κανένα ρόλο στην 

περιοχή αυτή, οι ορισμοί αυτοί βασίζονται σε αυτό που οι επιστήμονες έχουν ακούσει και 

μάθει για τον όρο αυτό, αλλά όχι από τη χρήση του στη καθημερινή ομιλία. 

 

2.2.4.4 ΙΤΑΛΙΑ 

 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ιταλία είναι καθημερινό κοινωνικό φαινόμενο και 

υποστηρίζεται έντονα από ακαδημαϊκούς δηλώνοντας ότι αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω 

πνευματική διεύρυνση. Οι διαφορές ανάμεσα στην πρώτη γλώσσα (ιταλικά) και των άλλων 

γλωσσών επηρεάζουν τη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης. Οι Ιταλοί μαθητές 

μπορεί να έχουν μαθησιακές δυσκολίες στα αγγλικά και τα γερμανικά, επειδή οι δεύτερες 

γλώσσες ανήκουν σε διαφορετική ¨γλωσσική οικογένεια¨. Για παρόμοιους λόγους, τα 

παιδιά των μεταναστών που ζουν στην Ιταλία δυσκολεύονται στην εκμάθηση των ιταλικών 

και παρουσιάζουν περαιτέρω προβλήματα στην παρακολούθηση άλλων γλωσσών. Οι  

καθηγητές συχνά διδάσκουν ειδικές μεθόδους διδασκαλίας δεύτερων γλωσσών, 

ενισχύοντας παράλληλα την δια βίου μάθησή τους. Επιπρόσθετα ,οι εκπαιδευτές κάνουν 

συχνά την χρήση μερικών εργαλείων (διάφορες καθημερινές ασχολίες) και ενδιαφερόντων 

εκτός σχολείου για να εισάγουν στους μαθητευόμενους την έννοια της δεύτερης γλώσσας, 
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αλλά υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις στις οποίες οι ευκαιρίες για εκπαίδευση που 

παρουσιάζονται μένουν ανεκμετάλλευτες. 

Παρόμοια με τα εκτός σχολείου ενδιαφέροντα στη δεύτερη εκμάθηση γλώσσας, τα 

ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούνται συχνά από τους εκπαιδευτικούς για την 

πολυπολιτισμική παιδεία των νέων. Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται συχνά και 

για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας σε υψηλό επίπεδο. Η χρήση των ψηφιακών 

εργαλείων εξαρτάται από την διαθεσιμότητα. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει 

γλωσσικά εργαστήρια στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του υπάρχοντος 

εξοπλισμού και την αύξησης των ωρών διδασκαλίας των γλωσσών. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση τα εργαστήρια αυτά δίνουν έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης της 

δεύτερης γλώσσας και στην αξία της ανάπτυξης της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας στο 

σχολείο έτσι ώστε το τελικό προϊόν να μην λειτουργεί σε βάρος της τελικής διαδικασίας, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές προσεγγίζουν ομαλά τη δεύτερη γλώσσα. Αυτά τα 

προσανατολισμένα στη διαδικασία εργαστήρια θα μπορούσαν να μειώσουν τον αντίκτυπο 

των αθροιστικών αξιολογήσεων και να τονώσουν της χρήση της σχηματικής διαμόρφωσης 

και αυτοαξιολόγησης.  

Οι φορείς των αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι ίσοι με την πολιτική σφαίρα. Διαφορετικά 

στερεότυπα μπορούν να μειώσουν την κοινωνική και ανθρωπολογική πληροφορία σχετικά 

με έναν άλλο πολιτισμό, δημιουργώντας ελλιπή χαρακτηρισμούς των ανθρώπων που 

προέρχονται από άλλο έθνος και ταυτόχρονα πολιτισμό. Η έννοια της πολυπολιτσμικότητας 

χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Η πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται στην αντιμετώπιση 

διαφορετικών πολιτισμών, συχνά σε δύσκολες καταστάσεις ή σχετικά με ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα, αλλά σε καμία περίπτωση στην ενσωμάτωση της πολιτισμικής γνώσης σε 

ευρύτερες κοινωνικές υποθέσεις. Με την πολυπολιτισμικότητα, το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων σπουδών δεν ενδείκνυται προκειμένου να αναδύονται οι πτυχές των 

διαφόρων πολιτισμών.  

Η πολυπολιτισμικότητα στην Ιταλία επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να γνωρίζουν άλλες 

γνώσεις και πολιτισμούς αλλά όχι κατ’ ανάγκη να τους αφομοιώνουν. Η αγγλική γλώσσα 

είναι αυτή που κυριαρχεί στα σχολεία, αλλά οι μαθητές διδάσκονται τις λειτουργικές και 

επικοινωνιακές πτυχές χωρίς να διευκολύνουν τον πλουραλισμό και την προσοχή στη 

διαφορετικότητα. 

 

2.2.4.5 ΝΙΓΗΡΙΑ 

 

Επειδή η μητρική γλώσσα είναι ένας από τους πιο βιώσιμους τρόπους  επικοινωνίας και 

μάθησης, διδάσκεται κατά τα τρία πρώτα έτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολείο 
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για να δώσει στα παιδιά μια καλή αρχή στην εκπαίδευσή τους.  Οι γλώσσες που 

διδάσκονται στις διάφορες περιοχές διαφέρουν ανάλογα με την κυρίαρχη γλώσσα για 

παράδειγμα στις αγγλόφωνες χώρες, οι γλώσσες που διδάσκονται είναι η αγγλική, η 

μητρική γλώσσα, και τα γαλλικά. Στην Αφρική, η δεύτερη γλώσσα είναι μια ειδική περιοχή 

της διδασκαλίας. Η μητρική γλώσσα στην Αφρική θεωρείται ως η πρώτη γλώσσα σε 

αγγλόφωνες καταστάσεις όπως η Νιγηρία, η αγγλική θεωρείται ως η επίσημη γλώσσα και 

ως μέσο διδασκαλίας, αν και επίσης η δεύτερη γλώσσα. Επειδή ο καθένας καλείται να 

μάθει την επίσημη γλώσσα της διδασκαλίας, οι διαφορές μεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης γλώσσας σπάνια επηρεάζουν τη διδασκαλία της αναφοράς. Στα περισσότερα 

αφρικανικά κολέγια, στο θέμα του πώς να διδάσκουν τη γλώσσα, παρέχεται ελάχιστη 

σημασία. Μερικοί άνθρωποι κάνουν εχφαλμένες υποθέσεις που είναι σε θέση να μιλούν, να 

διαβάζουν και να γράφουν σε μια γλώσσα που χαρακτηρίζει ένα άτομο για να διδάξουν τη 

γλώσσα αυτή. Στις προηγούμενες τρεις ή τέσσερις δεκαετίες, η αύξηση της 

ευαισθητοποίησης έχει τονίσει την ανάγκη για παιδαγωγική γνώση των γλωσσών 

διδασκαλίας, ωστόσο, οι ανάγκες αυτές σπάνια συνοδεύονται από αλλαγές στην 

εκπαίδευση των καθηγητών στα κολέγια αλλά και στα ινστιτούτα της εκπαίδευσης. 

Ο όρος πολυπολιτισμικότητα χρησιμοποιείται σπάνια, εκτός από τον ακαδημαϊκό χώρο. 

Έτσι, στην πλειονότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αλλά και των μαθητών, σπάνια συζητούν την έννοια αυτή. Η 

πολυπολιτισμικότητα θεωρείται ¨ως ένα φαινόμενο στο οποίο διαφορετικές κουλτούρες 

προσκρούουν η μία με την άλλη¨
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. Στη Νιγηρία για παράδειγμα, με περίπου 450 

διαφορετικές ομάδες εθνικοτήτων, οι πολιτισμοί αφθονούν. Αυτή η κατάσταση μπορεί να 

συγκριθεί με πολλές άλλες Αφρικανικές χώρες. Ανεξάρτητα από τους πολλούς πολιτισμούς 

στις Αφρικανικές χώρες, ο κυρίαρχος αποικιακός πολιτισμός είναι αυτός που καθορίζει τα 

προγράμματα σπουδών. Έτσι, η πολυπολιτισμικότητα είναι σπάνια ένας σημαντικός 

παράγοντας για τον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών.  

Επειδή οι Αφρικανοί, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αρνηθούν την ιστορία τους, και 

ειδικά τις επιπτώσεις της αποικιοκρατίας στη πραγματικότητα η επικράτηση της δεύτερης 

γλώσσας δεν μπορεί να αγνοηθεί, δημιουργώντας ως απαραίτητη προϋπόθεση τη βελτίωση 

της διδασκαλίας και εκμάθησης των δεύτερων γλωσσών. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι 

δεύτερες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Πορτογαλλικά) χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένους 

ρόλους. Για παράδειγμα, στις αγγλόφωνες χώρες, η μητρική γλώσσα πρέπει να είναι η 

γλώσσα της διδασκαλίας στο προσχολικό επίπεδο  κατά τα τρία πρώτα έτη της 

στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης. Κατά τα επόμενα έτη, σύμφωνα με σχετικές μελέτες 

και παρατηρήσεις, η μητρική γλώσσα θα πρέπει να διδάσκεται ως ειδικό θέμα. Τα Αγγλικά 

θα πρέπει να διδάσκονται ως ένα ειδικό θέμα σε προσχολικό επίπεδο κατά τα τρία πρώτα 

έτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να βρίσκονται στο μέσο της 

διδασκαλίας. Το πολυπολιτισμικό περιβάλλον των Αφρικανών δεν μπορεί να αγνοηθεί και 
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να αμφισβητηθεί, καθώς η προώθηση της πολυγλωσσικής παιδείας μπορεί να διευκολύνει 

την διαπολιτισμική μάθηση. 

2.2.4.6 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

 

Τα σχολεία στη Σιγκαπούρη κινούνται προς την ενσωμάτωση και χρήση περισσότερων 

ψηφιακών τεχνολογιών στην τάξη, όχι μόνο για την εκμάθηση των δεύτερων γλωσσών 

αλλά και στο γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, σε διάφορα μαθήματα. Η κυβέρνηση έχει 

επενδύσει πολλά χρήματα για να κάνει την χώρα ένα γιγάντιο ασύρματο κόμβο. Όλα τα 

σχολεία λαμβάνουν γενναιόδωρη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας για την 

αγορά μηχανημάτων και λογισμικού στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας. Ως εκ 

τούτου, τα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα των πληθυσμών των φοιτητών δεν έχουν 

πρόβλημα σχετικά με την πρόσβασή τους στην ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι οι μαθητές έχουν 

την ίδια μεταχείριση, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τη γλώσσα τους. Η φυλετική αρμονία 

είναι κρίσιμη στη Σιγκαπούρη. Η φυλετική αρμονία και η πολυπολυτισμικότητα είναι όροι 

γνωστοί σε όσους κατοικούν στη Σιγκαπούρη. Σχετικές μελέτες αναδεικνύουν ότι υπάρχει 

μια ευαισθησία όσον αφορά την πολυπολυτισμικότητα της χώρας αλλά και μια υγειή 

άποψη για την σημαντικότητα της παραγωγής ενός πολιτισμού που είναι πολύγλωσσος σε 

αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
 64

 

 

2.2.4.7 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 

 

Η πολυπολιτισμικότητα είναι σχετικά σε μεγάλο ποσοστό εγκατεστημένη σε χώρες όπως ο 

Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ένα νέο φαινόμενο στη 

Νότια Κορέα, που ήταν μέχρι πρόσφατα ένα εθνικά ομοιογενές έθνος. Κατά τα τελευταία 

δέκα χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε μια πολυεθνική χώρα με πάνω από 1.000.000 

μετανάστες που αποτελούν περίπου το 2% του πληθυσμού της Νότιας Κορέας που έφτανε 

το 2007 στους 50.000.000 κατοίκους. Ο αριθμός των ξένων αυξάνεται κατά 2,8% το 2010, 

5% το 2020 και 9,2% το 2050. Η ξαφνική αύξηση του αριθμού των μεταναστών στη Νότια 

Κορέα έχει δύο αιτίες. Η πρώτη είναι η αύξηση του αριθμού των γάμων των ανδρών 

αγροτών της Νότιας Κορέας με γυναίκες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Δεδομένου ότι οι 

γυναίκες της Νότιας Κορέας αποφεύγουν τον γάμο με άνδρες αγρότες, λόγω της 

ενδεχόμενης χαμηλής κοινωνικής τους κατάστασης, οι άνδρες της Νότιας Κορέας έπρεπε 

να αναζητήσουν νύφες από αλλού. Το δεύτερο είναι η αύξηση του αριθμού των ξένων 

εργατών. Ο ρόλος των ξένων εργατών στη Νότια Κορέα έχει γίνει σημαντικός λόγω του 
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χαμηλού ποσοστού γεννήσεων στη Νότια Κορέα, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την 

αποφυγή των Νοτιοκορεατών από δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες. 

Η αναλογία των μεταναστών με τους ντόπιους δεν είναι υψηλή συγκριτικά με την 

Αυστραλία και τις ΗΠΑ που έχουν μια ισχυρή ιστορία μετανάστευσης. Στις μέρες μας, η 

ολοένα και αυξανόμενη μετανάστευση στη Νότια Κορέα αποτελεί μείζον ζήτημα για τη 

χώρα. Σύμφωνα με έρευνα του 2008, το 36% των ερωτηθέντων (μετανάστες στη Νότια 

Κορέα) απάντησαν ότι οι Νοτιοκορεάτες δεν σέβονται τους άλλους πολιτισμούς και το 79% 

απάντησε ότι οι Νοτιοκορεάτες κάνουν διακρίσεις εις βάρος των μεταναστών. Η έρευνα 

συνέστησε επίσης ειδική εκπαίδευση για την πολυπολιτισμικότητα στους Νοτιοκορεάτες. Η 

τριβή μεταξύ των ντόπιων της Νότιας Κορέας και των μεταναστών αυξάνεται, και οι 

Νοτιοκορεάτες παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρμογής στην πολυπολυτισμικότητα. Η 

Νότια Κορέα κατά την μετατροπή της σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία έχει σημαντικές 

διαφορές από τις κοινωνίες στις οποίες η πολυπολιτισμικότητα είναι καλά εδραιωμένη.
 65

 

2.2.4.8 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

Η τελευταία απογραφή έδειξε πως ζούμε σε μια χώρα που έχει περισσότερους από το 10% 

του πληθυσμού της οικονομικούς μετανάστες. Οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, η νοοτροπία 

και ο τρόπος έκφρασης ατόμων με διαφορετικό πολιτισμό δε γίνονται όμως εύκολα ανεκτά. 

Υπάρχουν οι προκαταλήψεις, οι καθιερωμένες στάσεις απέναντι στο «ξένο», οι 

στερεοτυπικές σκέψεις, που αν και είναι ατεκμηρίωτες και ανακριβείς γενικεύσεις και 

ερμηνείες, εμπλέκουν συναισθηματικά τους ανθρώπους σε μια αρνητική προδιάθεση για 

τον «άλλο». Έτσι γεννιέται ο ρατσισμός, όχι μόνο ο θεσμικός αλλά και ο άτυπος, που δεν 

παύει να είναι αρκετά ισχυρός, ώστε να περιορίζει τις ευκαιρίες και τις επιλογές των 

μεταναστών. Η ελληνική κοινωνία, όπως και οι κοινωνίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών 

είναι πλέον πολυπολιτισμική. Η συμβίωση διαφορετικών πολιτισμών, συνέπεια 

πληθυσμιακών μετακινήσεων, είναι παλιό φαινόμενο όσο και η ανθρωπότητα. 

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στη συνεχώς αυξανόμενη πολιτιστική διαφορετικότητα 

γύρω μας, που προέρχεται από το φαινόμενο της μετανάστευσης, φαινόμενο που το 

ζούσαμε από μια άλλη πλευρά πριν από 15 χρόνια, από αυτή της χώρας αποστολής 

μεταναστών. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι η ιστορία του ελληνισμού είναι μια ιστορία 

μεταναστεύσεων, ξεκινώντας ήδη από τα χρόνια του Α΄αποικισμού στην Αρχαία Ελλάδα. 

Η εξέλιξη των μονοπολιτισμικών κοινωνιών σε πολυπολιτισμικές είναι πια γεγονός και 

προκαλεί εκπαιδευτικές ανάγκες, τις οποίες φιλοδοξεί να καλύψει η διαπολιτισμική αγωγή 

που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ως παιδαγωγική θέση (Ζωγράφου, 2003). Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση προετοιμάζει για τη ζωή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Η 

προσέγγιση αυτή δίνει την ευκαιρία σε διαφοροποιημένες πολιτισμικές ομάδες για ενεργή 
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συμμετοχή στο κοινωνικό χώρο, στον οποίο οι αξίες, οι πρακτικές και οι διαδικασίες θα 

κατέχουν  εξέχουσες θέσεις. Άλλωστε γνωρίζουμε όλοι ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η 

εξασφάλιση της ομοιογενοποίησης και συνοχής του πληθυσμού μιας χώρας.
 66

 

 

2.2.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ-TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ LEWIS 

 

 

Η κατηγοριοποίηση των πολιτισμών θεωρείται ως ένας σημαντικός διαχωρισμός για 

επιστήμονες και κοινωνιολόγους που ασχολούνται με το θέμα. Μάλιστα, σπουδαίο ρόλο 

διαδραματίζει στην επιλογή της χώρας και κατά συνέπεια του πολιτισμού που πρέπει να 

γνωρίζει ο εργαζόμενος, και όχι μόνο, που επρόκειτο να μεταναστεύσει για εργασιακούς ή 

επαγγελματικούς λόγους. Ο R.D Lewis το 2006 κατασκεύασε ένα εύχρηστο μοντέλο 

διαφοροποίησης και διαχωρισμού των πολιτισμών. Κατηγοριοποίησε τις κουλτούρες  με 

βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Η σπουδαιότητα στην κατηγοριοποίηση αντανακλάται 

στους εξής παράγοντες: 

 

 διευκολύνει στη πρόβλεψη της συμπεριφοράς σε ένα πολιτισμό 

 ξεκαθαρίζει γιατί οι άνθρωποι εκεί προχωρούν σε κάποιες πράξεις 

 αποφυγή στο να δίνεται αδίκημα για κάποια πράξη 

 προχωράει στην αναζήτηση για ένα είδος ενότητας 

 τυποποιεί πολιτικές 

 προωθεί την καθαριότητα και την αξιοπιστία 

 

 Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1. Οι κουλτούρες γραμμικής ή απλής δραστηριότητας (linear active) 

2. Οι κουλτούρες πολλαπλής δραστηριότητας (multi active) 

3. Οι κουλτούρες απόκρισης (reactive) 

 

Οι άνθρωποι που ανήκουν στην κουλτούρα της γραμμικής ή απλής δραστηριότητας είναι 

πολύ συνεπείς σε γενικό βαθμό και έχουν ως κύριο σκοπό τους να κάνουν ένα πράγμα κάθε 

φορά (π.χ οι Σουηδοί). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την φιλοσοφία των πολιτισμών που 

ανήκουν στις κουλτούρες απόκρισης, που συνηθίζουν να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, 

χωρίς καμία αρχική οργάνωση και συντονισμό. Οι πολιτισμοί της 1
ης

 κατηγορίας είναι 

πολλοί ευέλικτοι σε γενικό βαθμό. Χαρακτιριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Γερμανοί 

και οι Βρετανοί. Οι άνθρωποι της κατηγορίας αυτής, όπως είναι οι Σουηδοί, οι Ελβετοί, οι 

Δανοί και οι Γερμανοί, κάνουν ένα πράγμα κάθε φορά και συγκεντρώνονται σε μεγάλο 

βαθμό σε αυτό που κάνουν την δεδομένη χρονική στιγμή, πάντοτε σε προγραμματισμένη 

περίοδο και όχι τυχαία. Ο τρόπος αυτός με τον οποίο λειτουργούν θεωρούν ότι είναι ο πιο 
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παραγωγικός και ότι κάθε πράξη θα γίνει με επιτυχία. Οι άνθρωποι της κουλτούρας 

πολλαπλής δραστηριότητας πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα 

πράγματα είναι ο πλέον καταλληλότερος. Οι πολιτισμοί της κατηγορίας αυτής δεν 

ενδιαφέρονται σε μεγάλο ποσοστό για τα προγράμματα και την συνέπεια. Υποκρίνονται 

απλά ότι τα παρατηρούν, ειδικά όταν ένας συνεργάτης από την 1
η
 κατηγορία επιμένει. 

Θεωρούν ότι η κοινωνική πραγματικότητα είναι πιο σημαντική από τα προγραμματισμένα 

ραντεβού. Οι άνθρωποι των πολιτισμών της πολλαπλής δραστηριότητας δεν θεωρούν 

σωστό να αφήνουν στη μέση τις συζητήσεις τους, αντιθέτως θα πρέπει να καταλήγουν σε 

ένα συμπέρασμα. Για αυτούς η συμπλήρωση μιας ανθρώπινης συναλλαγής οποιοδήποτε 

είδους είναι ο καλύτερος τρόπος για να επενδύσουν σωστά το χρόνο τους. Οι Έλληνες 

ανήκουν στην κατηγορία του πολιτισμού της πολλαπλής δραστηριότητας. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει όταν οι άνθρωποι από μια μια κουλτούρα γραμμικής δραστηριότητας 

εργάζονται με άτομα από κουλτούρες πολλαπλής δραστηριότητας, σχεδόν πάντα θα 

υπάρχει ενόχληση και από τις δύο πλευρές. Σε περίπτωση που η μια πλευρά προσαρμοστεί 

πάνω στην άλλη, που σπάνια γίνεται (και όταν γίνει είναι σε ελάχιστο βαθμό), αναμένονται 

εντάσεις και κρίση στις σχέσεις των δύο. 

 

Μελέτες σχετικά με τις νοοτροπίες των Ιταλών και των Ελβετών πάνω στη σχέση τους με 

την ώρα έδειξαν ότι και οι δύο πλευρές αφομοίωσαν χαρακτηριστικά η μία από την άλλη. 

Για παράδειγμα, οι Ιταλοί παραδέχτηκαν ότι η υπακοή στα προγράμματα, τα χρονικά όρια 

και τους προϋπολογισμούς, συνέβαλλε στο να είναι πιο αποδοτικοί και να είναι πιο 

ξεκάθαροι στην στοχοθεσία τους. Οι Ελβετοί, από την άλλη πλευρά τους, υιοθετώντας 

στοιχεία από την νοοτροπία των Ιταλών, ανέπτυξαν τα χρονολόγιά τους και τα έλαβαν 

περισσότερο υπόψη, εντόπισαν διαφορές στον σχεδιασμό που παλαιότερα δεν είχαν 

αντιληφθεί και έκαναν σημαντικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής σε θέματα που 

αφορούν την οργάνωση του χρόνου πάνω σε εργασιακά αλλά και κοινωνικά θέματα. Οι 

Γερμανοί, όπως οι Σουηδοί, είναι πολύ ψηλά στη κλίμακα της γραμμικής δραστηριότητας, 

διότι δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάλυση μιας εργασίας, στην αντιμετώπιση ενός 

προβλήματος κάθε φορά και σε κάθε πτυχή του με γραμμική ροή και πλησιάζουν σε ένα 

σχεδόν τέλειο αποτέλεσμα. Είναι αντίθετοι με πολιτισμούς που εργάζονται διαφορετικά, 

όπως είναι οι Άραβες και αυτοί από τις Μεσογειακές χώρες. Οι Αμερικανοί ανήκουν και 

αυτοί σε μεγάλο βαθμό στην 1
η
 καηγορία αν και εντοπίζονται διαφορές σε μερικά σημεία 

της νοοτροπίας τους. 

 

Στην 3
η
 κατηγορία πολιτισμών, αυτής των πολιτισμών απόκρισης, ανήκουν οι πολιτισμοί 

που επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που λέει ο συνομιλητής τους και δεν 

απαντούν αμέσως. Σε αυτό είναι καλύτεροι οι Κροάτες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

χώρες της Άπω Ανατολής και οι Φιλανδοί. Η καθυστέρηση στην απάντηση δείχνει 

σεβασμό σε αυτά που μόλις άκουσαν και ταυτόχρονα παίρνουν το χρόνο τους για να 

επεξεργαστούν την πληροφορία και να προετοιμάσουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη 
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απάντηση. Πολλές φορές, μάλιστα, η ίδια η σιωπή είναι και η απάντησή τους και 

υποδηλώνει συναίνεση και προσοχή στον συνομιλητή και τα λόγια του. Σε περίπτωση που 

διαφωνούν με αυτά που άκουσαν δεν εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους ευθέως αλλά 

χρησιμοποιούν την τακτική των ερωτήσεων. Ένας Δυτικός θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι 

σε καμία περίπτωση δεν θα πάρει ολόκληρη απάντηση από έναν Ασιάτη, αλλά ένα μέρος 

της. Για να μπορέσει να λάβει το πλήρες μήνυμα θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να 

αποκωδικοποιήσει τον τρόπο που ελέχθησαν, το ποιος τα είπε, και κάτω από ποιες 

συνθήκες. Ακόμα και στο τι δεν ειπώθηκε αποτελεί μέρος της απάντησης. Από την άλλη 

μεριά, οι Ασιάτες λένε πολλά λόγια με απώτερο σκοπό  να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι 

Έλληνες και οι Λατίνοι βρίσκονται υπό την ίδια περίπου οπτική γωνία. Στον παρακάτω 

πίνακα μπορούμε να δούμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Lewis, των 

κατηγοριών των πολιτισμών (απόκρισης, απλής και πολλαπλής). 
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Πίνακας 2. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά για διάφορες χώρες  σύμφωνα με το μοντέλο του 

Lewis. 

 

Απλής δραστηριότητας Πολλαπλής 

δραστηριότητας 

Απόκρισης 

Υπομονετικός Ανυπόμονος Υπομονετικός 

εσωστρεφής Εξωστρεφής Εσωστρεφής 

Ήσυχος Ομιλητικός Σιωπηλός 

Διεκπεραιώνει μία-μία τις 

εργασίες του 

Διεκπεραιώνει πολλές 

εργασίες ταυτόχρονα 

Ανταποκρίνεται στις εργασίες 

που έχει να διεκπεραιώσει 

κάθε φορά 

Δουλεύει τις 

προβλεπόμενες ώρες 

Δουλεύει οποιεσδήποτε 

ώρες 

Έχει ευέλικτο ωράριο 

Συνεπής Ασυνεπής Ασυνεπής 

Οπωσδήποτε τήρηση του 

προγράμματος 

Απροσδιόριστο 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

εργασίας 

Ανταποκρίνεται στο 

χρονοδιάγραμμα του 

συνεργάτη 

Προσκόλληση στα 

προβλεπόμενα 

Εφαρμόζει τα 

προβλεπόμενα κατά το 

δοκούν 

Κάνει μικρές αλλαγές στα 

προβλεπόμενα 

Προέχει η εργασία Προέχουν οι άνθρωποι Προέχουν οι άνθρωποι 

Ψυχρός Συναισθηματικός Δείχνει συγκρατημένο 

ενδιαφέρον 

Ακολουθεί τις διαδικασίες Κινεί τα «κατάλληλα 

νήματα» 

Βασίζεται στα δίκτυα 

συνεργασιών 

Αναθέτει εργασία σε 

ικανούς συνεργάτες 

Στηρίζεται σε «φίλους και 

γνωστούς» 

Αναθέτει εργασία σε 

αξιόπιστους ανθρώπους 

Αντιπαρατίθεται με τη 

λογική 

Αντιπαρατίθεται με το 

συναίσθημα 

Αποφεύγει την αντιπαράθεση 

Περιορισμένη «γλώσσα του 

σώματος» 

Απεριόριστη χρήση της 

«γλώσσας του σώματος» 

Ανεπαίσθητη «γλώσσα του 

σώματος» 

Διακόπτει σπάνια τον 

συνομιλητή 

Διακόπτει συχνά Δεν διακόπτει 

Απεχθάνεται την αποτυχία Έχει έτοιμη δικαιολογία σε 

περίπτωση αποτυχίας 

Η αποτυχία δεν είναι 

αποδεκτή 

Διαχωρίζει τα προσωπικά 

από τα επαγγελματικά 

θέματα 

Αλληλοεξαρτά τα 

προσωπικά και τα 

επαγγελματικά θέματα 

Συνδέει τα προσωπικά με τα 

επαγγελματικά θέματα 

 

Πηγή: R.D. Lewis, «When Cultures Collide», 2006, σελ. 33-34. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

χωρών, σύμφωνα με το μοντέλο του Lewis. 

 

Πίνακας 3. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα για συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με το 

μοντέλο του Lewis. 

 

Εθνικότητα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Κινέζοι Υπομονή 

Ευγένεια 

Αντίληψη του επείγοντος 

Αντίληψη Δυτικού Χιούμορ 

Ινδοί Καλή επικοινωνία 

Θερμοί 

Ανελαστικός 

προγραμματισμός 

Κορεάτες Ενεργητικοί 

Εργατικοί 

Καλός σχεδιασμός 

Υπερβολικός εθνικισμός 

Λατινοαμερικάνοι Ευφάνταστοι 

Διακινδυνεύουν 

Αναβολή εργασιών για 

«αύριο» 

Συνέπεια 

Συνεργασία 

Άραβες Ειλικρινείς 

Ηθικοί 

Ενότητα 

Ομαδική εργασία 

Αφρικανοί Θερμοί 

Ευχάριστοι 

Ιλαροί 

Οργάνωση 

 

Ρώσοι Ευθείς 

Θερμοί 

Διατήρηση προσπάθειας 

Εμπιστοσύνη 

Μαλαισιανοί Ηθικοί 

Μορφωμένοι πολιτισμικά  

Ευαισθητοποιημένοι 

Φιλοδοξία 

Βιετναμέζοι Εκπαιδευμένοι  

Εργατικοί 

Επίμονοι 

Αντίληψη μοντέρνου 

τρόπου διοικήσεως 

Φιλιππινέζοι Δημοκρατικοί 

Φιλικοί 

Περιποιημένοι 

Συνέπεια  

Αίσθηση υπευθυνότητας 

 

Πηγή: R.D. Lewis, «When Cultures Collide», 2006, σελ. 136,137. 

 

 

Κρίνεται σημαντικό να αναδείξουμε επίσης το ποσοστό στο οποίο ανταποκρίνονται 

ορισμένες χώρες στο μοντέλο που συζητάμε. Ο παρακάτω πίνακας-σχήμα θα μας βοηθήσει 

σε αυτό. 
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Πίνακας 4. Βαθμός ανταπόκρισης ορισμένων χωρών στο μοντέλο του Lewis.  

 

 Ισχυρή συμπεριφορά απόκρισης 

 

                     + 

 

 

 

 

 

                     - 

                   

Ιαπωνία 

Κίνα 

Ταϊβάν 

Σιγκαπούρη, Χόνγκ Κονγκ 

Φιλανδία 

Κορέα 

Τουρκία (με στοιχεία κουλτούρας 

πολλαπλής δραστηριότητας) 

Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος 

Μαλαισία, Ινδονησία 

Φιλιππίνες Υβριδική συμπεριφορά (2
ης

 και 3
ης

 

κατηγορίας) 

Σουηδία Περιστασιακή συμπεριφορά απόκρισης 

Βρετανία Περιστασιακή συμπεριφορά απόκρισης 

 

Πηγή: R.D. Lewis, «When Cultures Collide», 2006, σελ. 38. 

 

 

Σχηματικά η θέση των διάφορων χωρών βάσει της κατηγορίας πολιτισμού και κουλτούρας 

στην οποία ανήκουν είναι η παρακάτω: 

 
Διάγραμμα 9. Σχηματική απεικόνιση της ανταπόκρισης ορισμένων χωρών  
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Πηγή: R. D. Lewis, «When Cultures Collide», 2006, σελ 42). 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι μια χώρα μπορεί να μην είναι τοποθετημένη πάνω 

στο στις πλευρές του τριγώνου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παρουσιάζει πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά από εκείνες τις κατηγορίες με τις οποίες βρίσκεται κοντά. Όσο πιο κοντά 

βρίσκεται μια χώρα σε κάθε κατηγορία τόσο περισσότερο αυτή πλησιάζει τα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε κατηγορίας. Τα άτομα των χωρών που βρίσκονται εντός του 

τριγώνου, έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας να ηγηθούν πολυεθνικών ομάδων. 

Ακόμη, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ορισμένες χώρες έχουν αλλάξει θέση στο 

παραπάνω σχήμα λόγω διάφορων παραγόντων.  

 

Για παράδειγμα, οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τη Ρωσία παραπέμπουν σε 

κουλτούρες πολλαπλής δραστηριότητας. Αυτό συμβαίνει διότι οι Ρώσοι κατοικούν σε 

συνθήκες ισχυρού ψύχους, γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά τους. 

Ωστόσο, μπορούμε να παρατηρήσουμε στην περίπτωση των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας 

μια μετακίνηση από την κουλτούρα απόκρισης, σε μια κουλτούρα που πλησιάζει αυτή της 

πολλαπλής δραστηριότητας. Μια πιθανή αιτία αυτού μπορεί να είναι η ολοένα και 

αυξανόμενη επαφή αυτών των χωρών με Δυτικούς κατά την εποχή που οι αποικίες 

δημιουργούνταν. 

 

 
 

Διάγραμμα 10. Σχέση πολιτισμών απλής δραστηριότητας, πολλαπλής και πολιτισμών 

απόκρισης 

Πηγή: R.D Lewis, «When Cultures Collide», 2006, σελ. 39. 
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 Το παραπάνω σχήμα αναδεικνύει το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τη συνεργασία για 

την επίτευξη των σκοπών και στόχων και μεταξύ ποιων κατηγοριών πολιτισμών μπορεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό να επιτευχθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν έχει προβλέψιμη και 

παρόμοια συμπεριφορά σε κάθε στιγμή της κοινωνικής και επαγγελματικής του ζωής. 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που διαμορφώνουν την συμπεριφορά τις δεδομένες 

χρονικές περιόδους. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί, και η προσωπικότητα 

και η ιδιοσυγκρασία διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει τη συμπεριφορά και την διαφοροποιεί είναι το εργασιακό και επαγγελματικό 

πλαίσιο στο οποίο το άτομο καλείται να εργαστεί. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ηλικία, θρησκεία, επίπεδο μόρφωσης, 

επαγγελματικό πλαίσιο αλλά και οι ιστορικές επιδράσεις. Τέλος, υπάρχουν εξαιρέσεις του 

κανόνα-μοντέλου του Lewis όπως είναι οι Φιλελεύθεροι Έλληνες και οι Βρετανοί, οι οποίες 

δηλώνουν ότι μερικές μειονότητες μπορεί να μην ανήκουν στην κατηγορία πολιτισμού και 

κουλτούρας που ανήκει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 67

 

 

 

2.2.6 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 

Η πολυπολιτισμικότητα δίνει την άδεια, και παράλληλα απαιτεί, την κατασκευή μιας 

δημόσιας εθνικής ταυτότητας σε αντίθεση με μια καθαρά ιδιωτική. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η προσπάθεια για την αναγνώριση να γίνεται τώρα η κεντρική μορφή της 

πολιτισμικής σύγκρουσης στην πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών, και παράλληλα να 

επηρεάζεται ο σχηματισμός του έθνους σε ένα βαθμό και η κινητοποίηση σε μια σειρά 

ομάδων. Το φαινόμενο αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε μια έκρηξη της βιβλιογραφίας 

σχετικά με τις κατασκευασμένες πτυχές της εθνότητας. Η εθνικότητα δεν είναι μια 

ευμετάβλητη και αρχέγονη ουσία, όπως φαίνεται, αλλά μεταβάλλεται εύκολα, είναι 

άμορφη, και συνεχώς ανανεώνεται με καινούργια στοιχεία και παρατηρήσεις. Οι επικριτές 

επισημαίνουν, ωστόσο, ότι τα περισσότερα σκευάσματα της πολυπολιτισμικότητας δεν 

φαίνεται να ενστερνίζονται την άποψη αυτή και αντί να λειτουργούν με την απαιτούμενη 

αντίληψη της εθνότητας, σύμφωνα με την ένταξη και τη συμμετοχή στη κοινωνία αλλά και 

τη θεώρηση των ατόμων ως μέλη ερμητικών ομάδων, ομάδες που αναμένεται να 

εκδηλώσουν ομοιογενής και «αυθεντικούς» πολιτισμούς των οποίων τα μέλη γνωρίζουν, 

εξασκούν και είναι υπερήφανα. 

Αυτό έχει ορισμένες συνέπειες. Πρώτον, τα άτομα που αντιμετωπίζουν πίεση  (τόσο από 

την ευρύτερη κοινωνία όσο και μέσα από την εθνική κοινότητα) να οργανωθούν μέσα σε 

                                                                    
67

 R.D Lewis, «When Cutlures Collide: Leading Across Cultures», Pearson Education Publications, 3η Έκδοση, 2006,  σελ. 29-43. 
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ομάδες στη βάση της πολιτισμικής ομοιότητας και να έχει εκπροσώπους των διαφόρων 

εθνοτήτων «να μιλούν για την κοινότητα» και τις ανησυχίες τους. Δεύτερον, η ανάγκη να 

έχουμε μια ξεχωριστή και συνεπής κληρονομιά να γιορτάζουμε ασκεί πίεση στα μέλη των 

εθνοτικών ομάδων να είναι εθνικιστές σε μερικά σημεία της κοινωνικής τους ζωής 

συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μιας μονοπολιτισμικής πατρίδας για να είναι μέρος 

μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Δεδομένου ότι η διάκριση μεταξύ των υπερήφανων 

εθνικών και των υποστηρικτών του Σωβινισμού (ακραία υποστήριξη της ομάδας από ένα 

μέλος) είναι συχνά ασαφής, η πολιτισμική ένωση που απαιτείται από την 

πολυπολιτισμικότητα μπορεί μερικές φορές  να υποσκιάζεται από τον υπερβολικό 

πατριωτισμό. Ταυτόχρονα το γεγονός ότι η πολυπολιτισμικότητα έχει νομιμοποιήσει την 

εθνική περηφάνεια, νομιμοποιεί παράλληλα την διαδικασία στο να μετατρέπεται το άτομο 

σε «πολιτισμικό θύμα». Η διαδικασία αυτή έχει γίνει μια επιθυμητή και ελεγχόμενη 

κατάσταση διαφόρων μειονοτήτων σήμερα, δεδομένου ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων που σχετίζονται με την κυρίαρχη κουλτούρα, όπως έχουμε αναφέρει σε 

προηγούμενα υποκεφάλαια. Αυτό έχει οδηγήσει σε παράπονα που εξετάζονται μέσα από τα 

όργανα του κράτους. Η εθνική αναγνώριση έχει γίνει μια τόσο σημαντικά αποδεκτή πηγή 

πολιτισμικού κεφαλαίου που οι εθνοτικές ομάδες που υποστηρίζουν τον ακτιβισμό είναι 

τόσο διαφορετικές όσο και τα κωφά άτομα, οι ομοφυλόφιλοι, και περιπτώσεις φυλετικών 

διακρίσεων έχουν θεωρηθεί εκ νέου ως πολιτισμικές μειονότητες. Τρίτον, δεδομένου ότι οι 

απαιτήσεις αναγνώρισης που βασίζονται στην υποτιθέμενη μοναδικότητα της κουλτούρας 

της ομάδας, τείνουν ολοένα και περισσότερο να υπενθυμίζουν την διαφοροποίηση της 

ομάδας. Ταυτόχρονα οι εθνοτικές ομάδες πρέπει να διατηρήσουν ένα είδος δυνατής 

εξισορρόπησης μεταξύ της διατήρησης της χωρητικότητας και της διαφορετικότητας, αλλά 

και τη φιλοξενία αμερικανικών προτύπων και πρακτικών. Εάν τα άτομα από διαφορετικό 

πολιτισμό παραμείνουν διακριτικά στην ομαλή προσαρμογή τους στον ξένο πολιτισμό, τότε 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χάσουν την ταυτότητά τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα 

την εχθρότητα και την καταστολή από άτομα του κυρίαρχου πολιτισμού. 

Τέλος, οφείλεται στο γεγονός ότι η επίσημη αναγνώριση μπορεί να εξασφαλίσει μια 

κοινωνική, πολιτική οικονομική ομάδα να υπάρχει μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 

Αυτό μπορεί να συμβεί με την συμβολή διαφόρων επιχειρηματιών από τις αποικιακές 

ομάδες οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν τα χαρακτηριστικά της πατρίδας τους μέσω 

παρελάσεων, διαφημιστικών ενεργειών και εκδηλώσεων, μέσω χορηγιών για ακαδημαϊκές 

μελέτες και προγράμματα. Ο κεντρικός ρόλος που η εθνική προέλευση διαδραματίζει στον 

σχηματισμό της κοινότητας, της εθνικής υπερηφάνειας και της εθνικής ταυτότητας στις 

ΗΠΑ αλλά και στις υπόλοιπες χώρες ανά τον κόσμο, παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για τα 

μέλη των εθνοτικών ομάδων να συμμετάσχουν σε κοινωνικά και πολιτικά συμβάντα στην 

πατρίδα τους. 
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2.2.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

Ο πολιτισμός από τον οποίο ένας εργαζόμενος προέρχεται επηρεάζει σημαντικά την εν 

γένει συμπεριφορά του. Υπάρχουν διάφορα πολιτισμικά στοιχεία που ποικίλουν από 

πολιτισμικό σε πολιτισμό και από έθνος σε έθνος. Έτσι, στοιχεία όπως η διάρκεια της 

σιωπής, η γλώσσα, ο τρόπος συλλογής πληροφοριών, η αίσθηση του χιούμορ, η αντίληψη 

περί τόπου και χρόνου, η αίσθηση της απλής λογικής και η σφαίρα του προσωπικού χώρου 

του καθενός διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και αποτελούν χαρακτηριστικά με τα 

οποία πολιτισμοί συνεχίζουν να υπάρχουν, να διατηρούνται και να πρωταγωνιστούν στην 

ιστορία του παρελθόντος και του μέλλοντος. Ας δούμε παρακάτω μερικά από τα στοιχεία 

αυτά. (στοιχεία όπως η γλώσσα και ο προσωπικός χώρος έχουν αναφερθεί παραπάνω, 

οπότε και δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης). 

 

2.2.7.1 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ 

 

 

Οι διαφορές στο σημείο αυτό είναι πολλές και σημαντικές. Για μια κουλτούρα απλής 

δραστηριότητας ¨ο χρόνος είναι χρήμα¨. Ο χρόνος θεωρείται ως ένα αγαθό που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί αποδοτικά και να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις στον σωστό χρόνο. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος σπαταλείται με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά όλα 

τα επίπεδα για την οργανωσιακή επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξηγηθεί 

άλλωστε και η δυναμική χρήση του γραμμικού προγραμματισμού για το παρόν και κοντινό 

μέλλον, με απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους. Από την άλλη μεριά, οι 

κουλτούρες πολλαπλής δραστηριότητας, το ζήτημα έγκειται στο να προλάβει κάποιος να 

κάνει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί ταυτόχρονα στο παρόν, διότι η τρέχουσα 

πραγματικότητα είναι αυτή που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία συγκριτικά με 

προγραμματισμένες δραστηριότητες, ειδικά όταν αυτές περιλαμβάνουν διαπροσωπικές 

επαφές. Δηλαδή, αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση αυτή είναι η ίδια 

η συνάντηση και όχι η διαδικασία προγραμματισμού της για το πότε θα γίνει και πόσο θα 

διαρκέσει. Έτσι λοιπόν, ο χρόνος για τους πολλαπλής δραστηριότητας ανθρώπους, 

λαμβάνει μια αρκετά υποκειμενική διάσταση, που μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο 

και να αξιοποιείται – διαχειρίζεται σαν να έχει διαφορετική βαρύτητα. Επιπρόσθετα, για τις 

κουλτούρες απόκρισης, ο χρόνος έχει κυκλική διάσταση με την έννοια της περιοδικότητας 

και της επανάληψης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό κάποιος να ¨μείνει¨ από 

χρόνο διότι ό,τι δεν έγινε σήμερα μπορεί να πραγματοποιηθεί αύριο. Μπορεί να γίνει 

αντιληπτό ότι το παρελθόν στο είδος αυτό της κουλτούρας αποκτά μεγαλύτερη σημασία 

από ότι στις άλλες κουλτούρες, γιατί δεν θεωρείται ως χρόνος που πέρασε και χάθηκε, αλλά 

σαν το υπόβαθρο το οποίο στα πλαίσια της κυκλικότητας του χρόνου, αν αξιοποιήθηκε 
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σωστά, έκανε τον άθρωπο σοφότερο και ικανό στο κομμάτι της λήψης σωστών και 

αποτελεσματικών αποφάσεων. Δεν μπορεί, όμως, σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί η αξία 

της κάθε στιγμής (η οποία υποστηρίζεται από επιστήμονες κοινωνιολόγους και 

ψυχολόγους) και να εκτιμάται σε κάθε δευτερόλεπτό της (όπως και στην κουλτούρα απλής 

δραστηριότητας).  

2.2.7.2 Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 

 

 

Η διάρκεια της σιωπής είναι το χρονικό διάστημα που παίρνει από μόνο του το άτομο πριν 

την απάντηση σε μια οποιαδήποτε ερώτηση. Οι Βρετανοί (σύμφωνα με τον Lewis) 

παίρνουν 2-3 δευτερόλεπτα για να απαντήσουν, των Ελλήνων είναι ακόμα μικρότερος και 

των Ιταλών σχεδόν αμελητέος, δηλαδή η απάντηση έρχεται ταυτόχρονα. Ωστόσο, στην 

Άπω Ανατολή η σιωπή μπορεί να αποτελέσει και την ίδια την απάντηση, όποτε και ο 

χρόνος στο σημείο αυτό παύει να υφίσταται. Μια Κινέζικη παροιμία λέει ότι ¨αυτός που 

γνωρίζει δεν μιλάει, ενώ αυτός που μιλάει, δεν γνωρίζει¨. Αυτοί που προέρχονται από 

κουλτούρες απόκρισης μπορεί και αυτοί να επιλέξουν την σιωπή ως απάντηση και ως 

ένδειξη συναίνεσης με τον συνομιλητή. Με αυτό τον τρόπο, δεν παραβιάζεται η 

ατομικότητά τους και διαφυλάσσουν την ιδιαιτερότητά τους. 

 

2.2.7.3 Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ 

 

 

Η αίσθηση του χιούμορ διαφέρει σημαντικά ανά πολιτισμό. Σε κάθε πολιτισμό το χιούμορ 

εμφανίζεται και αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Λόγω αυτού, είναι γενικά 

παραδεκτό ότι το χιούμορ δεν περνάει με ευκολία τα σύνορα του κάθε πολιτισμού. Για 

παράδειγμα, στις χώρες της Άπω Ανατολής, που είναι διαποτισμένες με αρχές και διδαχές 

του Βουδισμού και του Κομφουκιανισμού περί αλήθειας, καλοσύνης και ευγένειας, οι 

τεχνικές που παρέχουν σαρκασμό, σάτιρα και υπερβολή, δεν έχουν ανταπόκριση. Το ίδιο 

ισχύει και σε θέματα που αφορούν τη θρησκεία και το σεξ, αλλά και τις μειονότητες. Οι 

Κινέζοι θεωρούν ως χιούμορ διάφορες παροιμίες και γνωμικά, ενώ οι Ινδοί αρέσκονται να 

κάνουν χιούμορ με παραβολές, που τις περισσότερες φορές έχουν διδακτικό και 

ηθικοπλαστικό χαρακτήρα. Μάλιστα, το γέλιο στους Ασιάτες, είναι πιθανότερο να δηλώνει 

αισθήματα ντροπής και νευρικότητας, παρά διασκέδαση και ευχαρίστηση για τη συζήτηση 

με τον συνομιλητή του.
68
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2.2.7.4 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Lewis, στις κοινωνίες υψηλής εμπιστοσύνης, οι άνθρωποι 

εμπιστεύονται τους συμπατριώτες τους. Κατά κανόνα ανήκουν σε κουλτούρες απλής 

δραστηριότητας και έχουν την πεποίθηση ότι οι ομοεθνείς τους ακολουθούν τους κανόνες, 

ενώ ταυτόχρονα σέβονται και εμπιστεύονται τις αρχές και τους φορείς της εξουσίας. Στην 

κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι Γερμανοί, οι Σκανδιναβοί, οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί 

και οι Ιάπωνες. Είναι πολιτισμοί που αποφεύγουν να συγχέουν τα προσωπικά με τα 

επαγγελματικά ζητήματα. Σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κίνα, η Γαλλία, η Ταϊβάν, η 

Ινδία, οι Λατινοαμερικανικές και Αραβικές χώρες, οι άνθρωποι εμπιστεύονται δύσκολα. 

Αρχικά, εμπιστεύονται μόνο συγγενικά τους πρόσωπα που περνούν πολλές ώρες μαζί, και 

δυσπιστούν σε ξένους αλλά και προς φορείς εξουσίας. Οι χώρες αυτές ανήκουν σε 

κουλτούρες πολλαπλής δραστηριότητας και οι συμπατριώτες τους συνήθως θεωρούνται εξ’ 

αρχής ανταγωνιστές ή ακόμα και πιθανοί εχθροί. Αυτοί έχουν ως κύριο στόχο τους να 

ανελιχθούν επαγγελματικά και κοινωνικά. 

 

2.2.7.5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 

 

Η εμπιστοσύνη συνδέεται άμεσα με τον προσωπικό χώρο του καθενός. Όταν λέμε για τον 

προσωπικό χώρο κάποιου εννοούμε το χώρο γύρω από τον κάθε άνθρωπο, τον οποίο ο ίδιος 

νιώθει ως απαραβίαστο. Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη που ένα άτομο έχει σε ένα 

άλλο, τόσο μικρότερη θα είναι και η απόσταση που θα επιλέξει να έχει απέναντι στο άτομο 

αυτό. Οι Λατίνοι και οι Έλληνες είναι πολύ εκδηλωτικοί και μπορεί να αγγίξουν στον ώμο 

κάποιον συνεργάτη τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοχή και εμπιστοσύνη. 

Στην περίπτωση ενός Ασιάτη, η συγκεκριμένη χειρονομία είναι αδιανόητη, καθώς οι 

ασιάτες προτιμούν χώρο διαμέτρου 1-2 μέτρων, ενώ ακόμα και στενοί φίλοι και συνεργάτες 

δεν  μπορούν αν πλησιάσουν μέχρι το μισό μέτρο.
69

 
70

 

 

2.2.7.6 ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ 

 

 

Η λογική του κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματα που 

έχει αποκτήσει κατά διάρκεια της ζωής του. Εξαρτάται, μάλιστα, από το κάθε άτομο πως η 

λογική του θα επηρεαστεί από τον πολιτισμό και τα στοιχεία του. Ένα άλλο ζήτημα είναι η 
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κοινή λογική. Η κοινή λογική είναι αυτή που συνδέει κατά κάποιο τρόπο τα μέλη μιας 

ομάδας οποιασδήποτε φύσεως, και ο καθένας αναμένει από τον άλλο να συμβάλλει τα 

μέγιστα των δυνατοτήτων του για την  επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στα 

πλαίσια της κοινής λογικής. 

 

2.2.8 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Ο Tariq Modood (1998) επισημαίνει ότι υπήρξε “μια θεωρητική παραμέληση του ρόλου της 

θρησκείας στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, το οποίο δημιουργεί ταυτόχρονα μια 

προκατάληψη στους θεωρητικούς που πρέπει να διορθωθεί επειγόντως”
71

. Αν και συχνά 

παραβλέπεται στη σχετική βιβλιογραφία για τους μετανάστες και την πολυπολιτισμικότητα, 

στην κοινωνιολογία της θρησκείας, είναι πλέον κατανοητό ότι η θρησκεία και τα 

θρησκευτικά ιδρύματα, συχνά διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού 

του έθνους (ιδιαίτερα για τους μετανάστες των ΗΠΑ). Ενώ η εθνική ή περιφερειακή αγωγή 

αναγνωρίζεται επίσημα ως το κριτήριο της εθνικότητας, ιδιαίτερα στην Αμερικανική 

κοινωνία, που παραδοσιακά ήταν η θρησκεία που έχει θεωρηθεί ως η πιο νόμιμη βάση για 

τη διαμόρφωση και την έκφραση της κοινότητας, δεδομένου ότι η θρησκευτική 

αναγνώριση δεν είναι μια πολιτική απειλή για την Αμερικανική ταυτότητα. Οι 

θρησκευτικές οργανώσεις γίνονται το μέσο για τη διατήρηση των εκφάνσεων της εθνικής 

ταυτότητας, όχι μόνο για τους μη-Χριστιανούς, όπως τους  Ινδουιστές, αλλά και για ομάδες 

όπως χριστιανοί Κινέζοι, χριστιανοί Κορεάτες, καθολικοί Μάγια. Δεδομένου, βέβαια,  ότι η 

θρησκεία και οι θρησκευτικές οργανώσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο των 

μεταναστών από ότι στη χώρα καταγωγής τους, βελτιώνοντας τη δύναμη των οργανώσεων 

για την κατασκευή και την επιβολή των έγκυρων εκδόσεων της εθνικότητας. Οι 

θρησκευτικοί μετανάστες βιώνουν συνεχώς αλλαγές στην οργάνωση και την ερμηνεία. Τα 

θρησκευτικά ιδρύματα, γενικά γίνονται τα κύρια εθνοτικά και κοινοτικά κέντρα για τους 

μετανάστες, και αυξάνουν σε ένα βαθμό την λαοκρατία και διευρύνουν την ηγεσία. Οι 

περισσότεροι μετανάστες θρησκευτικών οργανώσεων αναπτύσσουν περιφερειακές και 

εθνικές ενώσεις ενοποιώντας την ομάδα και καθορίζοντας την ταυτότητά τους 

ικανοποιώντας παράλληλα τα συμφέροντα τους. Κατά συνέπεια, οι διαφορετικές 

θρησκευτικές ομάδες τείνουν να αναπτύξουν ορισμούς της ιθαγένειας από τη δική τους 

σκοπιά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεταβολές στην κατασκευή του πολιτισμού της 

πατρίδας και της ταυτότητας ανάλογα με το θρήσκευμα. 
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2.2.9 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, Η ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 

 

Δύο άλλοι παράγοντες που ενισχύουν τον δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στην πατρίδα και τη 

θρησκευτική συμμετοχή είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, η εμπειρία 

του ρατσισμού και της περιθωριοποίησης καθώς και η ανατροφοδότηση των πολιτικών 

γεγονότων με ταυτόχρονη αναγνώριση της πολυπολιτισμικότητας.  

Η διαδικασία της μετανάστευσης από μόνη της μπορεί να δώσει πολλές φορές  αφορμή για 

εθνικισμό των μεταναστών, ακόμα και όταν η επίσημη πολιτική της κοινωνίας υποδοχής 

είναι η αφομοίωση. Πρώτον, το προσωπικό, η πολιτιστική και κοινωνική διαταραχή που 

δημιουργείται από την μετανάστευση ενισχύει συχνά την νοσταλγία των μεταναστών για το 

σπίτι τους, το οποίο τροφοδοτεί ταυτόχρονα και την αίσθηση του ρομαντισμού με κύριο 

πρωταγωνιστή την ίδια την πατρίδα. Δεύτερον η μετεγκατάσταση σε ένα διαφορετικό 

πολιτισμικό πλαίσιο ελευθερώνει τους ανθρώπους από πολλούς από τους κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και συναισθηματικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν στην πατρίδα τους 

και επίσης, ενθαρρύνει την φαντασία για την άρθρωση της προσωπικής ομάδας και 

ταυτότητας. Έτσι οι μετανάστες συχνά ταυτίζονται περισσότερο με την χώρα υποδοχής και 

τον πολιτισμό της παρά με την ίδια τους την πατρίδα. 

Η διαδικασία της μετανάστευσης μπορεί επίσης να ενισχύσει ανεξάρτητα  τη θρησκεία και 

τα θρησκευτικά ιδρύματα. Συζητώντας την ευρωπαϊκή μετανάστευση προς τις Ηνωμένες 

Πολιτείες στα τέλη του 20ου αιώνα, ο Timothy Smith (1978) περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο οι ποιητικές διαταραχές και τα υπαρξιακά ερωτήματα που τέθηκαν από την 

επανεγκατάσταση σε ένα νέο περιβάλλον ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της ψυχικής 

βάσης της θρησκευτικής δέσμευσης μεταξύ των μεταναστών. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι η 

μετανάστευση αποτελεί μια θεολογική πράξη. 
72

 

Είναι συχνό το φαινόμενο ότι σε περίπτωση που οι μετανάστες βιώσουν μια εχθρική 

υποδοχή στη χώρα υποδοχής νοσταλγούν την πατρίδα τους και προσηλώνονται 

περισσότερο σε αυτή. Μελέτες έχουν δείξει ότι μια τέτοια υποδοχή τείνει να προκαλέσει 

μια διαδικασία  έντονου αντιδραστικού εθνικισμού, όπου ο πολιτισμός της χώρας 

καταγωγής, αλλά και οι παραδόσεις της, επιβεβαιώνονται και αποκτούν μια ιδιαίτερη 

σημασία, λειτουργώντας ως μηχανισμός αυτοάμυνας κατά των διακρίσεων. Έτσι, ένας από 

τους λόγους για την άνοδο του εθνικισμού μεταξύ των ευρωπαίων μεταναστών στις ΗΠΑ 

(και όχι μόνο) στις αρχές της δεκαετίας του 20ου αιώνα ήταν η ξενοφοβία, ότι η 

μετανάστευση σε μεγάλη κλίμακα προκάλεσε περισσότερες καθιερωμένες αμερικανικές 

ομάδες. 

Η εμπειρία του ρατσισμού και της περιθωριοποίησης μπορεί επίσης να ωθήσει τους 
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μετανάστες προς τη θρησκεία και τα θρησκευτικά ιδρύματα, δεδομένου ότι για τις 

φυλετικές μειονότητες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη θρησκευτική ταυτότητα μπορεί 

να είναι ένας τρόπος για να αποφεύγεται η διάκριση με βάση τη φυλή. Τα θρησκευτικά 

ιδρύματα, επίσης, μπορούν να βοηθήσουν τους μετανάστες να αντιμετωπίσουν την 

περιθωριοποίηση με την παροχή των υποτροφιών, κοινωνικών υπηρεσιών και την παροχή 

ηγετικών θέσεων.  

2.2.10 Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ Ο 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

 

Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί το έναυσμα, τη νομιμότητα, και το χώρο για την 

ανάπτυξη της εθνικής κινητοποίησης γύρω από τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής και 

χώρας συμφερόντων. Από τη στιγμή που οι θρησκευτικές οργανώσεις γίνονται επιθυμητά 

μέσα για τους μετανάστες  για τη διατήρηση και ανάπτυξη των εθνικών ταυτοτήτων, 

μεγάλο ποσοστό της διαδικασίας αυτής του σχηματισμού και της κινητοποίησης της 

ομάδας επιτυγχάνεται με τη χρήση θρησκευτικών οργανώσεων και συμβόλων. Η 

διαδικασία της μετανάστευσης και της περιθωριοποίησης εντείνει τη συναισθηματική 

σύνδεση με την πατρίδα και αυξάνει τη σημασία της θρησκείας και των θρησκευτικών 

ιδρυμάτων. Αυτός ο συνδυασμός των δυνάμεων τείνει να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός 

εκπατρισμένου  εθνικισμού που επιχειρεί να ξαναγράψει ιστορία, να ανασκευάσει το παρόν 

και να αναμορφώσει το μέλλον της πατρίδας των εκπατρισμένων με τρόπους που είναι 

σύμφωνοι με την θρησκευτική ταυτότητα της ίδιας της ομάδας. 

Η παγκοσμιοποίηση έχει ενισχύσει τον εθνικισμό  αυξάνοντας την κλίμακα και το πεδίο 

εφαρμογής των εθνικών ομάδων. Οι εθνικές ομάδες μπορούν να αναπτύξουν και να 

κινητοποιήσουν τα εθνικά σύνορα λόγω της μεγάλης σε κλίμακα διεθνούς μετανάστευσης 

και κυριαρχίας, αλλά και της προσβασιμότητας μέσω των ηλεκτρονικών μέσων 

ενημέρωσης. Η παρουσία των πλούσιων κοινοτήτων ομογενών στα διάφορα μέρη του 

κόσμου, και η ευκολία και ταχύτητα των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών μεταφορών, 

επιτρέπουν στις ομάδες να κινηθούν πιο γρήγορα και να κινητοποιήσουν αποδοτικότερα 

τους πόρους. 

Ωστόσο, υπάρχει μια ποικιλία δυνάμεων που καθορίζουν την κατεύθυνση και την 

αποτελεσματικότητα του εθνικισμού των μεταναστών αλλά και τον αντίκτυπό τους στην 

χώρα υποδοχής και την πατρίδα των αποδήμων, όπως είναι η πλειοψηφία ή η μειοψηφία 

της θέσης της ομάδας στην πατρίδα και στην χώρα υποδοχής, η κατάσταση της χώρας 

υποδοχής (και σε πολιτικό επίπεδο), η πολιτική κατάσταση της χώρας καταγωγής και 

επομένως οι αιτιολογικές εξηγήσεις ή οι κανονιστικές συζητήσεις σχετικά με το αν οι 
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διεθνείς πολιτικές πρακτικές είναι “καλό ή κακό” να αποφεύγονται.
73

 

 

Διάγραμμα 11. Η σχέση μεταξύ της πολυπολιτισμικότητας των Πολιτικών της Διασποράς.
74

 

Πηγή: Kurien Prema, 2004, σελ. 368. 

 

2.2.11 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
75  

 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα 

βασικότερα δικαιώματα που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Αυτά περιλαμβάνουν τα 

δικαιώματα στην ζωή, την ελευθερία την νομική ισότητα με την μορφή της ελευθερίας της 

σκέψης και της έκφρασης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα της 
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συμμετοχής στον πολιτισμό το οποίο συνοδεύεται με το δικαίωμα στη τροφή, την μόρφωση 

και την εργασία. Τέλος, καθοριστικά για την ιστορία του ανθρώπου δικαιώματα είναι
76

: 

 

 Το δικαίωμα στην μη- φυλετική διάκριση  

 Το δικαίωμα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων 

 Το δικαίωμα της εργασίας σε ένα ικανοποιητικό και υγιές περιβάλλον. 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980, πάνω από 30 χώρες 

μετατοπίστηκαν από αυταρχικά σε δημοκρατικά πολιτικά συστήματα. Πολλές ήταν οι 

αιτίες που ευθύνονται για το κύμα των αλλαγών αυτών. Αρχικά, η οικονομική ανάπτυξη 

ήταν αναμφισβήτητα ο βασικός παράγοντας για τη δημιουργία αυτών των πολιτικών 

αλλαγών. Επιπλέον, όμως, οι πολιτικές και η δράση των Ηνωμένων Πολιτειών, η δύναμη 

των μεγάλων Δυτικών Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί 

βοήθησαν ώστε να φέρουν τη δημοκρατία στην Ισπανία και την Πορτογαλία και σε πολλές 

χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις Φιλιππίνες, την Νότια Κορέα και την Ανατολική 

Ευρώπη. Ο εκδημοκρατισμός ήταν πιο επιτυχημένος σε χώρες όπου οι χριστιανικές και 

δυτικές επιρροές ήταν ισχυρές. Νέα δημοκρατικά καθεστώτα φαίνεται να είναι πιο πιθανά 

να σταθεροποιηθούν σε χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης που, κατά κύριο λόγο, 

ήταν Καθολικές ή Προτεσταντικές, και σίγουρα λιγότερο, σε χώρες της Λατινικής 

Αμερικής. Στην Ανατολική Ασία, οι Καθολικοί και οι ντόπιοι Αμερικανοί επηρέασαν τις 

Φιλιππίνες ώστε να επιστρέψουν στη Δημοκρατία τη δεκαετία του 1980, ενώ οι Χριστιανοί 

ηγέτες προωθούν την κίνηση προς τη δημοκρατία στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν. Στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση, οι Βαλτικές δημοκρατίες φαίνεται να σταθεροποιούν με επιτυχία 

τη δημοκρατία, ο βαθμός και η σταθερότητα της δημοκρατίας στις Ορθόδοξες περιοχές-

κράτη διαφέρει σημαντικά και είναι αβέβαια, με τις δημοκρατικές προοπτικές στις 

μουσουλμανικές δημοκρατίες να είναι ζοφερές. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, με εξαίρεση 

την Κούβα, η μετάβαση στη δημοκρατία είχε συμβεί στις περισσότερες χώρες, εκτός της 

Αφρικής, των οποίων οι λαοί ενστερνίζονται τη Δυτική Χριστιανοσύνη ή στις περιπτώσεις 

όπου οι μεγάλες χριστιανικές επιρροές υπήρχαν. 

 

Αυτές οι εναλλαγές και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης που παράγεται στη Δύση, 

συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πεποίθηση ότι μια παγκόσμια δημοκρατική 

επανάσταση ήταν σε εξέλιξη και ότι οι Δυτικές σκέψεις περί των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

και των δυτικών μορφών της πολιτικής δημοκρατίας, είναι αυτές που θα επικρατήσουν σε 

όλο τον κόσμο. Η προώθηση  αυτής της εξάπλωσης της δημοκρατίας, ως εκ τούτου έγινε 

ένας υψηλός στόχος προτεραιότητας για τους δυτικούς. Από το 1995 οι ευρωπαϊκές και 

αμερικανές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων είχαν τοποθετηθεί με ιδιαίτερη 

επιτυχία. Σχεδόν όλοι οι μη δυτικοί πολιτισμοί ήταν ανθεκτικοί στις πιέσεις από τη Δύση. 
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Αυτές περιλάμβαναν Ινδουιστές, Ορθόδοξους,  Αφρικανικές και σε μερικές περιπτώσεις 

Αμερικανικές. Η μεγαλύτερη αντίσταση στις δυτικές προσπάθειες εκδημοκρατισμού, όμως, 

ήρθε από το Ισλάμ και την Ασία. Αυτή η αντίσταση είχε τις ρίζες του στις ευρύτερες 

κινήσεις τις πολιτισμικής αυτοπεποίθησης ενσωματώνοντας την Ισλαμική αναβίωση και 

την επιβεβαίωση της Ασίας.  

Οι αποτυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την Ασία οφείλονται κατά κύριο λόγο 

στην ολοένα και αυξανόμενη οικονομική ευημερία και αυτοπεποίθηση των ασιατικών 

κυβερνήσεων. Οι Ασιατικοί αρθρογράφοι υπενθυμίζουν επανειλημμένα στη Δύση ότι η 

πολυετή εξάρτηση και υποτέλεια ανήκουν στο παρελθόν και ότι η Δύση η οποία παρήγαγε 

το μισό του παγκόσμιου προϊόντος στη δεκαετία του 1940, κυριάρχησε στα Ηνωμένα Έθνη.  

Η ικανότητα των Ασιατικών καθεστώτων να αντισταθούν στις Δυτικές πιέσεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύθηκε από πολλούς παράγοντες. Οι Αμερικανικές και 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανυπομονούσαν να επεκτείνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις 

τους σε αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες και προσπαθούσαν να πείσουν άλλες 

κυβερνήσεις να μην διακόψουν επαφές μαζί τους. Επιπλέον, οι Ασιατικές χώρες εντόπισαν 

μεγάλη πίεση ως παραβίαση της κυριαρχίας τους και συσπειρώθηκαν με την υποστήριξη 

των άλλων, καθώς προέκυπταν τα θέματα αυτά. Οι επιχειρηματίες της Ταϊβάν, της 

Ιαπωνίας και του Χονγκ Κονγκ που επένδυσαν στην Κίνα είχαν ένα μεγάλο ενδιαφέρον για 

τη διατήρηση της Κίνας για τα κοινά προνόμια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνική 

κυβέρνηση αποστασιοποιήθηκε από τις Αμερικανικές πολιτικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η ολοένα και αυξανόμενη οικονομική ισχύς των Ασιατικών χωρών δίνει στον Ασιατικό 

κόσμο την δυνατότητα να αδιαφορούν για την Δυτική Πίεση σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία. Σε αντίθεση με την συμφωνία για την απεριόριστη 

επέκταση της μη διάδοσης της συνθήκης, οι Δυτικές προσπάθειες για την προώθηση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, δεν 

είχαν κανένα αποτέλεσμα. Με λίγες εξαιρέσεις, όπως εκείνους που καταδικάζουν το Ιράκ, 

τα ψηφίσματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων ήταν σχεδόν πάντα ηττημένα σχετικά με τις 

ψήφους του ΟΗΕ. Εκτός από ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, άλλες κυβερνήσεις 

ήταν απρόθυμες να καταταγούν στις προσπάθειες για την προώθηση αυτών που λένε 

πολλοί ως ανθρώπινα δικαιώματα στον ιμπεριαλισμό.  

Οι διαφορές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύουν στη Δύση με τους άλλους 

πολιτισμούς αλλά και η περιορισμένη ικανότητα της Δύσης να επιτύχει τους σκοπούς της 

έγιναν πια ξεκάθαρα στην Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στη Βιέννη τον Ιούνιο του 1993.  

Τα θέματα στα οποία οι χώρες διαχωρίζουν τη θέση τους κατά μήκος των πολιτισμικών 

γραμμών περιέχουν: την καθολικότητα εναντίον του πολιτιστικού σχετικισμού όσον αφορά 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σχετική προτεραιότητα των οικονομικών και κοινωνικών 
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δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη των πολιτικών και 

αστικών δικαιωμάτων, τις πολιτικές προϋποθέσεις όσον  αφορά την οικονομική βοήθεια, τη 

δημιουργία ενός Παγκόσμιου θεσμού του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον βαθμό 

στον οποίο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

συναντώνται στη Βιέννη θα τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στην κυβερνητική διάσκεψη 

με τα συγκεκριμένα δικαιώματα που πρέπει να εκγριθούν από τη διάσκεψη αυτή, όπως αν ο 

Δαλάι Λάμα θα πρέπει να επιτρέπεται να διευθύνει τη διάσκεψη, και αν οι παραβιάσεις των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βοσνία θα πρέπει να καταδικάζονται ρητά. 

Σημαντικές διαφορές υπήρχαν μεταξύ των δυτικών χωρών της Ασιατικής-Ισλαμικής 

ομάδας για τα θέματα αυτά. Μάλιστα, οι διαφορές σε αυτά και σε άλλα θέματα ήταν τόσο 

μεγάλες που ολόκληρο το έγγραφο που παράγεται σε προπαρασκευασμένες συναντήσεις 

της Γενεύης στις αρχές του Μάη, αναφέροντας διχόνοιες σε μια ή περισσότερες χώρες. 

Οι δυτικές χώρες ήταν ανεπαρκώς προετοιμασμένες για την Βιέννη και ήταν πολύ 

λιγότερες στο συνέδριο, και κατά τη διάρκεια της συνέλευσης  έκαναν περισσότερες 

παραχωρήσεις από τους αντιπάλους τους. Ως αποτέλεσμα, εκτός από μια ισχυρή 

υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών, οι δηλώσεις που εγκρίθηκαν από την 

διάσκεψη ήταν ελάχιστες. Ήταν γενικά μια διάσκεψη υποστήριξης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, αντιπροσωπεύοντας μια νίκη για τον Ασιατικό-Ισλαμικό συνασπισμό και μια 

ήττα για τη Δύση.  

Ο «μεγάλος νικητής» στη Βιέννη ήταν η Κίνα, όπως πολλοί παρατήρησαν. Οι εννέα 

μουσουλμανικές χώρες καταψηφίστηκαν και κατάφεραν να ελιχθούν στη Βιέννη, η Δύση 

ήταν ωστόσο λίγους μήνες αργότερα σε θέση να σημειώσει αμελητέα νίκη εναντίον της 

Κίνας. Η εξασφάλιση των Ολυμπιακών αγώνων του 2000 ήταν ο μεγάλος στόχος του 

Πεκίνου, επενδύοντας τεράστιους πόρους στην προσπάθεια επίτευξής τους. Στην Κίνα 

υπήρχε τεράστια δημοσιότητα σχρικά με την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων και οι 

προσδοκίες του κοινού ήταν μεγάλες. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζουν σκληρές επιθέσεις κατά καιρούς στη Δύση και 

τις Ηνωμένες Πολιτείες , ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, με την 

μορφή στρατιωτικής χούντες και δικτατόρων.  Το γεγονός αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί με 

το ότι οι κυβερνήσεις αυτές ήταν συνήθως λιγότερο καταπιεστικές από τα κομμουνιστικά 

καθεστώτα και θα μπορούσαμε να περιμένουμε να είναι και λιγότερο ανθεκτικά καθώς 

είναι επιρρεπή στις Αμερικανικές και άλλες εξωτερικές επιρροές.  Μια γενικά εκλεγμένη 

κυβέρνηση της Κίνας θα μπορούσε να είναι κάλλιστα εθνικιστική. Οι ηγέτες της Δύσης 

συνειδητοποιούν ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες, στις μη δυτικές κοινωνίες, παράγουν 

συχνά κυβερνήσεις εχθρικές προς τη Δύση, αλλά παράλληλα και οι δύο πλευρές 

χαρακτηρίζονται από μια προσπάθεια επηρεασμού των εκλογών και επίσης, χάνουν τον 

ενθουσιασμό τους για την προώθηση της δημοκρατίας σε αυτές τις κοινωνίες. 
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2.2.12 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

 

Η πολυπολιτισμικότητα, εκτός των άλλων, συνδέεται άμεσα με την τέχνη σε όλες τις 

εκφάνσεις τις. Η τέχνη αποτελεί ένα σπουδαίο στοιχείο που δίνει  στους πολιτισμούς 

ταυτότητα και τους διαχωρίζει μεταξύ τους. Παρακάτω θα αναφέρουμε μια μέθοδο 

εξέτασης έργων τέχνης που χαρακτηρίζονται από πολιτισμικά στοιχεία από λαούς ανά τον 

κόσμο. 

2.2.12.1 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΗΣ 

 

 

Η προσέγγιση που θα παρουσιάσουμε στο σημείο αυτό αποτελείται κατά βάση από 4 

ερωτήσεις αισθητικού χαρακτήρα. Αυτές είναι: 

1. Τι είναι αυτό; 

2. Τι σημαίνει; 

3. Ποια είναι η αξία του; 

4. Για ποιο σκοπό; 

Στις ερωτήσεις αυτές μπορεί να προστεθεί και η ερώτηση: ¨ Για ποιο σκοπό;¨, ως κεντρικό 

ερώτημα για την προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε ένα μοντέλο που ονομάζεται 

Εξέταση Συμφραζομένων (Contextual Examination), το οποίο ασχολείται με τα έργα τέχνης 

στο γενικό πλαίσιό του.   

Ορισμένες τροποποιήσεις στη δομή του μοντέλου έγιναν για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς 

εξέτασης της πολυπολιτισμικότητας στα πλαίσια της τέχνης. Μερικά στάδια του μεθόδου 

είναι επαρκή, ωστόσο χρειάζεται αναδιαμόρφωση και αυξημένη ευελιξία για την 

πολυπολιτισμική προσέγγιση, καθώς τα έργα μπορεί να είναι είτε εμπειρικά ή χρονικά 

μακριά από τον κάθε ενδιαφερόμενο (μαθητή, εργαζόμενο). Μια σειρά πράξεων και 

βημάτων που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει είναι: 

1. Η αντίδραση 

2. Η αντιληπτική ανάλυση συμπεριλαμβανομένου της εκπροσώπησης, της επίσημης 

ανάλυσης και του επίσημου χαρακτηρισμού 

3. Η προσωπική κατανόηση 

4. Εξέταση συμφραζομένων 

5. Η σύνθεση συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της αξιολόγησης. 

Η σειρά των ενεργειών αυτών ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες της κατάστασης, τα έργα 
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τέχνης και του εκπαιδευτικού και κωδικοποιείται ανάλογα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

η αντίδραση είναι η πρώτη πράξη και λειτουργεί ως ¨αγκίστρι¨ διότι αυτή είναι που 

προσελκύει τους μαθητές να δεσμευτούν για την εξέταση και την απόδοση μιας εικόνας. Η 

πιο πιθανή ακολουθία για την πολυπολιτισμική εξέταση φαίνεται να είναι: 

1. Η αντίδραση  

2. Η αντιληπτική ανάλυση 

3. Η εξέταση συμφραζομένων 

4. Η προσωπική κατανόηση 

5. Η σύνθεση 

Άλλες τροποποιήσεις είναι επίσης δυνατές υπό το φως συγκεκριμένων στόχων, απαιτήσεων 

και καταστάσεων της κρίσιμης διαδικασίας. Για πολυπολιτισμικούς λόγους η εξέταση των 

συμφραζομένων (ή συμφραζόμενη εξέταση) θα πρέπει να ακολουθήσει την οπτική εξέταση 

(αντιληπτική ανάλυση) του έργου τέχνης. Είναι  σημαντικότο γεγονός ότι οι φοιτητές δεν 

πρέπει να εκτίθονται σε απόψεις και κριτικές ιστορικών για ένα έργο τέχνης πριν να έχουν 

την ευκαιρία να διατυπώσουν τις δικές τους ιδέες, πράγμα το οποίο μπορεί να επιφέρει την 

παρακάτω τροποποίηση στην αρχική σειρά των πράξεων της συνολικής διαδικασίας. Για 

παράδειγμα, οι μαθητές που εξετάζουν ένα έργο τέχνης το οποίο ανήκει στον δικό τους 

πολιτισμό είναι πολύ πιθανό να αποκτήσουν ορισμένες ίδιες πεποιθήσεις και συστήματα 

επικοινωνίας που δημιούργησε το έργο τέχνης. Η κατανόηση των επιπτώσεων, οι κάτω από 

την επιφάνεια αναφορές των εντύπων για πολιτισμικές λειτουργίες και έννοιες, είναι πολύ 

πιθανό να γίνουν λογικά εφαλτήρια για την ερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, στην 

περίπτωση που ένα έργο είναι χρονικά μακρινό (για παράδειγμα, πολλούς αιώνες) ή 

εννοιολογικά διαφορετικό, ιδιαίτερα εάν το αποτέλεσμα του έργου έχει προκύψει από έναν 

πολιτισμό με διαφορετικές αξίες, ήθη και τρόπους αντίληψης των πραγμάτων, οι μαθητές 

χρειάζονται απαραίτητα υποστήριξη για να αρχίσουν να κατονοούν το έργο με βάση την 

πολιτισμική έννοια και σημασία. Πολυπολιτισμικά, κάτω από κανονικές καταστάσεις, το 

τρίτο (ή ακόμα και το δεύτερο) βήμα μετά την αντίδραση  και την αντιληπτική ανάλυση (ή 

ίσως ακόμα και το δεύτερο βήμα, πριν από την αντιληπτική ανάλυση),θα πρέπει πιθανότατα 

να είναι η εξέταση των συμφραζομένων, επειδή είναι η συμφραζόμενη κατανόηση που 

είναι ζωτικής σημασίας για την ανακάλυψη της έννοιας και της σημασίας του εκάστοτε 

έργου τέχνης. Η καρδιά της κατανόησης της τέχνης και των ειδικών αντικειμένων είναι η 

εξέταση των συμφραζομένων, δηλαδή των εννοιών και σημασιών που απορρέουν από ένα 

πολιτισμικό περιεχόμενο. 

 

2.2.12.2 ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΗ 
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Η κοινωνική και ανθρωπολογική σημασία οδηγεί στο κεντρικό και πρωταρχικό ζήτημα που 

τίθεται σχετικά με την εξέταση των συμφραζομένων ενός έργου. Η κεντρική ερώτηση, 

όπως έχουμε αναφέρει, είναι: ¨Για ποιο σκοπό;¨. Ένα αντικείμενο τέχνης δημιουργείται 

πάντα για κάποιο σκοπό, να υποδηλώσει μια ευρύτερη έννοια με ρητορικό ή ακόμα και με 

ξεκάθαρο τρόπο. Πάντα υπάρχει η αναζήτηση του σκοπού και της αιτίας για την 

δημιουργία ενός έργου τέχνης και παράλληλα προσφέρει σε όλες τις πτυχές της σημασίας 

του. Τοποθετείται σε ένα ψυχολογικό πλαίσιο σε σχέση με τον κατασκευαστή και σε 

κοινωνικό πλαίσιο σε σχέση με άλλα αντικείμενα του ίδιο τύπου,  την συμβολική του 

επικοινωνία, τις πολλές πολιτιστικές επιπτώσεις και εκδηλώσεις, και την την πεποίθηση ότι 

τα συστήματα αποτελούν τη βάση όλων αυτών. Η απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε στην 

αρχή είναι: ¨Παραμένει υγρό¨, και ενισχύεται περισσότερο και αναπτύσσεται βαθύτερα. 

¨Χρησιμοποιείται σε μια μελέτη τσαγιού¨, με την προϋπόθεση να φτάσει σε βαθιά επίπεδα, 

αν ο εξεταστής έχει τη γείωση και την ικανότητα. ¨Αντιπροσωπεύει τα συστήματα των 

πεποιθήσεων των ανθρώπων αυτών σε σχέση με τη φύση και το σύμπαν¨. Η εξέταση θα 

προχωρήσει κανονικά από τις ειδικές και συγκεκριμένες τοπικές σημασίες σε πιο μακρινές, 

εννοιολογικές ιδεολογικές ανησυχίες. Όλα αυτά βασίζονται στην εξέταση των λειτουργιών 

ενός έργου ως την πηγή του νοήματός της. 

Ένας δυτικός παρατηρητής, ενσωματωμένος στη δυτική φιλοσοφική παράδοση, θα  

μπορούσε να αμφισβητήσει την ιδέα ότι όλη  η τέχνη έχει μια λειτουργία.  Η πολιτισμική 

άποψη της τέχνης είναι αυτή που την διατηρεί στο χρόνο από πολιτισμό σε πολιτισμό και 

αφομοιώνεται από κάθε λαό ανεξάρτητα της προέλευσης του έργου. Ακόμα και οι 

λεγόμενες δυτικές καλές τέχνες έχουν μια λειτουργία. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς 

να παραδεχτεί ότι ο πίνακας ζωγραφικής του Jackson Pollock δεν αποτελεί ένα λειτουργικό 

αντικείμενο, αλλά θα ήταν να λάθος να υποστηρίξουμε ότι δεν έχει λειτουργία. Η 

λέιτουργία του είναι σε, βασικό επίπεδο, να αποσπάσει μια αισθητική αντίδραση. Σε πιο 

σύνθετο επίπεδο, η λειτουργία του είναι να εμπλουτίζει την συλλογή του καλλιτέχνη, του 

μουσείου που το φιλοξενεί καθώς και τους ιδιωτικούς τοίχους αυτών που ανήκουν στην 

ομάδα που χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους ως υποστηρικτές του πολιτισμού και των έργων 

του. Έτσι σε βαθύτερο επίπεδο, η ζωγραφική του Jackson Pollock μας λέει πολλά για τις 

αξίες και τη φιλοσοφία του δυτικού πολιτισμού στη χρήση του, στο περιεχόμενό του, στη 

θέση του στο κείμενο και στις ιστοσελίδες του δυτικού πολιτισμού. Εστιάζοντας στις 

λειτουργίες ενός έργου στην κοινωνία, δεν σημαίνει ότι οι διάφορες μορφές της πρέπει να 

αγνοηθούν. Το παρακάτω σχήμα μας λέει πολλά για την έννοια που απορρέει. Επειδή 

υπάρχουν λίγες καθολικές μορφές και ακόμα λιγότερες καθολικές έννοιες που υπάρχουν σε 

απλές μορφές, πράγμα το οποίο δε σημαίνει ότι οι μορφές αυτές δεν έχουν νόημα. Αυτό 

σημαίνει ότι η μορφή που παράγεται στις τοπικές πολιτιστικές συνθήκες, και ότι η μορφή 

μπορεί να διαβαστεί για τοπικές συγκεκριμένες έννοιες μόνο σε αυτά τα πλαίσια. 

Η ερώτηση ¨για ποιο σκοπό;¨ παράγει δύο τύπους απαντήσεις: την τυπολογική και 

λειτουργική.  Οι τυπολογικές απαντήσεις παράγουν τέσσερις τυπολογίες οι οποίες είναι 
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(Oettinger 1990, με αναφορά στον Anderson 1995, σελ. 205,206):  

1. Η τελετουργική τέχνη 

2. Η χρηστική τέχνη 

3. Η διακοσμητική ή καθαρά αισθητική τέχνη 

4. Η τέχνη για παιχνίδι, φαντασία ή διδασκαλία 

Η τελετουργική τέχνη περιλαμβάνει αυτά που εξυπηρετούν τις θρησκευτικές και πολιτικές 

λειτουργίες, τις κοινωνικές δραστηριότητες και διάφορες τελετουργίες. Η χρηστική τέχνη 

είναι εκείνη που έχει μια συγκεκριμένη πεζή λειτουργία. 

 

Εικόνα 2. ¨Για ποιο σκοπό;¨, μοντέλο πολυπολιτισμικής εξέτασης των έργων τέχνης.
77

 

Πηγή: Anderson T., 1995, σελ. 205. 

 Για παράδειγμα, τα φλιτζάνια, οι αφίσες, τα αυτοκίνητα καθώς και εργαλεία και σκεύη 

όλων των ειδών ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η διακοσμητική ή αισθητική τέχνη είναι 

αυτή που γίνεται αντιληπτή και αντανακλάται για δικούς μας λόγους (σε αντίθεση με τις 

δυτικές πεποιθήσεις, η Δύση δεν έχει το μονοπώλιο σε αυτή την κατηγορία). Παιχνίδι, 
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 Tom Anderson, «Toward a Cross-Cultural Approach to Art Criticism», Studies in Art Education, Vol. 36, No. 4, 1995, σελ. 205. 
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φαντασία, διδακτική τέχνη που περιλαμβάνει παιχνίδια, ευφάνταστες απεικονίσεις ή 

προβλέψεις για το τι μπορεί να είναι, είναι αυτά που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία. 

Μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα έργα τέχνης, ανεξάρτητα από τον 

πολιτισμό, που μπορεί να θεωρηθούν ότι περιλαμβάνονται σε μια ή περισσότερες από αυτές 

τις τυπολογίες.  

Ως θεμελιώδης ανθρώπινη επιδίωξη, η τέχνη, φαίνεται λογικό να υποθέσει κανείς, ότι 

συμβαδίζει με άλλες επιδιώξεις σε κάποιους ενδογενείς πολιτιστικούς ιστούς. Οι 

λειτουργικές απαντήσεις στο ερώτημα ¨για ποιο σκοπό;¨ πρέπει να διατυπωθούν σε σχέση 

με αυτές τις άλλες επιδιώξεις. Ένας ενδεικτικός κατάλογος αυτών των άλλων επιδιώξεων 

περιλαμβάνει: 

1. Τρόφιμα (συλλογή, προετοιμασία, κατανάλωση) 

2. Καταφύγιο  

3. Συγγένεια, φύλο και άλλες κοινωνικές σχέσεις 

4. Συμβολική επικοινωνία 

5. Εδαφική άμυνα και επιθετικότητα 

6. Κοσμολογία και θρησκεία 

7. Υγεία και επούλωση 

8. Αναψυχή 

9. Γονιμότητα 

10. Εργασία 

11. Κατανόηση της σχέσης με το φυσικό περιβάλλον 

12. Προστασία από φυσικές καταστροφές 

13. Διαφήμιση ή εμπόριο 

14. Εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Ούτε η τυπολογική κατηγοριοποίηση, ούτε η λειτουργική έρευνα θα προηγηθεί κατ΄ανάγκη 

του άλλου στη πράξη. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από από το πώς το ίδιο το έργο 

παρουσιάζει, το βαθμό του θεατή στη χάραξη της κουλτούρας και την αναγνώριση των 

σχηματισμών που εξετάζονται. Ως παράδειγμα για το πώς οι δύο αυτές κατηγορίες 

αποκτούν δομή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδραστική εξέταση συμφραζομένων. 

Με την ματιά και μόνο των σχηματισμών και των χαρακτηριστικών του έργου, οι ξένοι 

πολιτισμικά δεν μπορούν να πουν ότι είναι εθιμοτυπικό-τελετουργικό, χρηστικό, 

διακοσμητικό ή αισθητικό ή για παιχνίδι/φαντασία/διδασκαλία(τυπολογίες), μπορεί όμως 

να εξελιχθεί σε μια δοκιμαστική υπόθεση. Επειδή μπορούμε να το παρομοιάσουμε ως μια 

μάσκα, υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι καθαρά χρηστικό ούτε καθαρά διακοσμητικό, ούτε ένα 

στοιχείο για καθαρά αισθητικές περισυλλογές. Αυτό μας αφήνει με δύο πιθανά ενδεχόμενα: 

τελετή ή παιχνίδι/φαντασία/διδασκαλία.  

Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προχωρήσουμε περαιτέρω την αναγνώριση, 

βασιζόμενοι μόνο στον σχηματισμό, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε στις λειτουργικές 
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απαντήσεις του έργου, προτού προσχωρήσουμε στην κατηγοριοποίηση του εκάστοτε έργου. 

Ίσως αυτή η μάσκα να έχει χρησιμοποιηθεί από τις φυλές των Ιρόκων σε τελετουργίες 

θεραπευτικού χαρακτήρα. Έτσι το γεγονός αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως τελετουργικό 

και μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε τουλάχιστον δύο από τα δεκατρεία λειτουργικά 

στοιχεία του παραπάνω καταλόγου: με το νούμερο 7 που είναι η υγεία και η θεραπεία και 

το νούμερο 4 που είναι η συμβολική επικοινωνία. Η συμβολική επικοινωνία εκφράζεται 

μέσω της αμφίεσης των ανθρώπων στις τελετουργίες αυτές (πρόσωπο παραμορφωμένο για 

παράδειγμα). Η διαδικασία, επίσης, επικοινωνίας με τα κακά πνεύματα που δημιουργούν 

αρρώστιες δηλώνει ένα θρησκευτικό στοιχείο, οπότε μας ικανοποιεί και το στοιχείο που 

βρίσκεται στο νούμερο 6 και είναι η θρησκεία και κοσμολογία. Μπορούμε, επίσης να 

προσθέσουμε και άλλα στοιχεία-ανησυχίες, ,όπως το νούμερο δέκα και έντεκα του 

καταλόγου για το λόγο ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν πάνω σε δέντρα, αλλά και από 

πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για την εργασία και τον τρόπο που τρέφονται από το 

όλο σύστημα. 

Η διαδικασία έρευνας ξεκινά με το αντικείμενο, επιδιώκοντας τη λειτουργία και την 

τυπολογία σε σχέση με την ερώτηση ¨για ποιό σκοπό;¨. Τα δύο εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται με αλληλεπίδραση, χωρίς συγκεκριμένη σειρά για την απάντηση στο 

ερώτημα αυτό, αλλά το ένα να τροφοδοτεί το άλλο, σχετικά με το περιεχόμενο, το νόημα, 

την ιδεολογία και την πίστη. 

Η συνολική περιγραφή ενός έργου τέχνης με βάση πολιτισμικών στοιχείων είναι ένα 

στοιχείο απλό τις περισσότερες φορές και λιγότερες σύνθετο. Ο κάθε πολιτισμός έχει τα 

δικά του χαρακτηριστικά και ο λαός του διαφορετικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες. 

Διαφορετικά θα αξιολογήσει ένα έργο τέχνης αυτός που θα ανήκει στον ίδιο πολιτισμό και 

διαφορετικά ένας ο οποίος δεν το γνωρίζει, όντας σε διαφορετικό πολιτισμό. δεν είναι μόνο 

η υπερηφάνεια ορισμένων λαών και πολιτισμών αλλά και οι διαφορετικές ιδεολογίες που 

μπορούν να κάνουν πιο σύνθετη την αξιολόγηση της οποιασδήποτε μορφής τέχνης.
78

 

 

2.2.13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

 

2.2.13.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
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Οι αλλαγές που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια στις χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης και η φιλελευθεροποίηση των ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις των 

πληθυσμών, επέτρεψαν σε εκατοντάδες χιλιάδες ομογενείς από τις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης να μετεγκατασταθούν στην Ελλάδα. Επιπλέον, για πολλούς μετανάστες 

από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, χώρες της ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου, της 

Ασίας και της Αφρικής, η Ελλάδα αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό ή μόνιμο προορισμό. 

Ταυτόχρονα, αν και σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική, ασυλία χορηγείται με μεγάλη 

φειδώ στους αιτούντες, οι υφιστάμενες κοινωνικές αξίες καθιστούν την Ελλάδα τόπο 

φιλοξενίας ατόμων τα οποία ζητούν  άσυλο από τις ελληνικές αρχές για να αποφύγουν το 

διωγμό, την κακή μεταχείριση ή να προστατεύσουν την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή των 

οικείων τους.  

Το σχολείο, ως πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ομαλή 

ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Είναι κοινός τόπος πλέον, ότι τα παιδιά των 

μεταναστών και των παλιννοστούντων πρώτης και δεύτερης γενιάς αναζητούν μέσα από 

την εκπαίδευση τους δρόμους της πλήρους ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. 

Ως βασικός κοινωνικός θεσμός, η εκπαίδευση βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με την 

ανάγκη προσαρμογής στις κοινωνικές αλλαγές, η δε Πολιτεία στρέφεται στην επιμόρφωση 

και τη δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με στόχο την προσαρμογή της γνώσης τους 

στη σημερινή ιστορική και κοινωνική συγκυρία. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

φαινόμενο της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας δεν εγγράφεται μόνο στη 

μετανάστευση, αλλά και σε κάθε είδους μετακίνηση ατομική ή ομαδική, εθελοντική ή μη, 

πρόσκαιρη ή μόνιμη, που πραγματοποιείται για λόγους επαγγελματικούς, πολιτικούς, 

εκπαιδευτικούς, τουριστικούς, περιβαλλοντικούς, προσωπικούς (μεικτοί γάμοι) κ.ά. 

Το έργο των εκπαιδευτικών συνιστά στρατηγικό παράγοντα στη διαμόρφωση της 

διαπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σχολικών μονάδων, διότι έχουν τη δυνατότητα να 

παρέμβουν και να μετασχηματίσουν την πολιτισμικά και γλωσσικά μεικτή σύνθεση του 

μαθητικού πληθυσμού. Επομένως, η επιμόρφωσή τους, ως ‘’επανειδίκευση’’ (Μηλίγκου 

1997) σε θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο κρίνεται απαραίτητη.   

Τα παραπάνω απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν γλωσσολόγους, 

παιδαγωγούς και ερευνητές των Επιστημών του Ανθρώπου και λειτουργούν ως ισχυρό 

κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης - σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν τεθεί και εξακολουθούν να τίθενται ερωτήματα και να 

διαμορφώνονται προτάσεις για την ευαισθητοποίηση των διδασκόντων σε θέματα 

πολυμορφίας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαφοροποιηθούν οι 

διδακτικές πρακτικές σε τάξεις όπου οι μαθητές έχουν ανόμοιο πολιτισμικό και γλωσσικό 

υπόβαθρο. 

Σε διάφορες χώρες έχουν εφαρμοστεί μοντέλα εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των μεταναστών σύμφωνα με βιβλιογραφικά στοιχεία (Μάρκου 1997, 
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Κεσίσογλου 2007, Νικολάου 2000, Γκότοβος 2003)
79

. Πρόκειται για το αφομοιωτικό 

μοντέλο, το μοντέλο ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό μοντέλο, το αντιρατσιστικό 

μοντέλο και το διαπολιτισμικό μοντέλο. 

Αν και τα μοντέλα αυτά δεν ορίζονται με τον ίδιο τρόπο από τους θεωρητικούς της 

εκπαίδευσης και τις κυβερνητικές αρχές των διαφόρων χωρών, οι βασικές τους αρχές είναι 

οι  εξής: 

 Το αφομοιωτικό μοντέλο κυριάρχησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Βασική 

του αρχή είναι η αφομοίωση των μεταναστευτικών πληθυσμών στην κοινωνία 

υποδοχής, έτσι ώστε να συμμετέχουν ισοδύναμα στη διαμόρφωση και τη συνοχή τoυ 

κοινωνικού ιστού. Ακόμη, ότι όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από την εθνοτική και 

θρησκευτική τους ταυτότητα, πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα 

τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στη διατήρηση του κυρίαρχου (εθνικού) 

πολιτισμού. Το σχολείο οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να εφαρμόζει μια 

μονοπολιτισμική προσέγγιση. 

 Το μοντέλο ενσωμάτωσης, έχει ως βασική αρχή ότι η πολιτισμική ετερότητα θα 

πρέπει να γίνεται αποδεκτή στο μέτρο που δεν εμποδίζει την ένταξη των μειονοτήτων 

και δεν θέτει σε κίνδυνο τα πολιτισμικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα της κυρίαρχης 

κοινωνικής ομάδας. 

 Το πολυπολιτισμικό μοντέλο αναγνωρίζει τις πολιτισμικές (γλωσσικές, θρησκευτικές 

κ.λπ.)  ιδιαιτερότητες των μεταναστών και θεωρεί ότι ο σεβασμός και η ανοχή αυτών 

των ιδιαιτεροτήτων επιτρέπει την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Επιπλέον, οι 

υποστηρικτές του συγκεκριμένου μοντέλου πιστεύουν ότι μια δημοκρατική, 

πλουραλιστική κοινωνία αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση των 

συστατικών στοιχείων του πολιτισμού των εθνοτικών ομάδων από τη μια μεριά, και τη 

γενικότερη αποδοχή των αξιών της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, από την άλλη. Στην 

πράξη ωστόσο, το πολυπολιτισμικό μοντέλο αναχαιτίζει την πλήρη ένταξη των 

μεταναστών διότι δεν εκχωρεί σε αυτούς τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία 

λήψης ουσιαστικών αποφάσεων στις χώρες υποδοχής. 

 Το αντιρατσιστικό μοντέλο ασκεί κριτική στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση για την 

απροθυμία της να αμφισβητήσει το κοινωνικό σύστημα και υποστηρίζει ότι πέρα από 

τις στάσεις των ατόμων, πρέπει να αλλάξουν και οι δομές της εκπαίδευσης, ώστε να 

καταπολεμηθούν οι κοινωνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις σε βάρος των 

μεταναστών. Το μοντέλο αυτό στοχεύει στην προσφορά ίσων ευκαιριών για 
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εκπαίδευση - ανεξάρτητα από τα εθνοτικά και φυλετικά γνωρίσματα του ατόμου -, τη 

χειραφέτηση και την απελευθέρωση από εθνοκεντρικά ιδεώδη τόσο των 

καταπιεζόμενων όσο και των καταπιεστών. Στο μοντέλο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη η 

κοινωνική τάξη. 

 Το διαπολιτισμικό μοντέλο προκύπτει από την αμφισβήτηση της ηθικής και 

δημοκρατικής νομιμοποίησης των προσεγγίσεων που δίνουν έμφαση στην αφομοίωση 

των μεταναστών. Μπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη του πολυπολιτισμικού μοντέλου που 

επιφέρει αποτελέσματα αντίθετα από τις επιδιώξεις των μειονοτήτων, οι οποίες 

διεκδικούν ισότιμη συμμετοχή, παρά περιχαράκωση, στην κοινωνική και πολιτική ζωή 

των χωρών όπου εγκαθίστανται (Νικολάου 2000, σελ. 129). Το μοντέλο αυτό 

αναπτύσσεται τη δεκαετία του ΄80, και ανοίγει το δρόμο για εναλλακτικές προτάσεις 

και λύσεις, ανατρέποντας την μονοπολιτισμικότητα και δημιουργεί νέες διαδικασίες 

για την διαμόρφωση του νέου πολίτη, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί 

στο νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να εισακούγεται και να διεκδικεί από την ίδια 

θέση τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματά του. Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στον 

διαφορετικό πολιτισμό, η ισοτιμία αλλά και οι θετικές αντιλήψεις σχετικά με τον άλλο 

πολιτισμό αποτελούν τέσσερα σημαντικά σημεία στήριξης για την επικοινωνία 

ανάμεσα στους ανθρώπους και το κοινωνικό-φυσικό τους περιβάλλον (Κανακίδου Ε., 

Παπαγιάννη Β., 1998)
80

. Η άποψη αυτή παραπέμπει στο διάλογο και τη διαμόρφωση 

των σχέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Ο όρος 

διαπολιτισμικότητα χρησιμοποιείται αρχικά από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την 

UNESCO σε κείμενα για την εκπαίδευση των εθνοτικών/μεταναστευτικών ομάδων και 

δηλώνει μια δυναμική διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας μεταξύ των 

ομάδων αυτών. Ο Helmut Essinger αναφέρεται σε τέσσερις βασικές αρχές: 

 την ενσυναίσθηση, δηλαδή την κατανόηση των προβλημάτων και της 

διαφορετικότητας με την τοποθέτηση του Εαυτού στη θέση του ΄Αλλου. 

Στον κόσμο των επιχειρήσεων αυτό που είναι σημαντικό στο σημείο αυτό 

είναι ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να αντιλαμβάνονται σε 

μεγάλο βαθμό τις βιοτικές και κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού στον 

οποίο απευθύνεται το προϊόν τους, 

 την αλληλεγγύη και τη συλλογική συνείδηση, που υπερβαίνουν τα όρια των 

ομάδων και των κρατών και καταπολεμούν την κοινωνική ανισότητα. Είναι 

σημαντικό ένας διαχειριστής να δείξει το κατάλληλο ενδιαφέρον στα άτομα 

του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται, αδιαφορώντας για τις δυσκολίες 

που επρόκειτο να αντιμετωπίσει, 

 το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα με άνοιγμα προς τους 

διαφορετικούς πολιτισμούς, και 
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 την καταπολέμηση του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης, τον περιορισμό των 

προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. 

Σύμφωνα με τον Essinger η πολυπολιτισμική εκπαίδευση θα δώσει χώρο στην μάθηση να 

προετοιμάσει την κοινωνία να δεχτεί τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, στην οποία 

άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς και προελεύσεις θα ζουν μαζί και θα μαθαίνουν ο 

ένας από τον άλλο. 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εμφανίζεται ως το πλέον δημοκρατικό διότι αποδέχεται και 

ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, ευνοεί τη 

συνεργασία τους και σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητές τους (Μάρκου 1995, σελ. 150-173). Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή δεν 

αφορά μόνο σχολεία με παρουσία παιδιών μεταναστών, ούτε είναι συνυφασμένη με ένα 

μόνο γνωστικό αντικείμενο. Αφορά κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από το γλωσσικό και 

πολιτισμικό του υπόβαθρο, διότι συνδέεται με την αγωγή στη δημοκρατία. Αντίθετα, η 

μονοπολιτισμική προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων όπως η Ιστορία, η Λογοτεχνία ή η 

Γλώσσα, κάθε άλλο παρά βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες ή να 

προετοιμαστούν για την προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης.  

 

2.2.13.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 εγκαινιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας στον 

τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το ΥΠΕΠΘ θέτει τις βάσεις για την αντιμετώπιση 

των εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με κοινωνικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες. Για το σκοπό αυτό, εκδίδεται Υπουργική απόφαση, η οποία εισάγει το 

θεσμό των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) για παιδιά 

παλιννοστούντων. Ο νέος θεσμός νομοθετείται αρχικά το 1983 (Ν. 1404/83)
81

 και 

τροποποιείται το 1990 με το Ν. 1894/90, σύμφωνα με τον οποίο εκδίδεται η Υπουργική 

απόφαση Φ2/378/Γ1/1124/8-12-1994, που ρυθμίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων και 

δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης (ωρομίσθιων) εκπαιδευτικών που διδάσκουν τη γλώσσα 

και τον πολιτισμό των παιδιών των μεταναστών. 

Η παρουσία ενός αυξανόμενου αριθμού μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς τη 

δεκαετία του ’90 και η μετεξέλιξη του ελληνικού σχολείου σε «πολυπολιτισμικό», 

αποτέλεσαν το έναυσμα για τη θέσπιση του νόμου περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Ν. 

2413/96). 

Ως σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (άρθρο 34) ορίζεται «η οργάνωση και η 

                                                                    
81
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προβλήματος διότι κατηγοριοποιεί τους μαθητές και αδυνατεί να καλύψει άλλου είδους προβλήματα 
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λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 

παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες». Ορίζεται, επίσης, ότι στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα 

εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία θα 

προσαρμόζονται στις ανάγκες των «διαφορετικών» μαθητών.  

Σε ό,τι αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο 

Νόμος ορίζει τη μετατροπή δημόσιων σχολείων σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Από το 1996 μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν και λειτουργούν 26 σχολεία σε όλη την Ελλάδα (13 

Δημοτικά σχολεία, 9 Γυμνάσια και 4 Λύκεια)
82

, όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα των 

αντίστοιχων δημοσίων σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους. Για να χαρακτηριστεί 

ένα σχολείο διαπολιτισμικό θα πρέπει ο αριθμός των παλιννοστούντων και / ή αλλοδαπών 

μαθητών να πλησιάζει το 45% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού. Οι εκπαιδευτικοί 

που διδάσκουν στα σχολεία αυτά επιμορφώνονται και όσοι καλούνται να καλύψουν τις 

κενές θέσεις που δημιουργούνται, επιλέγονται με κριτήριο τις γνώσεις στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Το 1999 θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά 

Τμήματα. Η Υπουργική απόφαση Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 προβλέπει τη διαμόρφωση ενός 

ευέλικτου σχήματος θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης στο επίπεδο των σχολικών 

μονάδων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και ισόρροπη ένταξη των παλιννοστούντων και 

των παιδιών των μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και ο βασικός προσανατολισμός των νέων παρεμβάσεων 

παραμένει: «η εντατική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας» κι όχι οι ιδιαίτερες ανάγκες 

προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας σε παιδιά που δεν έχουν μητρική την ελληνική 

γλώσσα, παρατηρείται μια σημαντική διαφορά από προγενέστερες αποφάσεις: η ελληνική 

γλώσσα αναφέρεται ως δεύτερη γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών. Η προαναφερθείσα 

Υπουργική απόφαση επισημαίνει την ανάγκη διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού 

της χώρας προέλευσης των μαθητών, την πρόσληψη διδασκόντων. Παρόλα αυτά, για την 

υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων υπεύθυνος είναι ο οικείος νομάρχης και όχι το 

Υπουργείο Παιδείας. 
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 Σύμφωνα με τον Νικολάου (2000), το έτος 2000, τα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ανέρχονται σε 10 Δημοτικά, 6 Γυμνάσια, 4  

Λύκεια. 
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Πίνακας 5. Η κατανομή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα δημόσια 

Γυμνάσια της χώρας (ΚεΔΑ –Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής), 2006-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Πετρονώτη Μαρίνα, «Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο», 2008, σελ. 

19. 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική πολιτεία ευαισθητοποιείται ολοένα περισσότερο γύρω από 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σύνολο 

Μαθητών 

Αριθμός 

Αλλοδαπών 

Μαθητών 

Αριθμός Παλ/ντων 

Μαθητών 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

19.838 828 1.181 

ΑΤΤΙΚΗΣ 102.261 14.036 1.300 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6.366 398 33 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 22.491 1.259 100 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

9.637 493 115 

ΗΠΕΙΡΟΥ 9.827 795 85 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 23.410 1.527 109 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 7.470 921 51 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

58.810 4.033 2.874 

ΚΡΗΤΗΣ 20.431 1.583 119 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11.677 1.315 79 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 17.429 1.844 87 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17.304 1.575 75 

ΣΥΝΟΛΟ 326.951 30.607 6.208 
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την εκπαίδευση της δεύτερης γενιάς μεταναστών και παλιννοστούντων. Αντιδρώντας στην 

πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού,  θεσμοθετεί την Ειδική Γραμματεία Παιδείας 

Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Νόμος 2413 / 1996) και ιδρύει το Ινστιτούτο 

Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) (έναρξη λειτουργίας: 

2001). Ο στόχος του Ι.Π.Ο.Δ.Ε.  είναι διττός: αφενός, η προώθηση της ελληνικής παιδείας 

και του πολιτισμού στους ομογενείς, με έμφαση στη νέα γενιά, και αφετέρου, ο 

συντονισμός της ομαλής εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και των 

παλιννοστούντων μαθητών στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα καθώς επίσης, μαθητών 

που προέρχονται από ευάλωτα στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό, πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. 
83

 

Παράλληλα, η πολιτεία αναθέτει στην πανεπιστημιακή κοινότητα τη διερεύνηση των 

συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης μαθητών με διαφορετικά πολιτισμικά και 

γλωσσικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού, τη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (σε τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα), 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη στήριξη των μεταναστευτικών οικογενειών, την 

παρέμβαση στις τοπικές κοινότητες και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την 

εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών. 

Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών επιζητεί την προσαρμογή 

και ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, αυξάνονται οι μελέτες, 

οι έρευνες, τα πειράματα, η οργάνωση μικρής ή μεγάλης διάρκειας επιμορφωτικών 

σεμιναρίων, ενώ παράλληλα, αναπτύσσονται δράσεις εστιασμένες κυρίως στα εξής πεδία:  

 ενίσχυση της ελληνομάθειας με κατάλληλη διδασκαλία, 

 διαπολιτισμική διάσταση του Αναλυτικού Προγράμματος,  

 συγγραφή βιβλίων και παραγωγή διδακτικού υλικού,  

 ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικό υλικό,  

 καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής, 

 ψυχο-κοινωνική στήριξη των μαθητών,  

 διαχείριση προβλημάτων τάξης.  

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί η σημαντική πρόταση του ΥΠΕΠΘ (1995) προς την Ε.Ε., 
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 Οι σημαντικότερες αρμοδιότητες του ΙΠΟΔΕ επιγραμματικά είναι να: 

 Καταρτίζει Προγράμματα Σπουδών  

 Παράγει διδακτικά εγχειρίδια και διδακτικά βοηθήματα  

 Επιμορφώνει εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης  

 Παρακολουθεί την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και να τα ενισχύει στην 

πράξη  

 Αξιολογεί από παιδαγωγική σκοπιά τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στον τομέα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης  

 Διεξάγει εκπαιδευτική έρευνα στον τομέα της αρμοδιότητάς του  

 Συμβουλεύει την Πολιτεία για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και 

καινοτομιών στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης   
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για χρηματοδότηση έργων με στόχο τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης των παιδιών 

μεταναστών και παλιννοστούντων, όπως και των παιδιών της μειονότητας της Θράκης και 

των παιδιών των Τσιγγάνων. Οι πολιτικοί αυτοί στόχοι προσβλέπουν στη μείωση των 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων οι οποίες έχουν ως επακόλουθο να μένουν τα 

παιδιά αυτά χωρίς επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, παρεμποδίζουν την τοπική 

και τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, αναστέλλουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2006 ξεκίνησε η τρίτη φάση (2006-2008) των Πράξεων Ενέργειας 

«Ένταξη των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό 

σύστημα» του Προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, η οποία μέσω των Πανεπιστημίων στηρίζει 

τα παρακάτω Προγράμματα:  

 «Εκπαίδευση των παιδιών των Μουσουλμάνων», που υλοποιείται από το 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για τη  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)», που υλοποιείται από το Τμήμα 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέας Παιδαγωγικής) του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 «Εκπαίδευση των παιδιών των Τσιγγάνων στο σχολείο», που υλοποιείται 

από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών» στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Με τα παραπάνω προγράμματα, δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να 

προσπεράσουν «τις αγκυλώσεις του εκπαιδευτικού θεσμού, δηλ. τα παραδοσιακά του 

χαρακτηριστικά που έχουν δυο επιπτώσεις: αφενός κάνουν το σχολείο στην ελληνική 

κοινωνία (όπως και αλλού στην Ευρώπη) θεσμό αναπαραγωγικό των κοινωνικών 

ανισοτήτων και αφετέρου το εμποδίζουν να εφοδιάσει τα παιδιά και τους νέους με κριτική 

και δημιουργική σκέψη, για να κατανοήσουν τα νέα και γρήγορα μεταβαλλόμενα ελληνικά 

και διεθνή δεδομένα, ώστε να μπορέσουν μέσα στις τελείως καινούριες  συνθήκες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μετακίνησης πληθυσμών να γίνουν πολίτες ικανοί να 

φτιάξουν έναν καλύτερο κοινωνικό κόσμο» (Δραγώνα & Φραγκουδάκη 2008, σελ. 17)
84

. 

Επίσης, να συμμετέχουν σε νέες μορφές επιμόρφωσης, να προβληματιστούν γύρω από τις 

σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που άπτονται της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο 

και να αναπτύξουν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στα καινούργια κοινωνικά μηνύματα. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, το 

                                                                    
84

 Δραγώνα Θ. & Φραγκουδάκη Α., «Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην 

εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης», εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2008. 
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ΥΠΕΠΘ και άλλοι φορείς, εποπτεύουν επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια μικρής ή 

μεγάλης διάρκειας, ενδοσχολικά ή διασχολικά, και με πανελλήνια συχνά εμβέλεια: 

 Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) στοχεύει, μεταξύ  

άλλων, στο σχεδιασμό δράσεων για την ταχύρυθμη επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ορισμένες από αυτές τις δράσεις συνδέονται άρρηκτα με τη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, όπως π.χ. το επιμορφωτικό πρόγραμμα 

«Συσχετισμός οικογενειακού-κοινωνικού-πολιτισμικού περιβάλλοντος στη 

σχολική επίδοση του παιδιού». 

 Η θεματική της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ΠΕΚ) με 

αφετηρία τον εκσυγχρονισμό της αρχικής εκπαίδευσης, στρέφεται επίσης 

γύρω από τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

 Η Δράση e-Twinning του ΥΠΕΠΘ επιδιώκει τη διασύνδεση ευρωπαϊκών 

σχολείων  και αποτελεί από το Σεπτέμβριο του 2004, μία από τις πολλές 

δράσεις του προγράμματος e-Learning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω του 

e-Twinning, τα σχολεία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποκτήσουν 

σχέσεις αδελφικές με τη βοήθεια του διαδικτύου.  

 Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

οργανώνει ημερίδες και σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

 Το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

(ΙΠΟΔΕ) εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ και, μεταξύ άλλων, επιδιώκει την 

ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών και των μαθητών που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικά και πολιτισμικά ομάδες, οργανώνει επιμορφωτικά 

σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και στελέχη της 

εκπαίδευσης.   

 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού Προγράμματος 

«Διαχείριση προβλημάτων τάξης» εντάσσει άξονα σχετικό με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. 

 Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ) δραστηριοποιείται σε 

θέματα εκπαίδευσης και αλφαβητισμού ενηλίκων. Οργανώνει επίσης 

μαθήματα ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς και ασχολείται με την 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Τσιγγάνων.  

 Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα 

εκπαιδευτικής στήριξης των παιδιών των Μουσουλμάνων της Θράκης. 
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2.2.13.3 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

   

Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, η δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης 

της πολυπολιτισμικότητας αποτελεί στρατηγικό στόχο και δίνει τη δυνατότητα της 

παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής και 

επιστημολογικής φύσης. 

 Το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχοντας ως στόχο την εισαγωγή των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και της Δημοκρατίας, της ανοχής, του αμοιβαίου σεβασμού, του Κράτους 

Δικαίου και της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στις καθημερινές εκπαιδευτικές 

πρακτικές, προτείνει επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και στελέχη της 

εκπαίδευσης. Η σημαντικότερη ίσως δραστηριότητα (Μάρκου 1997, σελ.82) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης συνδέεται με το Πρόγραμμα Νο 7 (1980-1985) για την 

εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών. Στο Πρόγραμμα αυτό 

υιοθετείται μια ευρύτερη οπτική, η οποία ταυτίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με την 

αναγνώριση από όλο τον μαθητικό πληθυσμό της πολυπολιτισμικής διάστασης των 

σύγχρονων κοινωνιών.  

 Η UNESCO, με αφετηρία τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποβλέπει 

στην εξάλειψη των ανισοτήτων και θεωρεί την εκπαίδευση ως δικαίωμα κάθε 

ανθρώπου, αλλά και ως υποχρέωση των δημοκρατικών κοινωνιών. 

 Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ασχολείται με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών από 

τη δεκαετία του ΄70, όταν κατέστη εμφανές ότι η εγκατάσταση μεταναστών στις 

ευρωπαϊκές χώρες δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, 

προωθούνται, μεταξύ άλλων, προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Στην Ελλάδα το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ορίστηκε ως 

Εθνική Μονάδα για τα Τομεακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως το Comenius και το 

Grundtvig που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην παιδεία, 

ενώ ενθαρρύνουν συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα: 

 Η δράση Comenius-Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στοχεύει 

στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης δίδοντας στο   

εκπαιδευτικό προσωπικό τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικές 

δραστηριότητες διάρκειας 6 εβδομάδων, που πραγματοποιούνται σε άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα από εκείνη στην οποία διδάσκει. Οι δραστηριότητες αυτές 

εμπλουτίζουν τις διδακτικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και διευρύνουν 

τη γνώση τους γύρω από την ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής εκπαίδευσης. 

 Η δράση Grundtvig αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων και οργανώνει 

σεμινάρια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία 
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εκπαιδευτικών σχεδίων προτείνοντας, μεταξύ  άλλων, σχέδια 

διαπολιτισμικής αγωγής. 

 Το ενδιαφέρον του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης) για τα προβλήματα των μεταναστών και τη νέα πολυπολιτισμική 

πραγματικότητα, εκδηλώνεται στη δεκαετία του ΄80 και εντάσσεται στη 

γενικότερη αντίληψη ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη διασφαλίζεται 

μέσα από ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε συνεργασία με το 

CERI  (Κέντρο Εκπαιδευτικής ΄Ερευνας και Καινοτομίας) αναλαμβάνει την 

πρώτη δραστηριότητα για την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και τη 

διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας. 

Ενδεικτικά των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση παιδιών μεταναστών είναι τα 

παραδείγματα της Γαλλίας και της Σουηδίας: 

Α. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 η Γαλλία ακολουθεί πολιτική ενσωμάτωσης, 

εστιάζοντας την προσοχή της στη γλωσσική επάρκεια που αποκτούν τα παιδιά των 

μεταναστών μέσω της παρακολούθησης προπαρασκευαστικών τάξεων ή τάξεων υποδοχής 

και στη συνέχεια, της ένταξης σε τάξεις κανονικών σχολείων. Ωστόσο, η γαλλική γλώσσα 

δεν διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα ούτε λαμβάνεται υπόψη το γλωσσικό υπόβαθρο αυτών 

των μαθητών. Στα χρόνια που ακολουθούν, εφαρμόζονται μέτρα που ενισχύουν την 

εκμάθηση της μητρικής γλώσσας των παιδιών των μεταναστών με την προοπτική να 

επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους, ενώ τη δεκαετία 1975-1985 προωθούνται οι εξής 

ρυθμίσεις που ευνοούν την κοινωνική τους ένταξη: 

α. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Ενημέρωσης για την εκπαίδευση των παιδιών των 

μεταναστών αναπτύσσουν συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια, 

υποστηρίζουν πολυπολιτισμικού χαρακτήρα αλλαγές στα σχολικά προγράμματα, 

καταδικάζουν την γνώση  τη μορφή που προέρχεται από το σχολείο, βοηθούν τα παιδιά των 

μεταναστών να αποκτήσουν νέα πολιτισμική ταυτότητα, αλλά και τους εκπαιδευτικούς να 

υπερβούν τα εθνοκεντρικά στερεότυπα. 

β. Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στηρίζονται στην παραδοχή ότι τα κοινωνικά, 

οικονομικά και πολιτισμικά προβλήματα ευθύνονται για τη σχολική αποτυχία. Έτσι, 

επιλέγονται συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται εκπαιδευτικά 

και κοινωνικά προγράμματα εστιασμένα στην άμβλυνση των ανισοτήτων. Μετά το 1985 ο 

θεσμός εγκαταλείπεται και ενεργοποιούνται προγενέστερες μορφές αντιμετώπισης της 

εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών (Μάρκου 1997, 126-128).    

γ. Τα μαθήματα μητρικής γλώσσας οργανώνονται εξ ολοκλήρου από φορείς της χώρας 

καταγωγής με βάση διμερείς συμφωνίες και υλοποιούνται υπό την εποπτεία των γαλλικών 

αρχών ( η αναφερόμενη θέση προέρχεται από την Πετρονώτη Μαρίνα)
 85
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 Η Πετρονώτη Μαρίνα αναφέρεται σε:Σκούρτου, Ε, Βρατσάλης, Κ. Γκόβαρης, Χ., «Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση: 

αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης-προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης», 2004, ΙΜΕΠΟ-Συγγραφείς. 
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Β. Η Σουηδία αναγνωρίζεται επίσημα ως πολυπολιτισμική κοινωνία και στα μέσα της 

δεκαετίας του΄70 εγκαταλείπει την πολιτική της αφομοίωσης των μεταναστών, 

προβαίνοντας σε ορισμένες δομικές αλλαγές: πλήρης ισότητα ανάμεσα σε όλους τους 

κατοίκους της χώρας ανεξάρτητα από τα εθνοτικά τους γνωρίσματα και συμμετοχή των 

συλλόγων των μεταναστών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης της Σουηδικής κοινωνίας. 

Θεωρώντας ότι ο αποκλεισμός από τη μητρική γλώσσα συνεπάγεται τη χαμηλή 

αυτοεκτίμηση των παιδιών και επηρεάζει δυσμενώς την ένταξή τους, η Σουηδία υιοθετεί 

την ενεργητική διγλωσσία με προαιρετική αλλά προτεινόμενη φοίτηση (Κεσίσογλου 2007, 

32) ενώ πολλοί τοπικοί φορείς οργανώνουν δίγλωσσες τάξεις για παιδιά Σουηδών και 

μεταναστών με αναλογία 50%, όπως επίσης, τάξεις μητρικής γλώσσας για τα νεαρά μέλη 

της ίδιας εθνοτικής ομάδας. Προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία αυτών 

των τάξεων, οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες της χώρας οργανώνουν από το 1977 σεμινάρια για 

τη διδακτική της μητρικής γλώσσας των παιδιών των μεταναστών και από το 1988 

καθιερώνουν την  τετραετή φοίτηση (στις Ακαδημίες) όσων διδάσκουν μητρικές γλώσσες 

και την παράλληλη ειδίκευσή τους στη διδασκαλία ενός ακόμη γνωστικού αντικειμένου 

(Μάρκου 1997, σελ. 145-148).   

Ανακεφαλαιώνοντας, η παρουσίαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής εμπειρίας στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι εξονυχιστική: στόχος της είναι να σκιαγραφήσει τις 

σημαντικότερες από τις δράσεις που αναπτύσσονται σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση 

στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, οι επιθυμητές αλλαγές στις επιμορφωτικές δράσεις 

των εκπαιδευτικών εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο. Θα πρέπει, τέλος, να 

επισημανθεί ότι οι ανακατατάξεις και οι δυσκολίες που επιφέρει η «μετατροπή» της 

ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική, δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν μόνο στο 

σχολείο: απαιτούνται καλά σχεδιασμένες και συντονισμένες δράσεις σε πολιτικούς, 

κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς. Επιπλέον, οι σχολικές δραστηριότητες  θα πρέπει να 

στοχεύουν στη δημιουργία μιας ιδεολογίας για την ετερότητα η οποία θα υπερβαίνει την 

απλή μετάδοση γνώσεων και θα υπεισέρχεται σε μια άλλη σφαίρα, αυτή της παιδείας, κύριο 

στοιχείο αυτό την ανάδρασης και της συνεχιζόμενης προσπάθειας.
86

  

Τα δεδομένα στον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του πλανήτη 

αλλάζουν καθημερινά. Το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας μέσα στους οργανισμούς και 

τις επιχειρήσεις αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις μέρες μας. Η μετανάστες 

και οι εκπατρισμένοι πληθαίνουν και οι επιχειρήσεις επιθυμούν να αποκτήσουν «παγκόσμιο 

χαρακτήρα». Στο παρακάτω κεφάλαιο θα δούμε πώς άτομα που ανήκουν σε διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα συνυπάρχουν σε ένα κοινό εργασιακό περιβάλλον. 

 

                                                                    
86

 Πετρονώτη Μαρίνα, «Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο», Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ 

(Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, 2
η
 Έκδοση, Δεκέμβριος 2008, 

σελ. 8-17. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 : ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην 

πολυπολιτισμικότητα και τον οργανισμό. Η πολυπολιτισμικότητα από την φύση προκαλεί 

συζητήσεις και σχόλια που πολλές φορές οδηγούν σε αντιδράσεις λόγω διαφορετικών 

απόψεων. Οι κοινωνικές απόψεις περί του θέματος αυτού είναι πολλές και το αν η 

πολυπολιτισμικότητα μπορεί να διατηρηθεί σε έναν οργανισμό είναι και αυτό ένα θέμα που 

χρήζει εκτενής εξέτασης. Αναμφίβολα, οι διαφορετικές πολιτισμικές πεποιθήσεις οδηγούν 

σε συγκρούσεις εσωτερικά του οργανισμού οι οποίες χρειάζονται κατάλληλη διαχείριση 

στην αντιμετώπισή τους. 

 

3.1 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

Η πρόσφατη αναζωπύρωση του ρατσισμού και των άλλων μορφών της κοινωνικής αδικίας 

σε πόλεις και κωμοπόλεις, κολέγια και πανεπιστήμια, γραφεία και εγκαταστάσεις, έχει 

ανανεώσει το ενδιαφέρον και έχει δημιουργήσει νέες γνώσεις τόσο στο παρελθόν όσο και 

στο παρόν της κοινωνικής δυναμικής. Τουλάχιστον πέντε είναι οι σημαντικές γνώσεις που 

μπορούν να αποδοθούν σε αυτές τις νέες ανησυχίες: 

• Η ατομική συνείδηση  στρατηγικής ευαισθητοποίησης έχει  μόνο περιορισμένη επιτυχία 

στην παραγωγή σημαντικής βελτίωσης στο περιβάλλον εργασίας για εκείνους που 

πρόσφατα έχουν πρόσβαση, όπως οι γυναίκες, οι φυλετικές μειονότητες, ή άτομα με ειδικές 

ανάγκες. 

• Η διαρκής κοινωνική αλλαγή της δικαιοσύνης στο χώρο εργασίας απαιτεί την άμεση και 

ολοκληρωμένη προσπάθεια αλλαγής επικεντρώνοντας στην οργάνωση ως σύστημα. Το 

σύστημα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει υποστήριξη για την 

ενίσχυση  στη χρήση της κοινωνικής διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. 

• Παραδοσιακές αναπτυξιακές προσπάθειες οργάνωσης δεν έχουν επιδράσει στην 

κοινωνική καταπίεση στον εργασιακό χώρο όσο οι ιδρυτές της είχαν ελπίσει. 

• Μια σειρά από πρόσφατες δημογραφικές αναλύσεις παρουσιάζουν ότι οι εθνικοί και 

παγκόσμιοι πληθυσμοί υφίστανται δραματικές δημογραφικές μεταβολές. Πολλοί 

οργανισμοί έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν νέες προσλήψεις, ανάπτυξη και προγράμματα 

κινήτρων που απευθύνονται σε ένα εργατικό δυναμικό με ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών 

αξιών, αναγκών και στόχων. 
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• Αποδεικτικά στοιχεία αρχίζουν να δείχνουν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της 

ποσότητας και της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ένας οργανισμός παρέχει 

και η δυνατότητα του οργανισμού αυτού να παρέχει ένα μόνο εργασιακό περιβάλλον για 

όλους τους εργαζομένους της. 

Ο Οργανισμός Πολυπολιτισμικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει σήμερα ένα αρκετά ευρύ 

φάσμα  ορισμών, οραμάτων, παραδοχών,  στρατηγικών, τεχνικών, ορολογιών σκοπών και 

στόχων. Περιλαμβάνουν τους ανθρώπους που εργάζονται κάτω από τίτλους όπως 

Διαχείριση της Διαφορετικότητας, Καταφατική δράση, Ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης, το 

ρατσισμό και το σεξισμό της ευαισθητοποίησης και της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Από αυτές τις περιοχές ενδιαφέροντος, εμφανίζονται τέσσερα θέματα που μπορούν να 

προσδιορίσουν τους στόχους τους: 

 η κοινωνική και πολιτιστική εκπροσώπηση των προοπτικών, των κοσμικών 

απόψεων, του τρόπου ζωής, της γλώσσας και των μορφών διαχείρισης, 

 η αποτίμηση και η αξιοποίηση των διαφορών ως ένα μέσο προς την 

αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη, προωθώντας την πλήρη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων για την αποστολή του, τις εσωτερικές εργασίες και 

την εξωτερική διασύνδεση με το περιβάλλον 

 η εξάλειψη του ρατσισμού και του σεξισμού, και 

 η ποικιλομορφία των ενδιαφερόμενων μερών, με τη συμμετοχή των μελών όλων 

των πολιτιστικών ομάδων ως ισότιμοι εταίροι – συνεργάτες στην επιχείρηση και 

αντανακλούν τη δέσμευση για την ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων. 

 

3.2 ΈΝΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Σύμφωνα τους Jackson και Hardiman το 1981 (με αναφορά στους Holvino και Jackson, 

1996)
87

 ένας πολυπολιτισμικός οργανισμός: 

 μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για την ανάπτυξη επαγγελματιών που να 

διακατέχονται από πολυπολιτισμική οργάνωση 

 αντικατοπτρίζει τις εισφορές και τα συμφέροντα των διαφορετικών πολιτισμικών 

και κοινωνικών ομάδων στην αποστολή, τις δραστηριότητές της, και το προϊόν ή 

την υπηρεσία της 

 δρα στη δέσμευση για την εξάλειψη της κοινωνικής καταπίεσης σε όλες τις μορφές 

μέσα στον οργανισμό 

 περιλαμβάνει τα μέλη των διαφόρων πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων ως 

                                                                    
87

 Οι Holvino και Jackson (1996) αναφέρονται σε: 

 Jackson, B. and  Hardiman R., «Organizational Stages of Multicultural Awareness», 1981, Unpublished Paper. 
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πλήρη μέλη, ιδιαίτερα στις αποφάσεις που διαμορφώνουν την οργάνωση, και 

 υλοποιεί τις κοινωνικές ευθύνες στο ευρύτερο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης 

της υποστήριξης των προσπαθειών για την εξάλειψη όλων των μορφών της 

κοινωνικής καταπίεσης και να εκπαιδεύσει τους άλλους σε πολυπολιτισμικές 

προοπτικές. 

Η ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής οργάνωσης διευρύνει τους επαγγελματικούς ορίζοντες 

του κάθε εργαζόμενου και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ¨διεθνούς χαρακτήρα¨, 

ανοιχτόμυαλου χωρίς προκαταλήψεις και ρατσιστικές διαθέσεις. 

 

3.3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-

ΜΟΝΤΕΛΟ JACKSON ΚΑΙ HARDIMAN 

 

 

Οι Jackson και Hardiman (1981) έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο που περιγράφει τρία επίπεδα 

και έξι στάδια στην πολυπολιτισμική αναπτυξιακή διαδικασία. Τα στάδια είναι διαδοχικά. 

Βιώνοντας τις γνώσεις και τους περιορισμούς της κάθε στάδιο συμβάλλει στην ικανότητα 

του οργανισμού να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Ένας οργανισμός μπορεί να αναδείξει 

τους δείκτες ενός, μερικών ή όλων των σταδίων των χωριστών τμημάτων ή υπηρεσιών. 

 

Πρώτο επίπεδο 

 

Πρώτο Στάδιο: Ο αποκλεισμός από την Οργάνωση 

 

 

Ο αποκλεισμός από την οργάνωση αυτή είναι αφιερωμένη στη διατήρηση της κυριαρχίας 

της μιας ομάδας σχετικά με άλλες ομάδες με βάση τη φυλή, το φύλο, τον πολιτισμό, ή άλλα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά ταυτότητας. Σχετικές εκδηλώσεις των οργανώσεων αυτών είναι 

οι πολιτικές αποκλεισμού των μελών και των πρακτικών προσλήψεων. 

 

Δεύτερο στάδιο: Η Λέσχη (The Club) 

 

 

Το Club περιγράφει την οργάνωση που σταματά αυτούς που ρητά υποστηρίζουν αντιλήψεις 

όπως η ανωτερότητα και η ανδρική υπεροχή των ¨λευκών¨, αλλά δεν επιδιώκουν να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν το προνόμιο εκείνων που έχουν παραδοσιακά στην 

κατοχή τους κοινωνική δύναμη. Αυτό γίνεται με την ανάπτυξη και τη διατήρηση των 
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αποστολών, των πολιτικών, των κανόνες και των διαδικασιών που αντιμετωπίζονται ως 

¨σωστές¨ από την δική τους πλευρά. Το Club επιτρέπει έναν περιορισμένο αριθμό των 

μελών από καταπιεσμένες ομάδες όπως οι γυναίκες και φυλετικές μειονότητες, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν τις κατάλληλες προοπτικές και διαπιστευτήρια. 

Δεύτερο επίπεδο 

Τρίτο Στάδιο: Ο Οργανισμός Συμμόρφωσης 

Ο ¨Ανάμεικτος¨ Οργανισμός έχει δεσμευθεί να καταργήσει ορισμένες από τις διακρίσεις 

που υπάρχουν στο Club με την παροχή πρόσβασης στις γυναίκες και τις μειονότητες. 

Ωστόσο, επιδιώκει να επιτύχει το στόχο αυτό χωρίς να διαταραχθεί η δομή, η αποστολή και 

η κουλτούρα του οργανισμού. Η οργάνωση γίνεται προσεκτικά ώστε να μην 

δημιουργηθούν "πάρα πολλά κύματα" ή να προσβάλλουν ή να αμφισβητήσουν τους 

εργαζόμενους ή τους πελάτες της σε ρατσιστικό, σεξιστικό ή αντισημιτικό επίπεδο, και 

μάλιστα με ακραίες συμπεριφορές. Ο Οργανισμός συμμόρφωσης επιχειρεί συνήθως να 

αλλάξει το οργανωτικό φυλετικό προφίλ του με την ενεργητική πρόσληψη  φυλετικών 

μειονοτήτων και γυναικών στο κάτω μέρος της οργάνωσης και στα κατώτερα για αρχή 

επίπεδά του. Με την ευκαιρία, θα προσλάβουν ή θα προωθήσουν ως «συμβολικές» τις 

φυλετικές μειονότητες ή γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις, συνήθως θέσεις προσωπικού. 

Όταν η εξαίρεση γίνεται για να τοποθετηθεί μια γυναίκα, μια φυλετική μειονότητα, ή μέλος 

οποιουδήποτε άλλης καταπιεσμένης κοινωνικής ομάδας σε μια θέση πρώτης γραμμής, είναι 

σημαντικό ότι το πρόσωπο αυτό να είναι ένας ¨παίκτης της ομάδας¨ και επρόκειτο να 

συμβάλλει τα μέγιστα να αποδείξει στον εαυτό του και σε αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν. 

Ένας τέτοιος παίκτης δεν αμφισβητεί ανοιχτά την αποστολή και τις πρακτικές της ομάδας 

στην οποία ανήκει, και συνήθως είναι 150% έτοιμος να εκπληρώσει επαγγελματικά και 

αποδοτικά οτιδήποτε του ανατεθεί. 

Τέταρτο Στάδιο: Η καταφατική Δράση του Οργανισμού 

 

 

Η Καταφατική Δράση του Οργανισμού έχει επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των 

πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις και την εγγενή αρνητική διάθεση που πιθανό να 

υπάρχει από τον σύλλογο με την πρόσληψη και την ενεργό προώθηση των γυναικών, των 

φυλετικών μειονοτήτων, και τα μέλη των άλλων κοινωνικών ομάδων συνήθως αρνούνται  

την πρόσβαση στις οργανώσεις τέτοιου είδους. Επιπλέον, η θετική δράση της οργάνωσης 

αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη στήριξη της ανάπτυξης αυτών των νέων υπαλλήλων και 

φροντίζει για την έναρξη προγραμμάτων που αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. 

Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται με έναν μη 

καταπιεστικό τρόπο, και ο οργανισμός μπορεί να διεξάγει προγράμματα που θα 

συμβάλλουν στην εξάλειψη ρατσιστικών και σεξιστικών προκαταλήψεων. Η άποψη αυτή 

του οργανισμού περιλαμβάνει επίσης τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους Λατίνους τους 
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Ασιάτες, τους Ιθαγενείς Αμερικανούς, τους ηλικιωμένους και άλλες κοινωνικά 

καταπιεσμένες ομάδες. Αν και η θετική δράση της οργάνωσης έχει δεσμευτεί να αυξήσει 

την πρόσβαση των μελών των διαφόρων ομάδων και να αυξήσει τις πιθανότητες ότι θα 

πετύχει με την άρση των εχθρικών στάσεων και συμπεριφορών, όλα τα μέλη αυτής της 

οργάνωσης εξακολουθούν να υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τους κανόνες και τις 

πρακτικές που προκύπτουν από τη δεσπόζουσα κοσμοθεωρία του ομίλου. 

 

Τρίτο επίπεδο  

 

 

Πέμπτο στάδιο: Ο επαναπροσδιορισμένος Οργανισμός 

 

 

Ένας οργανισμός δεν είναι ικανοποιημένος με το να είναι απλά «αντιρατσιστικός» ή «αντι-

σεξιστικός". Έχει δεσμευτεί να εξετάσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της για τις 

επιπτώσεις τους στην ικανότητα όλων των μελών να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και την επιτυχία της οργάνωσης . 

Ο επαναπροσδιορισμένος οργανισμός αρχίζει να αμφισβητεί τα όρια της πολιτιστικής 

προοπτικής, όπως είναι προφανές στην αποστολή του, τη δομή, τη διαχείριση, την 

τεχνολογία, ψυχο-κοινωνική δυναμική, και το προϊόν ή την υπηρεσία του. Επιδιώκει να 

διερευνήσει τη σημασία και τα πιθανά οφέλη από μια πολυπολιτισμική ποικιλομορφία του 

εργατικού δυναμικού. Αυτή η οργάνωση συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία οράματος, 

σχεδιασμού και δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων που κατευθύνονται προς την 

υλοποίηση ενός πολυπολιτισμικού οργανισμού. Ο επαναπροσδιορισμένος Οργανισμός έχει 

δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών που διανέμουν 

δύναμης μεταξύ όλων των διαφορετικών ομάδων στη διοργάνωση. Ο οργανισμός αυτός 

αναζητεί εναλλακτικές μορφές που εξασφαλίζουν την ένταξη, τη συμμετοχή και την 

ενδυνάμωση όλων των μελών της. 

Έκτο στάδιο: Ο πολυπολιτισμικός Οργανισμός 

 

 

Ο πολυπολιτισμικός Οργανισμός αντανακλά τις εισφορές και τα συμφέροντα των 

διαφορετικών πολιτιστικών και κοινωνικών ομάδων στην αποστολή, τις δραστηριότητές 

του, και του προϊόντος ή της υπηρεσίας του. Δρα σε μια δέσμευση για την εξάλειψη της 

κοινωνικής καταπίεσης σε όλες τις μορφές μέσα στην οργάνωση και περιλαμβάνει τα μέλη 

των πολύμορφων Ευρωπαϊκών πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων ως πλήρη μέλη, 

ιδιαίτερα στις αποφάσεις που διαμορφώνουν την οργάνωση, μέσω των εξωτερικών 

κοινωνικών ευθυνών, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των προσπαθειών για την 

εξάλειψη όλων των μορφών της κοινωνικής καταπίεσης και να εκπαιδεύσει άλλους με τις 

προοπτικές ενός πολυπολιτισμικού οργανισμού. 
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Πίνακας 6.3 διαστάσεις Οργανωσιακής αλλαγής 

3 Διαστάσεις Οργανωσιακής Αλλαγής 

 Απόκλει

-σμός 

Το Club Συμμόρφωση Καταφατική 

Δράση 

Επαναπροσδιο-

ρισμός 

Πολυπολιτισμικός 

Στόχος της 

αλλαγής 

- Ανώτερο 
επίπεδο 
διαχείρισης ή 
μέλη από 
καταπιεσμένες 
ομάδες 

Προσωπικό και 
άλλα 
συστήματα  και 
μηχανισμοί 

Σύστημα:  
-Δομή 
-Αμοιβές  
-Σχέσεις  
-Κλίμα 
 

Σύστημα: 
-Αποστολή 
-Αξίες 
-Δομές 
 

Σύστημα και 
περιβάλλον 

Παρεμβάσεις - Εκπαίδευση 
στη διαχείριση 

Υποστήριξη 
και ομάδες 
πελατειακής 
σχέσης 

Έλεγχος για 
ίσες ευκαιρίες 

απασχόλησης 
(EEO), 
εκπαίδευση για 
EEO, θέσπιση 
στόχων και 
προγραμματισ
μός δράσης 
Εκπαίδευση 

μειονοτήτων 

Προετοιμασία 
συστημάτων 

ανταμοιβής 
Ρατσισμός 
Προγράμματα 
ανάπτυξης 
καριέρας 

Πρόβλεψη και 
στρατηγικός 

σχεδιασμός 
Δεξιότητες για 
διαχείριση των 
διαφορών  
Διαμόρφωση 
πολυπολιτισμικ-
ών ομάδων 
 

Οικολογικός 
σχεδιασμός 

 
Αυτόνομες 
πολυπολιτισμικές 
ομάδες και 
συστήματα 
 
 

Ικανότητες - Αντιμετώπιση 
και διακοπή 
επικίνδυνων 
συμπεριφορών 

Νόμος και 
ανάλυση 
πρακτικών 
Εκπαίδευση   
 
Διαπραγματεύ-
σεις 

Διάγνωση 
πολυπολ/κών 
συστημάτων  
 
Εσωομαδικές 
σχέσεις  

Κατάταξη αξιών 
 
Ικανότητες 
διαχείρισης 
συγκρούσεων  

Συνεργατική 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων 
Εναλλακτικές 
εργασιακές δομές 

 

Πηγή: Jackson, W. Bailey and Holvino, E., «Developing Multicultural Organizations», 

1996, σελ.8 

 

3.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

 

Η ανάπτυξη ενός πολυπολιτισμικού οργανισμού είναι η διαδικασία της συνδρομής ενός 

οργανισμού για τη μετάβαση από το σημερινό επίπεδο στάδιο για την ανάπτυξη ενός 

πλήρως πολυπολιτισμικού οργανισμού Η ανάπτυξη ενός πολυπολιτισμικού οργανισμού 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία αλλαγής της οργάνωσης και τις αρχές για να βοηθήσει στην 

εξάλειψη ή στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μονοπολιτισμικότητας ενός 

οργανισμού αλλά και να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα πολυπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου. Ο ρόλος του παράγοντα της πολυπολιτισμικής 

ανάπτυξης ενός οργανισμού είναι: 

 

 να βοηθήσει στην αξιολόγηση της παρούσας φάσης της πολυπολιτισμικής 
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ανάπτυξης 

 να βοηθήσει τα μέλη της οργάνωσης  να κάνουν επιλογές σχετικά με το επίπεδο που 

θέλουν να πετύχουν 

 να βοηθήσει στις προσπάθειες αλλαγής στο πλαίσιο των οργανωτικών στόχων και 

περιορισμών, και 

 να βοηθήσει τα μέλη της οργάνωσης να προβλέπουν και να αξιολογούν τον κίνδυνο 

και τις δυνατότητες να γίνει ένα πλήρως πολυπολιτισμικός οργανισμός 

Το μοντέλο ανάπτυξης ενός πολυπολιτισμικού μπορεί να βοηθήσει τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες στη διάγνωση και στο σχεδιασμό της κοινωνικής αλλαγής στην 

οργάνωση. 

Στόχος της αλλαγής 

Καθώς κινούμαστε από ένα μονοπολιτισμικό πλαίσιο σε ένα χωρίς διακρίσεις και τέλος σε 

ένα πολυπολιτισμικό επίπεδο ανάπτυξης, η στρατηγική για τις οργανωτικές αλλαγές που 

στοχεύουν μετατοπίζεται από την αλλαγή σε ατομικό επίπεδο σε επίπεδο συστήματος. 

Μια αποτελεσματική παρέμβαση στο επίπεδο του Club είναι να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση του ρατσισμού και του σεξισμού μέσω της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης (μια παρέμβαση σε ατομικό επίπεδο). Η δημιουργία μηχανισμών που  συνδέουν 

την ανταμοιβή και την υποστήριξη για την καταφατική λήψη δράσης  είναι μια 

αποτελεσματική παρέμβαση στην οργάνωση για καταφατική δράση (μία παρέμβαση σε 

επίπεδο συστημάτων). Μια κατάλληλη στρατηγική σε πολυπολιτισμική στάδιο είναι η 

εναρμόνιση των μηχανισμών εσωτερικού, η αποστολή, οι σχέσεις με το περιβάλλον και το 

πολυπολιτισμικό πρόγραμμα του οργανισμού (μία παρέμβαση σε επίπεδο μακρο-

συστημάτων). 

 

Παρεμβάσεις 

Όσο περισσότερο προχωράμε στην ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής οργάνωσης, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για τη χρήση καινοτόμων στρατηγικών και νέων μορφών 

παρεμβάσεων στις οργανώσεις (τα ¨εργαστήρια¨ ρατσισμού και σεξισμού από μόνα τους 

δεν θα έχουν αποτέλεσμα). Ένα παράδειγμα είναι η χρήση του μοντέλου έρευνας δράσης 

για τη δημιουργία πολυφυλετικών και multigender διαγνωστικών ομάδων που είναι 

αντιπροσωπευτικές της πολυμορφίας που ανέκυψαν κατά την οργάνωση. Το έργο των 

ομάδων είναι να διαγνώσει, λύσει το πρόβλημα, να αναπτύξει σχέδια δράσης, και να 

υποστηρίξει την εφαρμογή και την αξιολόγηση της καταφατικής δράσης για την αλλαγή 

των στόχων. Η επέμβαση γίνεται συνήθως από έναν  εξωτερικό σύμβουλο που η επιχείρηση 

διορίζει την εκάστοτε χρονική περίοδο. 
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Στα στάδια του επαναπροσδιορισμού και της πολυπολιτισμικότητας, οι παρεμβάσεις θα 

πρέπει να τονίζονται σε διαφορετικές ομάδες στην ανάπτυξη πολυπολιτισμικών οραμάτων 

και στόχων, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εναλλακτικών δομών οργάνωσης, και στην 

ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων που εξετάζουν την επίδραση του κοινωνικο-πολιτικού 

περιβάλλοντος στην οργάνωση. Οι καινοτόμες παρεμβάσεις στην οργανωτική αλλαγή που 

αφορούν το πολυπολιτισμικό στάδιο και δεν είναι τόσο ευρέως χρησιμοποιημένα στην 

πολυπολιτισμική προσπάθεια αλλαγής είναι: 

Οικολογική διάγνωση και σχεδιασμός 

Η προσοχή εστιάζεται στην εσωτερική δυναμική και τον προγραμματισμό στο πλαίσιο των 

κρίσιμων εξωτερικών γεγονότων και των ορίων που σχετίζονται με την αποστολή του 

οργανισμού. Η αποστολή ενός οργανισμού συνδέεται άμεσα με τον σκοπό και τους στόχους 

της. 

Εναλλακτικές δομές εργασίας 

Η εφαρμογή επίπεδων δομών και άλλων μορφών οργάνωσης της εργασίας αυξάνουν τη 

συμμετοχή, τον έλεγχο και την κυριότητα όλων των οργανωτικών μελών. Αυτές 

περιλαμβάνουν την μήτρα (matrix) και τους παράλληλους οργανισμούς, τα συμβούλια των 

εργαζομένων και των συνεταιρισμών, τις αυτόνομες ομάδες εργασίας και τις ομάδες 

δραστικής μάθησης (Stein και Kanter, 1980).
88

 

Ιδεολογικές διαπραγματεύσεις 

Επίλυση συγκρούσεων ή συμφερόντων μεταξύ των μελών της οργάνωσης με την άμεση ή 

έμμεση αντιμετώπιση των αξιών και ιδεολογικών διαφορών. 

Στρατηγική διαχείριση 

Η στρατηγική διαχείριση περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση των στοιχείων ενός οργανισμού, 

την αποστολή και τις στρατηγικές του, τις δομές και τους ανθρώπινους πόρους του, τα 

πολιτικά και πολιτισμικά στοιχεία, όλα αυτά τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη της 

οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Άλλωστε το στρατηγικό κομμάτι της επιχείρησης 

μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις αλλά και να διαμορφώσει το 

εξωτερικό περιβάλλον της με τρόπο που να ευνοεί την οικονομική, και όχι μόνο, 

βιωσιμότητά της. 

Δημιουργία πολυπολιτισμικής ομάδας 

Αντιμετώπιση έργων και σχέσεων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολιτιστικές διαφορές. 

                                                                    
88

 Stein, B. and R.M. Kanter, «Building the Parallel Organization: Creating Mechanisms for Permanent Quality of Worklife»,  the 

Journal of Applied Behavioral Science, Vol.16, No.3, 1980, σελ. 372,373. 
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Δεξιότητες 

Η γνώση, οι δεξιότητες και οι στάσεις που χρειάζονται για να εφαρμοστεί η αλλαγή 

ποικίλλουν ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα και στάδια της πολυπολιτισμικής αλλαγής. 

Η αλλαγή των εργαζόμενων που εργάζονται σε μονοπολιτισμικούς οργανισμούς 

χρειάζονται βαθιά γνώση των ίσων ευκαιριών και των κατευθυντήριων γραμμών και 

πρακτικών που εισάγουν τις διακρίσεις. Στο πολυπολιτισμικό στάδιο που πρέπει να 

γνωρίζουν και να μπορούν να λειτουργούν με εναλλακτικά πολιτιστικά συστήματα. Οι 

κατάλληλες δεξιότητες για την οργάνωση ενός μονοπολιτισμικού οργανισμού 

περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις και την χρήση της εξουσίας. Σε μια πολυπολιτισμική 

οργάνωση, οι δεξιότητες διαχείρισης των συγκρούσεων πρέπει να περιλαμβάνουν την 

συνεργιστική επίλυση προβλημάτων, την διευκρίνιση της αξίας, την επίτευξη συναίνεσης, 

και άλλες συνεργατικές στρατηγικές για τη διαχείριση των διαφορών. 

Ρόλοι και στρατηγικές 

Οι ρόλοι και οι στρατηγικές των παραγόντων αλλαγής ποικίλλουν επίσης ανάλογα με το 

στάδιο στη πολυπολιτισμική αναπτυξιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, κατά τα αρχικά 

στάδια της ανάπτυξης από έναν μονοπολιτισμικό οργανισμό με "χωρίς διακρίσεις", ο 

παράγοντας αλλαγής παίζει διαφορετικούς ρόλους: αρχικά έχει τον ρόλο του προβοκάτορα 

στον αποκλεισμό και τα επίπεδα του Club, του αξιολογητή και ερευνητή δράσης στο στάδιο 

της ενέργειας της καταφατικής δράσης. Όταν ο οργανισμός βρίσκεται στο στάδιο 

επαναπροσδιορισμού ή την πολυπολιτισμικότητας, οι λειτουργίες του παράγοντα αλλαγής 

λειτουργούν περισσότερο ως συνεργάτες και αφοσιωμένοι συμμετέχοντες: στην 

εξερεύνηση, τον πειραματισμό και την επίλυση προβλημάτων σε διεπιστημονικές ομάδες 

αλλαγής. 

Ενδείξεις διάγνωσης 

Τα διαφορετικά στάδια στο πολυπολιτισμικό μοντέλο ανάπτυξης προτείνουν ειδικούς 

διαγνωστικές δείκτες που συμβάλλουν στην αξιολόγηση του οργανωσιακού σταδίου στην 

πολυπολιτισμική αναπτυξιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, ποια είναι η κατάσταση των 

μελών των κοινωνικά καταπιεσμένων ομάδων στη οργάνωση; Αντιμετωπίζονται ως μάρκες 

(στάδιο Club), προσκεκλημένοι (στάδιο συμμόρφωσης), είτε ως νόμιμα μέλη της 

οργάνωσης με διάφορες πολιτιστικές προοπτικές (πολυπολιτισμικό στάδιο);  

Μια άλλη  σημαντική διαγνωστική διάσταση είναι το κλίμα μάθησης στην οργάνωση. Στο 

στάδιο της συμμόρφωσης οι οργανισμοί βρίσκονται συχνά σε αναγνωριστικό στάδιο ή 

διαμαρτύρονται για το "πώς προσπαθήσαμε πριν και δεν λειτουργεί." Σε αυτό το στάδιο 

υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν διαδικασίες και μηχανισμοί για τη θεσμοθέτηση των 

αλλαγών. Στο στάδιο της καταφατική δράση, τα μέλη δείχνουν ένα μείγμα σύγχυσης ιδεών 

σχετικά με τη δυναμική της κοινωνικής καταπίεσης και της αλλαγής στην οργάνωση. Συχνά 

νιώθουν αμηχανία και σύγκρουση σχετικά με το βαθμό της "προόδου" για την μετατροπή 
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του σε πολυπολιτισμικό οργανισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, οι μηχανισμοί συλλογικής 

οργάνωσης για την αύξηση της μάθησης πρέπει να αναπτυχθούν και οι πρακτικές χωρίς 

διακρίσεις πρέπει να διατηρηθούν. Στο στάδιο του επαναπροσδιορισμού, τα μέλη της 

οργάνωσης μερικές φορές αισθάνονται απογοητευμένοι ακόμα και «στο τέλος» των 

μαθησιακών ικανοτήτων τους. Οι παράγοντες αλλαγής μπορούν να επαναπροσδιορίσουν 

την αποστολή μάθησης όσον αφορά ένα νέο στάδιο της πολυπολιτισμικής ανάπτυξης, έτσι 

ώστε τα μέλη να μπορούν να ανακατευθύνουν την ενέργειά τους και να γιορτάζουν τα 

επιτεύγματά τους. 

Προϋποθέσεις που υποστηρίζουν την αλλαγή  

Τα διαφορετικά στάδια της πολυπολιτισμικής ανάπτυξης προτείνουν διαφορετικές 

συνθήκες που υποστηρίζουν την αλλαγή. Προϋποθέσεις που υποστηρίζουν την αλλαγή σε 

μονοπολιτισμικό επίπεδο τείνουν να γίνουν εξωτερικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όπως 

πολιτικές αποφάσεις, διαφορές, ή νομοθετικά διατάγματα. Από την άλλη πλευρά, οι όροι 

που υποστηρίζουν την αλλαγή σε πολυπολιτισμικό επίπεδο είναι πιο σφαιρικοί: 

μετατοπίσεις παραδειγμάτων, εναλλακτικές κοσμοθεωρίες, δέσμευση από την ανώτερη 

διοίκηση, διαφυλετικοί συνασπισμοί, μια κρίσιμη μάζα που αποτελείται από οργανωσιακά 

μέλη με αλλαγή ατζέντας, και παγκόσμιες κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές. 

Αξίες και Παραδοχές 

Στην πολυπολιτισμική ανάπτυξη του οργανισμού, προσοχή πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή 

και το ταίριασμα μεταξύ των τιμών των παραγόντων και την αλλαγή στην διαδικασία της 

πολυπολιτισμικής ανάπτυξης του οργανισμού. Εκτός του ότι είναι σημαντικό να υπάρχει 

μια ξεκάθαρη άποψη σχετικά με τις δυνατότητες και στα στάδια στην πολυπολιτισμική 

οργανωσιακή, πρέπει επίσης να είμαστε σαφείς σχετικά με τις αξίες που φέρνει η ίδια η 

διαδικασία αλλαγής. Είναι διαπιστωμένο ότι οι διαφορετικές παραδοχές και αξίες των 

παραγόντων αλλαγής στην πολυπολιτισμική οργανωσιακή ανάπτυξη που καθορίζεται και 

εφαρμόζεται. Διαφορετικές υποθέσεις αντανακλούν διαφορετικά οράματα, τα οποία με τη 

σειρά τους καθορίζουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις στην προσπάθεια για 

πολυπολιτισμική αλλαγή. Ένα παράδειγμα τέτοιων διαφορετικών υποθέσεων και των 

επιπτώσεών τους συζητείται και συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 7. Υποθέσεις αλλαγής Παράγοντα
89

 

Υποθέσεις αλλαγής Παράγοντα 

 Μονοπολιτισμικός Χωρίς διακρίσεις Πολυπολιτισμικός 

Φύση της 

κοινωνίας 

Αρμονική 

Παρόμοια 

ενδιαφέροντα 

Ανάγκη για 

βελτίωση  

 Σύγκρουση 

Διαφορετικά 

ενδιαφέροντα 

Καταπιεστική, 

άμεση ανάγκη για 

αλλαγή 

Απελευθέρωση 

καταπιεστικού 

μοντέλου 

Επικράτηση-

απελευθέρωση 

αφομοίωση 

Διαχωρισμός  

Ολοκλήρωση 

 

Πλουραλισμός  

Ποικιλομορφία 

 

Αυτό-ενδιαφέρον 

για Αλλαγή 

Επιβίωση και 

κοινωνική αποδοχή 

Προσαρμογή και 

μεγάλη χρήση  των 

ανθρώπινων πόρων 

Ισότητα, 

ενδυνάμωση, 

συγκεντρωτική 

επέκταση 

Αξίες και 

Ιδεολογία 

Βασικά δικαιώματα 

του ατόμου 

Ο καλύτερος 

ανταμείβεται  

Αποδοτική και 

οικονομική 

επιβίωση 

 Ανεξαρτητοποίηση 

 

Οικολογική 

επιβίωση 

Ανάπτυξη της 

ανθρώπινης και 

κοινωνικής 

προοπτικής 

  

Πηγή: Jackson W. Bailey, Holvino Evangelina, ό.π., σελ.8. 

Η πολυπολιτισμική οργανωσιακή ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση 

της οργανωσιακής παραγωγικότητας και στην βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής 

ζωής. Η ανάπτυξη σε πολυπολιτισμικό επίπεδο μπορεί ακόμα, να γεφυρώσει το χάσμα 

μεταξύ της εργασίας και της οργανωσιακής δραστηριότητας, της κοινωνικής αλλαγής και 

τους κοινωνικά υπεύθυνους οργανισμούς στο μέλλον.
90

 

 

 

 

                                                                    
89

 Jackson W. Bailey, Holvino Evangelina, ό.π., σελ.8. 
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B. Abrammas και G.F Simons, «Cultural Diversity Sourcebook: Getting real About Diversity» The Journal Of Religion and the 

Applied, σελ.14-19. Publications of B. Abrammas και G.F Simons , σελ 228-234. 

Bailey W. Jackson, Evangelina Holvino, ό.π., σελ.1-9. 
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3.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

Οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διαφορετικότητα υπάρχει και ότι 

η κουλτούρα του κάθε οργανισμού πρέπει να δώσει προσοχή στις ανάγκες ενός συνόλου 

διαφορετικών εργαζόμενων. Με λίγα λόγια, πολλοί διευθυντές έρχονται αντιμέτωποι με το 

πώς θα κάνουν την εταιρική κουλτούρα τους περισσότερο αρμονική και ταιριαστοί με τα 

θέματα της πολυπολιτισμικότητας. 

Η διαχείριση των ζητημάτων της ποικιλομορφίας και της πολυπολιτισμικότητας είναι 

ζωτικής σημασίας για την οργανωτική επιτυχία. Ο Καθηγητής Cox Taylor του 

Πανεπιστημίου του Michigan έχει προτείνει έξι επιχειρήματα, για να υποστηρίξει την 

πεποίθησή του ότι η διαχείριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας μπορεί να βελτιώσει την 

οργανωτική απόδοση. 

Το επιχείρημα του κόστους λέει ότι εάν οι οργανώσεις δεν έχουν αποδεκτά από την 

διοίκηση αποτελέσματα στη διαχείριση των πολυπολιτισμικών ζητημάτων θα έχουν 

υψηλότερο κόστος. Η προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου εδάφους στις περιπτώσεις αυτές 

είναι κοστοβόρες και χρονοβόρες. Όταν οι γυναίκες και οι μειονότητες αφήνουν τον 

οργανισμό δεν υπάρχει καμία επιστροφή στην επένδυση (ROI) που έχει κάνει. Επιπλέον, αν 

τα πολυπολιτισμικά θέματα δεν διαχειρίζονται σωστά, τότε οι άνθρωποι δεν νιώθουν άνεση 

και ασφάλεια στο εργασιακό τους περιβάλλον και ξοδεύουν χρόνο και ενέργεια για να 

ασχολούνται με τις διακρίσεις, την παρενόχληση, και άλλα ζητήματα. 

Το επιχείρημα απόκτησης πόρων αναφέρει ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται την 

πολυπολιτισμικότητα θα έχουν ταυτόχρονα και ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων 

εταιρειών για την πρόσληψη εργαζομένων σε πολυπολιτισμικό επίπεδο. Τα καλύτερα 

σημεία για να εργαστούν οι γυναίκες και οι Αφροαμερικανοί είναι εταιρείες όπως η Merck, 

η Xerox, Syntex, Hoffman Laroche, και Hewlett Packard. 

Το επιχείρημα μάρκετινγκ λέει ότι οι οργανισμοί που διαχειρίζονται τα πολυπολιτισμικά 

θέματα μπορούν να έχουν μια εικόνα για τις αγορές που αποτελούνται από μέλη της ομάδας 

των μειονοτήτων και των γυναικών. Οι αγορές επίσης, είναι ποικιλόμορφες, και τα 

πολιτισμικά θέματα έχουν κάποια επίδραση στις αποφάσεις των αγορών των πελατών. 

Σήμερα είναι επιτυχής, ακριβώς επειδή μια ποικιλία των ανθρώπων από διαφορετικά 

πολιτιστικά υπόβαθρα εμπλέκονται σε ειδήσεις καθημερινών συναντήσεων. 

Η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων που αφορούν παλαιότερα επιχειρήματα 

και αφορούν ομάδες ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα μπορεί να είναι πιο 

δημιουργική από τις ομάδες με ομοιογενή υπόβαθρα, και είναι καλύτερες και 

αποδοτικότερες στην επίλυση των προβλημάτων. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν μέτρα για 

την επίτευξη αυτών των οφελών. Ειδικότερα, τα μέλη της ομάδας πρέπει να 
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συνειδητοποιήσουν τις πιθανές διαφορές στην συμπεριφορά τους άλλους. Και πρέπει να 

υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο πεποιθήσεων και κοινών αξιών τις οποίες οι άνθρωποι 

μπορούν να εκφράσουν τις διαφορές τους. 

Τέλος, το επιχείρημα της ευελιξίας του συστήματος, λέει ότι η ικανότητα να διαχείρισης 

της ποικιλομορφίας αυξάνει την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία ενός οργανισμού. Τα 

εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα μπορεί να έχουν πιο άμεση ανταπόκριση. Επιπλέον, για 

τη διαχείριση της ποικιλομορφίας με επιτυχία, ένας οργανισμός πρέπει να ανανεώνει τις 

ξεπερασμένες πολιτικές και διαδικασίες που προέκυψαν τις ημέρες που η 

πολυπολιτισμικότητα δεν ήταν μια μεγάλη ανησυχία για τον οργανισμό. 

 

Επιχειρήματα για τη διαχείριση της πολιτιστικής πολυμορφίας: 

Επιχείρημα Κόστους: Καθώς οι οργανισμοί γίνονται πιο διαφορετικά το κόστος μιας 

φτωχής εργασίας για την ένταξη των εργαζομένων ολοένα και θα αυξάνεται. Όσες εταιρείες 

χειρίζονται σωστά το θέμα αυτό θα δημιουργήσουν πλεονέκτημα κόστους σε σχέση με 

εταιρείες και οργανισμούς που δεν κάνουν σωστή διαχείριση του θέματος. 

Επιχείρημα Απόκτησης Πόρων: Οι εταιρείες αναπτύσσουν φήμη σχετικά με την 

ευνοϊκότατα ως μελλοντικοί εργοδότες για τις γυναίκες και τις εθνοτικές μειονότητες. 

Εκείνοι με τις καλύτερες φήμες για τη διαχείριση της διαφορετικότητας θα κερδίσουν και 

το διαγωνισμό για το καλύτερο προσωπικό. Καθώς συρρικνώνεται το εργατικό δυναμικό 

και αλλαγές στη σύνθεση πραγματοποιούνται με δυσκολία στον σύγχρονο επιχειρηματικό 

κόσμο, αυτό το σημείο θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. 

Επιχείρημα μάρκετινγκ: Για πολυεθνικούς οργανισμούς, η ευαισθησία και η πολιτισμική 

διορατικότητα  ότι τα μέλη με ρίζες από άλλες χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην 

προσπάθεια βελτίωσης του στοιχείου του μάρκετινγκ θα πρέπει να βελτιώσουν αυτές τις 

προσπάθειες με διάφορους τρόπους. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και για το εμπόριο των  υπο-

πληθυσμών στις εγχώριες επιχειρήσεις. 

Επιχείρημα Δημιουργικότητας: στην ποικιλομορφία των προοπτικών δίνεται λιγότερη 

έμφαση στη συμμόρφωση με τα πρότυπα του παρελθόντος (που χαρακτηρίζουν τη 

σύγχρονη προσέγγιση για τη διαχείριση της διαφορετικότητας). 

Επιχείρημα Επίλυσης προβλημάτων: η ανομοιογένεια στη λήψη και την επίλυση 

προβλημάτων ομάδες παράγει δυνητικά καλύτερες αποφάσεις μέσα από ένα ευρύτερο 

φάσμα της προοπτικών και πιο εμπεριστατωμένων κριτικών αναλύσεων των θεμάτων. 

Επιχείρημα Ευελιξίας Συστήματος: Η επίπτωση του πολυπολιτισμικού μοντέλου για τη 

διαχείριση της ποικιλομορφίας είναι ότι το σύστημα θα γίνει λιγότερο καθοριστικό, 

λιγότερο τυποποιημένο, και ως εκ τούτου περισσότερο ρευστό. Η αυξημένη ρευστότητα θα 
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πρέπει να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην αντίδραση των περιβαλλοντικών αλλαγών 

(δηλαδή οι αντιδράσεις θα πρέπει να είναι ταχύτερες και με λιγότερο κόστος).
91

 

 

3.6 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

 

3.6.1 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η σύγκρουση αποτελεί ένα στοιχείο αναπόφευκτο όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν, όντας στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Σύγκρουση μπορεί να υπάρξει 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους, δύο ή περισσότερες ομάδες, ή ενός ατόμου 

και μιας ομάδας. Όταν αντιμετωπίζουμε την σύγκρουση σε έναν οργανισμό, είναι πολύ 

σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στο θέμα και όχι στους ανθρώπους που εμπλέκονται στη 

σύγκρουση. Οι τύποι συγκρούσεων ποικίλουν και μπορούν να οφείλονται σε ασαφείς 

ορισμούς ρόλων και υπευθυνότητας, σε έλλειψη πόρων και διαπροσωπικών σχέσεων μέσα 

σε ένα εργασιακό περιβάλλον. 

 

Η οργανωσιακή σύγκρουση σχετίζεται με καταστάσεις στις οποίες άτομα ή ομάδες ατόμων 

που εργάζονται στον ίδιο οργανισμό αλληλεπιδρούν μεταξύ τους παρουσιάζοντας, όμως, 

διαφορές σε πεποιθήσεις, αξίες και ιδανικά. Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να διαφέρουν 

είναι η στοχοθεσία, πράγμα το οποίο συμβάλλει και στην ικανότητα του εργαζόμενου να 

συνεργάζεται. Οι στόχοι μπορούν να επηρεάσουν με πολλούς τρόπους το εργασιακό 

περιβάλλον. Οι συγκρούσεις εσωτερικά του οργανισμού μπορεί να προκύπτουν από 

ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπλήρωση καθηκόντων, διαπροσωπικές διαφορές, 

την απόδοση των εργαζόμενων ή ακόμα και το πώς ερμηνεύουν την πολιτική της εταιρείας 

σε διάφορα ζητήματα (Jameson, 1999).
92

 

 

Ένας άλλος ορισμός της οργανωσιακής σύγκρουσης είναι πιθανό να πραγματοποιείται 

μέσω του ανοικτού διαλόγου σε περιπτώσεις που δύο ή περισσότερα άτομα έρχονται σε 

αντίθεση για διαφόρων ειδών ζητήματα. Ο ορισμός αυτός γίνεται πιο κατανοητός αν 

αναλογιστεί κανείς περιπτώσεις όπου αρνητικές εκδηλώσεις διαταράσσουν την συνεργασία 

καταστρέφοντας την εμπιστοσύνη και κλείνοντας τους διαύλους επικοινωνίας ( Hatch, 
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1997).
93

 

Ο όρος οργανωσιακές συγκρούσεις εμπεριέχει προσωπικές συγκρούσεις με συνάδελφους ή 

προϊσταμένους ή συγκρούσεις μεταξύ ομάδων σε διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού 

(Imazai & Ohbuchi, 2002).
94

 

Η Σύγκρουση στους οργανισμούς είναι το αποτέλεσμα της διαφωνίας, της αντίθεσης και 

των αντικρουόμενων στόχων μεταξύ ατόμων, που βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικό 

επίπεδο της ιεραρχικής πυραμίδας, που ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό τμήμα, και που 

εν γένει βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση. Σύγκρουση είναι, ακόμη, και το αποτέλεσμα 

διαφορετικών πολιτισμικών πεποιθήσεων και αξιών αλλά και αντιλήψεων σχετικά με 

πολιτισμικά στοιχεία που είναι ξεχωριστά για κάθε λαό. Αποτέλεσμα των διαφορετικών 

πολιτισμικών στοιχείων είναι και ο διαφορετικός τρόπος σκέψης και αντίληψης των 

εργασιακών πραγμάτων σε έναν οργανισμό.  

Οι κυριότερες αιτίες, που οδηγούν σε συγκρούσεις είναι (Χυτήρης, 2001)
95

:  

 

 Οι διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων  

 Οι διαφορετικές ικανότητες των εργαζομένων  

 Το διαφορετικό σύστημα αξιών που ασπάζεται ο καθένας  

 Η διαφορά της προσωπικότητας  

 Ο διαφορετικός τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας  

 Οι διαφορετικές απόψεις σε θέματα οργάνωσης της εργασίας  

 Αδυναμία συνεργασίας λόγω προσωπικών και χωροταξικών παραγόντων  

 Αδυναμία συμμόρφωσης στους κανόνες και στην πολιτική της επιχείρησης  

 Ασαφή όρια εξουσίας, ευθύνης και εξουσιοδότησης.  

 Υποκειμενικό σύστημα αμοιβών και εξέλιξης  

 Κακή επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων  

 Διαφορετικές αξίες και στόχοι 

 Απόδοση παραπάνω ή λιγότερο από το προσδοκώμενο 

 Αντικρουόμενοι στόχοι μεταξύ τμημάτων ή ομάδων λόγω κακού συντονισμού  

 Διάσταση μεταξύ προσωπικών στόχων και στόχων της επιχείρησης  

 Ανταγωνισμός μεταξύ τμημάτων ή ομάδων λόγω περιορισμένων πόρων.  

 Προσωπικά προβλήματα.  

 

 

3.6.2 ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
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Υπάρχουν τέσσερις αντιπροσωπευτικοί τύποι συγκρούσεων στις επιχειρήσεις και στους 

οργανισμούς γενικά: οι διαπροσωπικές, οι ομαδικές, οι συγκρούσεις ρόλων και οι 

συγκρούσεις οργανισμών. 

Α) Προσωπικές συγκρούσεις είναι αυτές που αναπτύσσονται μεταξύ δύο ατόμων, που 

ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετική ιεραρχική βαθμίδα. Οι κυριότερες αιτίες των 

διαπροσωπικών σχέσεων είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε εργαζόμενου, όπως οι 

αντιλήψεις, η προσωπικότητα, τα συναισθήματα, και οι αξίες του, καθώς και η 

χρησιμοποίηση διαφορετικών τεχνικών, μεθόδων, πρακτικών και πολιτικών. Όσον αφορά 

τα συναισθήματα αυτά μπορεί να είναι ο θυμός, ο φόβος και γενικά αρνητικές σκέψεις που 

δυσχεραίνουν ένα καλό επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η εμμονή ενός 

υπαλλήλου γραφείου να συνεχίζει να γράφει κείμενα στη γραφομηχανή, ενώ ο 

προϊστάμενός τού έχει ζητήσει επανειλημμένα τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κάποια 

στιγμή θα οδηγήσει σε σύγκρουση. οι διαπροσωπικές αυτές συγκρούσεις σχετίζονται συχνά 

μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, όμως χρειάζονται ξεχωριστές στρατηγικές για την επίλυση 

τους. Η αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν από 

θετικά αισθήματα και άμεση τροποποίηση των αντιλήψεων. (Χυτήρης 2001, σελ.228) 

Β) Ειδικές συγκρούσεις είναι αυτές που δημιουργούνται μεταξύ εργαζομένων που ανήκουν 

σε ομάδες. Διακρίνονται σε δια-ομαδικές και ενδο-ομαδικές. Δια-ομαδικές είναι οι 

συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ ομάδων, ενώ ενδο-ομαδικές είναι οι 

συγκρούσεις μεταξύ ατόμων-εργαζομένων, που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Η δεύτερη 

κατηγορία τύπων συγκρούσεων είναι οι ομαδικές συγκρούσεις. Οι ομάδες μέσα στην 

επιχείρηση δημιουργούνται είτε από τη Διοίκηση με σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων 

των μελών τους και καλούνται τυπικές, είτε προκύπτουν από τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ 

των εργαζομένων, για την ικανοποίηση των κοινωνικών ή ψυχολογικών αναγκών των 

μελών τους και καλούνται άτυπες. Τόσο όμως στις τυπικές ομάδες, που δημιουργούνται 

από τον ορθολογισμό της Διοίκησης, όσο και στις άτυπες, που δημιουργούνται αυθόρμητα 

από την επιθυμία των εργαζομένων για επικοινωνία, παρουσιάζονται συγκρούσεις. 
96

 

Γ) Σύγκρουση ρόλων δημιουργείται όταν οι άλλοι αντιλαμβάνονται διαφορετικά το ρόλο 

μας μέσα στην επιχείρηση από ότι εμείς. Όταν υπάρχει διάσταση δηλαδή, ανάμεσα στην 

αναμενόμενη συμπεριφορά και στη συμπεριφορά που τηρούμε. Η τελευταία κατηγορία 

τύπων συγκρούσεων είναι οι συγκρούσεις που προέρχονται από τους ρόλους. Στην ζωή μας 

παίζουμε πολλούς ρόλους. Σύμφωνα με τον Χυτήρη (2001, σελ. 223,224), ο ρόλος είναι: 

«οι αναμενόμενες συμπεριφορές που σχετίζονται με τα άτομα που κατέχουν συγκεκριμένη 

θέση (εργασίας) στη δομή της επιχείρησης».Ο ρόλος είναι αυτό που αντιλαμβάνεται το 

μυαλό μας ως υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα για να ανταποκριθούμε στις 

απαιτήσεις της θέσης που έχουμε στην κοινωνία ή στην επιχείρηση. Πότε όμως επέρχεται 
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σύγκρουση ρόλων; Οι συγκρούσεις ρόλων προκύπτουν από:  

 Ανάθεση πολλών καθηκόντων για ένα ρόλο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε 

υπερφόρτωση υποχρεώσεων και καθηκόντων σε ένα εργαζόμενο, από τον οποίο 

περιμένουμε να αποδώσει τα μέγιστα. Συνήθως στην κατάσταση αυτή βρίσκονται 

άτομα που δείχνουν προθυμία, που επιθυμούν να καθιερωθούν σε ένα 

επαγγελματικό χώρο ή να αποκτήσουν μονιμότητα. Η υπερφόρτωση με καθήκοντα 

κουράζει και αγχώνει τον εργαζόμενο με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να αντιδράσει 

και να διεκδικήσει ίση μεταχείριση με τους συναδέλφους του.  

 Ανάθεση ετερόκλητων και πολλές φορές συγκρουόμενων στόχων για ένα ρόλο. 

Αυτό συμβαίνει όταν ένας εργαζόμενος αναφέρεται σε πολλούς προϊστάμενους. 

Δ) Η σύγκρουση ανάμεσα στους οργανισμούς αποτελεί άλλο ένα είδος σύγκρουσης. Αυτό 

μπορεί να συμβαίνει όταν ένας διαχειριστής από μια εταιρεία πιστεύει ότι ένας άλλος από 

μια άλλη εταιρεία δεν συμπεριφέρεται ηθικά σε εργαζόμενους και γενικότερα ασκεί έναν 

ανήθικο τρόπο διαχείρισης. 

 

3.6.3 ΚΟΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

 

 

Το πρόβλημα της πολυπολιτισμικότητας αντιμετωπίζεται συνήθως από άτομα διοικητικού 

επιπέδου  και από ηγετικά για τον οργανισμό πρόσωπα, επειδή οι πολυεθνικοί οργανισμοί 

απασχολούν συχνά άτομα από την χώρα προέλευσης για τις τοπικές επιχειρήσεις των 

εκάστοτε χωρών, άτομα τα οποία αλληλεπιδρούν με πρόσωπα που έχουν τον ρόλο του 

επόπτη και ανήκουν στο λειτουργικό κομμάτι της επιχείρησης, και το πιο σημαντικό, με 

τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν διοριστεί από την χώρα της επιχείρησης. 
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Πίνακας 8. Διαφορές τριών κρατών στις εργασιακές αξίες και νοοτροπίες.
97

 

 

Σημεία εξέτασης  Ηνωμένες Πολιτείες Ιαπωνία  Ινδία 

Ατομικισμός Υψηλός  Χαμηλός Μέτριος 

Δεισιδαιμονία Χαμηλή  Μέτρια  Ποικίλει από τμήμα 

σε τμήμα 

Προσαρμοστικότητα Υψηλή  Μέτρια  Μέτρια  

Προσανατολισμός 

του χρόνου 

Βραχυπρόθεσμος Μακροπρόθεσμος  Μακροπρόθεσμος 

Καινοτομία  Μέτρια  Υψηλή  Μέτρια  

Επιμέλεια Μέτρια  Υψηλή  Χαμηλή  

Συνείδηση χρόνου Υψηλή Υψηλή Χαμηλή  

Πειθαρχία Υψηλή Υψηλή Μέτρια  

Αυτοσεβασμός Μέτρια  Υψηλή Υψηλή 

Θρησκεία-

προσανατολισμός 

Μέτρια  Μέτρια  Μέτρια  

Κοινωνική τάξη-

προσανατολισμός 

Χαμηλή  Χαμηλή  Υψηλή 

Σεξουαλική τάξη-

προσανατολισμός 

Ελεύθερη Συντηρητική  Συντηρητική 

Φυλετικός 

προσανατολισμός 

Χαμηλός  Υψηλός Μέτριος  

Απασχόληση Επαγγελματική  Επαγγελματική  Γενική  

Εξάρτηση από την 

γλώσσα 

Υψηλή Υψηλή Χαμηλή 

 

Πηγή:Arindam Gupta,«Multiculturalism  Conflict Management», 2000, σελ. 3. 

Οι διαχειριστές, οι οποίοι αποστέλλονται από την χώρα προέλευσης είναι γνωστοί ως 

απόδημοι-εκπατρισμένοι διαχειριστές (expatriate managers). Οι διαχειριστές αυτοί είναι 

πολύ πιθανό να βρουν πολλά εμπόδια στην ομαλή προσαρμογή τους σε μια νέα πολιτισμική 

νοοτροπία. Μια απαίτηση που σκοπεύει στην άρση των εμποδίων αυτών είναι να 

αποκτήσουν πολιτισμική συνείδηση σε στοιχεία που οι πολιτισμοί διαφέρουν, όπως είναι η 

γλώσσα, η θρησκεία, η τροφή, ο προσωπικός και άλλα που έχουν προαναφερθεί. Η έλλειψη 

κατάλληλης προσοχής σε στοιχεία όπως τα παραπάνω οδηγεί σε ανικανότητα 

πολυπολιτισμικής προσαρμογής και κατά συνέπεια σε αποτυχία της διεθνούς αποστολής. 

Ατομικές διαφορές: αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ των ατόμων οι οποίες αυξάνονται από 

κοινωνικό-πολιτισμικούς παράγοντες, ατομικές αξίες και στάσεις εργασίας. 

Τοπικισμός: λόγω του υφιστάμενου κοινωνικού συστήματος μιας συγκεκριμένης χώρας, οι 

άνθρωποι αυτής της χώρας παρουσιάζουν τα πράγματα και την εξέλιξή τους σύμφωνα με 
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την δική τους οπτική γωνία. Αυτό είναι γνωστό ως τοπικισμός, που επηρεάζει μια 

αποτελεσματική επικοινωνία. 

 

Διάγραμμα 12. Η έλλειψη πολυπολιτισμικής διαχείρισης οδηγεί σε οργανωσιακή 

σύγκρουση. 

Πηγή: Arindam Gupta, ό.π., σελ. 4. 

Εθνοκεντρισμός: μπορεί να οριστεί ως ¨η ασυνείδητη τάση να ερμηνεύει κανείς ή να κρίνει 

άλλες ομάδες και καταστάσεις ανάλογα με τις κατηγορίες και τις αξίες του πολιτισμού στον 

οποίο ανήκει¨ (Ruhly, 1976). Είναι παραπλανητικό, ακριβώς επειδή τα μέλη της κάθε 

κουλτούρας αντιλαμβάνονται τη δική τους συμπεριφορά ως λογική, δεδομένου ότι η 

συμπεριφορά τους λειτουργεί για αυτούς με αποδοτικό τρόπο. Η σύγκρουση λόγω 

παρανόησης της πολυπολιτισμικής επικοινωνίας μπορεί να επηρεάσει την γενικότερη 

επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών. 

Πολιτισμική απόσταση: είναι η ποσότητα της διαφοράς μεταξύ των δύο κοινωνικών 

συστημάτων και μπορεί να διαφέρει σημαντικά από ανθρώπους της μιας χώρας με 

ανθρώπους από μια διαφορετική χώρα. Τα προβλήματα του τοπικισμού και του 

εθνοκεντρισμού μπορούν να μεγιστοποιηθούν όταν υπάρχει μεγάλη πολιτισμική απόσταση. 

Πολιτισμικό σοκ: Όταν το άτομο κινείται σε νέους προορισμούς εργασίας, ένα μείγμα από 

σύγχυση, ανασφάλεια και άγχος προκαλείται από ένα παράξενο, νέο περιβάλλον που συχνά 
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γίνεται αντιληπτό σε διάφορους βαθμούς από τους εργαζόμενους, πράγμα το οποίο οδηγεί 

σε πολιτισμικό σοκ για αυτούς.
98

 

3.6.4 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

 

 

Αφού παρουσιάσαμε τους πιθανούς τύπους και τις αιτίες δημιουργίας συγκρούσεων, 

χρήσιμο είναι να αναφερθούμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διευθετήσουμε 

τις συγκρούσεις μέσα στην επιχείρηση. Οι τρόποι διευθέτησης που ενδείκνυνται κάθε φορά 

εξαρτώνται από δυο μεταβλητές: το ενδιαφέρον για τα δικά μας συμφέροντα και το 

ενδιαφέρον για τα συμφέροντα των άλλων ή της άλλης ομάδας. Υπάρχουν πέντε τρόποι 

διευθέτησης των συγκρούσεων:  

1. Ο τρόπος της αποφυγής. Σύμφωνα με τον τύπο αυτό, κάποιος αποφεύγει να επιλύσει τη 

σύγκρουση, υποχωρεί, απομονώνεται και προσπαθεί να υποβαθμίσει τη διαφορά γιατί 

υπάρχει χαμηλό προσωπικό ενδιαφέρον, καθώς και χαμηλό ενδιαφέρον για τα 

συμφέροντα των άλλων. Το άτομο παραμένει ουδέτερο στις περισσότερες των 

περιπτώσεων και έχει συνήθως την τάση να αποσύρεται, έτσι ώστε η διαφωνία να 

λάβει τέλος. Ο τρόπος της αποφυγής σε πολυπολιτισμικό επίπεδο χρησιμοποιείται 

περισσότερο από πολιτισμούς που χαρακτηρίζονται από άτομα με ηρεμία και καθαρό 

μυαλό σε δύσκολες καταστάσεις. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα του τρόπου αυτού είναι 

το γεγονός ότι κάποιος άλλος μπορεί να επέμβει στην διαφωνία και να διευθετήσει 

αποτελεσματικά τη σύγκρουση (Χυτήρης 2001,σελ.229) 

2. Ο συμβιβαστικός τρόπος. Ο συμβιβασμός είναι ο τύπος διευθέτησης συγκρούσεων, 

που χρησιμοποιείται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εργατικών σωματείων και 

εργοδοσίας. Οι αντίπαλες πλευρές ξεκινούν με υψηλές διεκδικήσεις, αλλά σταδιακά 

υποχωρούν για να υπάρξει λύση και να επέλθει συμφωνία. Πολλές φορές όταν δεν 

προκύπτει συμβιβασμός, το ζήτημα που προκαλεί συγκρούσεις, διευθετείται μέσω της 

διαιτησίας ή της μεσολάβησης. Πρόκειται για διαδικασίες, στις οποίες αναφερόμαστε 

λεπτομερώς στο τέταρτο κεφάλαιο.  

3. Ο τρόπος της εξομάλυνσης. Με τον τύπο αυτό ελαχιστοποιείται σταδιακά η 

σύγκρουση, η οποία χρησιμοποιείται ως μέσο εκτόνωσης. Χρησιμοποιείται για 

συγκρούσεις που προέρχονται από τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων και 

τα οποία είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν με το κλίμα του ανταγωνισμού. Κατά την 

εξομάλυνση, το άτομο που διευθύνει τις συγκρούσεις, προσπαθεί να υποβαθμίσει τις 

διαφορές, τονίζοντας ιδιαίτερα τα κοινά συμφέροντα.  

4. Ο πιεστικός τρόπος. Είναι ο τύπος κατά τον οποίο χρησιμοποιείται βία, εξαναγκασμός 
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και υπέρμετρη πίεση. Χρησιμοποιείται μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικό 

επίπεδο της ιεραρχικής πυραμίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο προϊστάμενος 

που πιέζει τον υφιστάμενό του να προσαρμοστεί σε αυτά που του επιτάσσει.  

5. Ο συνεργατικός τρόπος. Η χρήση αυτού του τύπου διευθέτησης των συγκρούσεων 

εξαρτάται από το στυλ διοίκησης της επιχείρησης. Αν επικρατεί το δημοκρατικό στυλ, 

τότε ο προϊστάμενος προτιμά το δρόμο της συνεργασίας για να επιλύσει οποιαδήποτε 

διαφωνία. Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για την επίτευξη τόσο των 

προσωπικών στόχων, όσο και των στόχων των άλλων.
99

 

Ο συνεργατικός τρόπος είναι επιθυμητός και καταλληλότερος όταν (Χυτήρης 2001, 

σελ.232): 

 Τα άτομα έχουν κοινούς στόχους. 

 Η απόφαση πρέπει να είναι απόλυτα προσεκτική και υψηλής ποιότητας. 

 Χρειάζεται ομοφωνία για την αποτελεσματικότερη επίλυση ενός θέματος. 

3.6.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ 

 

 

Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες μπορούν να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά 

χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων. Από ερευνητικές μελέτες σε θέματα 

συμπεριφοράς προκύπτουν δύο τύποι συμπεριφοράς που σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα 

της πολυπολιτισμικής προσαρμογής. Αυτοί είναι: 

1. Η απόφαση και συμπεριφορά για το πόσο σταθερός και ευέλικτος πρέπει να είναι 

κάποιος όταν ισχυρίζεται μια άλλη άποψη και νοοτροπία, και 

2. Η επιλογή του πόσο έντονα εμπλέκεται να είναι με άλλους που έχουν διαφορετικές 

απόψεις. 

Μετά από αυτές τις δύο διαστάσεις, την άποψη της ευελιξίας και την ένταση της 

αλληλεπίδρασης, έχουν εντοπιστεί από διάφορα βιβλιογραφικά δεδομένα στρατηγικές 

αντιμετώπισης των συγκρούσεων. 
100

 

1. Κυριαρχία. Με τη χρήση της δύναμης και της πίεσης όταν η ταχύτητα ή το 

απόρρητο είναι σημαντικό ή όταν η κατάσταση είναι τόσο ασήμαντη που δεν μπορεί 

να δικαιολογήσει τη χρονοβόρα συμμετοχή των άλλων. Επίσης, χρησιμοποιείται την 

αυτοπροστασία από ανθρώπους χρησιμοποιούν καταχρηστικά την εξουσία. 

2. Κατανόηση. Αποδοχή των απόψεων ενός ατόμου δίνοντας έμφαση στα 
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πλεονεκτήματα και παράλληλα αγνόηση ως ένα βαθμό τα μειονεκτήματα που 

μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις και συγκρούσεις. 

3. Διατήρηση. Διατήρηση της κατάστασης των πραγμάτων και των απόψεων που είναι 

πιθανό να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Χρησιμεύει και ως ενδιάμεση 

στρατηγική όταν χρειάζεται χρόνος για τη συλλογή πληροφοριών ή για την  

ψυχολογική αποφόρτιση. 

4. Ανταλλαγή. Προσφέροντας κάτι στο άλλο μέρος με ανταλλαγή κάτι που επιθυμεί η 

άλλη πλευρά-μέρος. Ένας διαμεσολαβητής μπορεί να διευκολύνει αυτή τη 

στρατηγική. 

5. Συνύπαρξη. Η από κοινού απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους για 

μια συμφωνημένη χρονική περίοδο του χρόνου. Χρησιμοποιείται όταν τα δύο μέρη 

δείχνουν κάποια σταθερότητα, και ένας πιλοτικός έλεγχος θα καθορίσει ποια μεριά 

έχει τη μεγαλύτερη αξία. 

6. Απόφαση κατά κανόνα. Από κοινού συμφωνία να χρησιμοποιηθεί αντικειμενικός 

κανόνας, όπως η ψηφοφορία, η λαχειοφόρος αγορά, το σύστημα αρχαιότητας. Είναι 

σρήσιμη στρατηγική όταν ένας επιθυμεί να φανεί ως αμερόληπτος, αλλά μια 

αποφασιστική δράση  είναι απαραίτητη. 

7. Συνεργασία. Κοινή έρευνα και από τα δύο μέρη για την ανάπτυξη μιας 

δημιουργικής λύσης  που να ικανοποιεί τις σημαντικές ανησυχίες όλων των 

πλευρών. Είναι μια χρήσιμη στρατηγική όταν τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για 

να ταθούν σε κίνδυνο ή όταν η δέσμευση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή 

εφαρμογή της λύσης. 

8. Απελευθέρωση. Απορρίπτουμε ένα θέμα που δεν χρήζει χρησιμοποίησης χρόνου για 

επίλυση ή στην περίπτωση που επιθυμούμε να λύσει άλλος ένα ασήμαντο για εμάς 

ζήτημα σωστό είναι να παρέχεται ευκαιρία μάθησης και κατάλληλες προϋποθέσεις. 

9. Απόδοση. Υποστήριξη των απόψεων των άλλων ατόμων όταν με κατάλληλες 

μεθόδους η μια πλευρά έχει πείσει την άλλη και μάλιστα όταν ένα συγκεκριμένο 

θέμα είναι σημαντικότερα για την μια από ότι για την άλλη πλευρά. 

Είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι υπερβολικές δόσεις ενός ή δύο προσεγγίσεων. 

Αντίθετα, πρέπει κανείς να επιλέξει συνειδητά τη στρατηγική ή το μείγμα των στρατηγικών 

που είναι κατάλληλα για την εκάστοτε κατάσταση (Kindler, 1995)
101

.Πολιτισμικά 

διαφοροποιημένες ομάδες εργασίας απαιτούν τον έλεγχο ή τη δοκιμή των στρατηγικών που 

χρειάζονται για αντιμετώπιση των εκάστοτε καταστάσεων. 
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3.6.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ) ΣΥΓΡΟΥΣΕΩΝ 

 

 

Μια γενική διαδικασία πολιτισμικών συγκρούσεων που προκύπτει είναι η παρακάτω: 

 

Διάγραμμα 13. Διαδικασία συγκρούσεων. 

Πηγή: Καντάς Α., «Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία», Μέρος 3
ο
, εκδόσεις Ελληνικά 

Γράμματα, σελ.36. 

 

3.6.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 

 

Όσο σημαντικές είναι οι κατευθυντήριες αρχές, και όσο βοηθητικό μπορεί να είναι ένα 

σύνολο στρατηγικών, μια συστηματική διαδικασία για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων 

και διαφωνιών είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η 

διαδικασία αποτελείται από τέσσερα στάδια (Appelbaum H. Steven, Shapiro Barbara, Elbaz 

David 1998, σελ.228-229).  

1. Διάγνωση. Παρακολούθηση εκεί όπου οι διαφορές ¨σιγοβράζουν¨ για να είναι σε 

θέση ο οργανισμός να αντιμετωπίσει την κατάσταση πριν αυτή καταλήξει σε 

εμφανή σύγκρουση. Πιθανές αιτίες συγκρούσεων στο σημείο της διάγνωσης: 

Ανίχνευση συμπτωμάτων 
Σύγκρουσης 

Εξέταση του τύπου 
Σύγκρουσης 

Επιλογή του τύπου 
διευθέτησης της 

Σύγκρουσης 

Λήψη μέτρων 
για την αποφυγή 

Συγκρούσεων 
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 Οι πληροφορίες ερμηνεύονται διαφορετικά 

 Ασυμβατότητα στόχων 

 Τα όρια παραβιάζονται 

 Οι παλιές πληγές δεν έχουν επουλωθεί 

 Τα συμπτώματα συγχέονται με τα βαθύτερα αίτια. 

2. Σχεδιασμός. Η ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης. 

 Επιλογή μιας εκ των στρατηγικών διαχείρισης των συγκρούσεων ή ακόμα και ένα 

μίγμα στρατηγικών. 

 Συμφωνία με το άλλο μέρος σε τόπο και χρόνο για την εξερεύνηση των διαφορών 

και του χρονικού πλαισίου στο οποίο θα γίνει η πράξη αυτή. 

 Απόφαση για το ποια θα είναι η μέθοδος παρακολούθησης της διαδικασίας και 

ποιες θα είναι οι συνέπειες της αποτυχίας να ανταποκριθούν σε μια οποιαδήποτε 

συμφωνία. 

3. Εφαρμογή. Διεξαγωγή σχεδίου. 

 Διατήρηση του τόνου του αμοιβαίου σεβασμού και καλής θέλησης. 

 Πραγματοποίηση γραπτής συμφωνίας. 

4. Συνέχεια, αφού έχει επιτευχθεί η συμφωνία. 

 Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για να βεβαιωθεί ο οργανισμός ότι η 

συμφωνία τηρείται. 

 Εάν η συμφωνία δεν τηρείται, ο οργανισμός πρέπει να μπει στη διαδικασία να 

εντοπίσει την αιτία και στη συνέχεια να λάβει διορθωτικά μέτρα. 

 Ενίσχυση της συμπεριφοράς που υποστηρίζει την συμφωνία. 

 Κάθε σύγκρουση ή διαφωνία θεωρείται ως μάθημα και εμπειρία. 

Η διαδικασία της ομάδας παράγει από μόνη της ευκαιρίες για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων. Η πολιτισμική ποικιλομορφία μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης του ομίλου. Κάθε στάδιο της διαδικασίας της ομάδας 

μπορεί να επηρεαστεί από την αντίληψη ενός ατόμου από ένα γεγονός καθώς και την 

ανταπόκριση του ατόμου στο γεγονός αυτό.  

Πολλοί άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς προχωρούν σε αντιπαραθέσεις και 

συγκρούσεις στα πλαίσια ενός οργανισμού. Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε το ερώτημα που 

αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός επηρεάζει μια ομάδα. Η σύγκρουση έχει μια 

διαφορετική έννοια στα άτομα από διαφορετικούς πληθυσμούς. Η διαφορετικότητα αυτή 

δείχνει ότι οι άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς έχουν και διαφορετικούς κανόνες 

συμπεριφοράς, και ειδικότερα συμπεριφορά στον εργασιακό τους χώρο. 

Οι διευθυντές πρέπει να αναπτύξουν ένα άνοιγμα προς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

μεταξύ των εργαζόμενων που έχουν υπό την επίβλεψή τους. Πρέπει, επίσης, να 

αναγνωρίσουν την πολιτισμική επίδραση σχετικά με τη σύγκρουση και να εργαστούν πάνω 

σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος να μπορεί να εξηγήσει με 
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τέτοιο τρόπο ώστε ο ακροατής να μπορέσει να τον καταλάβει. Ένα σημαντικό στοιχείο 

είναι η ικανότητα του ακροατή να ακούει αποτελεσματικά. Οι διευθυντές  στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την αλληλεπίδραση αυτή και να αρχίσουν να κατανοούν τον 

πολιτισμό του εργαζόμενου αλλά και να εντοπίζουν διαφορές με τους δικούς τους. 

Οι Abbassi και Hollman (1991) αναφέρουν αρκετές συστάσεις για τους διαχειριστές των 

πολυπολιτισμικών οργανώσεων. 
102

 

 Οι διαχειριστές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να παραδέχονται ότι οι άνθρωποι με 

διαφορετικές αξίες και από διαφορετικούς χώρους και ενθετικές ομάδες συνθέτουν 

την εταιρική ζωή. 

 Οι διευθυντές θα πρέπει να επικοινωνούν και να δείχνουν σεβασμό για τον 

πολιτισμό και τις αξίες των άλλων. Θα πρέπει να ακούν τις απόψεις των 

εργαζομένων, των μειονοτήτων και να βεβαιωθούν ότι περιλαμβάνονται στα 

επίσημα και ανεπίσημα δίκτυά τους. 

 Οι διευθυντές θα πρέπει να αποφεύγουν τα στερεότυπα για τον κάθε πολιτισμό. 

 Οι διευθυντές θα πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους την αίσθηση της 

ψυχολογικής ασφάλειας κατά τη διαδικασία του εκπολιτισμού τους. 

 Οι διευθυντές θα πρέπει να δείχνουν κατανόηση, αλλά παράλληλα να είναι 

ειλικρινείς και να αποφεύγουν να προσπαθούν με πλάγιους τρόπους να προβάλλουν 

και να επιβάλλουν τη δική τους κουλτούρα και σύστημα αξιών στους άλλους. 

 Τέλος, οι διαχειριστές θα πρέπει να εμπιστεύονται το ένστικτό τους στην 

αντιμετώπιση των ξένων εργαζομένων. 

Σύμφωνα με την Adler (με αναφορά στους Appelbaum, Shapiro και Elbaz 1998, σελ. 231), 

η διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών πραγματοποιείται με τον ορισμό του 

προβλήματος και του θέματος από την άποψη των δύο πολιτισμών. Ο σκοπός είναι να 

αποκαλύψουν πολιτισμικές ερμηνείες των συγκεκριμένων ζητημάτων και να καταλήξουν 

σε μια πολιτισμική συνεργεία που να λειτουργεί και για τις δύο ομάδες.
103

 

Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικοδόμηση ενός ρεπερτορίου συμπεριφορών για το κάθε 

άτομο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους νεοφερμένους να προσαρμοστούν στο νέο 

πολιτισμικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τους ήδη προσαρμοσμένους να είναι 

ανοιχτόμυαλοι, ευαίσθητοι και μη επικριτικοί. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο 

οι αξίες και η σταθερότητα των κανόνων θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο, οι διαφορές θα 

εξετάζονται και θα εισακούγονται. 

Το ζήτημα του κινήτρου σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο σε έναν οργανισμό συμβάλλει στην 

                                                                    
102

 Abbassi, S.M. and Hollman, K.W., «Managing cultural diversity: the challenges of the 90s”», ARMA Records Management 

Quarterly, Vol. 25, No. 3, σελ. 26,27. 
103

  Οι Appelbaum, Shapiro και Elbaz αναφέρονται σε :Adler, N.J., «International Dimension of Organizational Behavior», PWS-Kent 

Publishing Company, Boston, 1991. 

 



- 130 - 

ευαισθητοποίηση του ατόμου για μεγαλύτερη ανοχή σε καθημερινά εργασιακά προβλήματα 

που προκύπτουν από πολιτισμικές διαφορές. Μια ανεπίσημη μέθοδος για την ανακάλυψη 

των πολιτισμικών διαφορών που παρακινούν τα άτομα είναι απλά μια ερώτηση στους 

ηγέτες του οργανισμού. Μια πιο επίσημη διαδικασία είναι το λεγόμενο ¨φύλλο κανόνων και 

αξιών¨. Η αξία αυτού είναι ότι είναι ένα όργανο που μπορεί να αποκαλύψει πολλές 

πληροφορίες σχετικά με τον πολιτισμό. 

Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι στην διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας είναι η 

συζήτηση των διαφορών. Όταν η ομάδα εισέλθει στο στάδιο της ανάπτυξης, οι κανόνες 

μπορούν να συζητηθούν παράλληλα με τις διαφορές. αποτέλεσμα αυτού θα είναι να βρεθεί 

μια κοινή τομή των δύο, πράγμα σπουδαίο για έναν οργανισμό. Στο σημείο αυτό μπορεί να 

προκύψουν νέα στοιχεία που θα συμβάλλουν και αυτά σε μια ομαλότερη πολιτισμική 

προσαρμογή. 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση πολιτισμικών διαφορών και 

συγκρούσεων ανάμεσα σε οργανισμούς είναι ο διαχωρισμός των διακριτών σταδίων, η 

διαχείριση του κάθε σταδίου ξεχωριστά και η επιλογή εργαζομένων και στελεχών για το 

κάθε στάδιο ξεχωριστά. 

Για την επίτευξη της διαδικασίας διαχείρισης της πολιτισμικής αλλαγής, οι οργανισμοί 

χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες συμπεριφοράς και ατομικές ικανότητες που 

απαιτούνται για τους διαχειριστές, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε είδους 

σύγκρουση, πολιτισμού και αλλαγής.
104

 

 

3.6.8 ΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Όπως έχουμε αναφέρει, η πολιτισμική προσαρμογή είναι απαραίτητη στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ανασταλτικές δυνάμεις που λειτουργούν ως 

εμπόδια στη πολιτισμική προσαρμογή και κάνουν δυσκολότερο το έργο των 

εκπατρισμένων εργαζόμενων. Υπάρχουν, όμως και οι υποστηρικτικές δυνάμεις που 

έρχονται να ισορροπήσουν τα πράγματα. Αυτές είναι η προσεκτική επιλογή του 

εργαζόμενου, οι συμβατές αναθέσεις εργασίας, η εκπαίδευση πριν την αναχώρηση, η 

προετοιμασία για την επαναπατρισμό κ.λπ. όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα αυτές 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ανασταλτικών δυνάμεων που τείνουν να οδηγήσουν σε 

αποτυχία την αποστολή του εργαζόμενου και ως αποτέλεσμα την πρόωρη επιστροφή στην 
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πατρίδα του. 

Η προσεκτική επιλογή των εργαζομένων εστιάζεται στο πρόβλημα της γλώσσας και άλλων 

εθνοκεντρικών προβλημάτων. Οι υποψήφιοι εκπατρισμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

εξετάζονται αναλυτικά από ειδικούς και ο καταλληλότερος να αναλαμβάνει το δύσκολο 

έργο της διεθνούς αποστολής.  

 

Διάγραμμα 14. Οι υποστηρικτικές δυνάμεις οδηγούν σε πολιτισμική προσαρμογή. 

Πηγή: Arindam Gupta, «Multiculturalism Conflict Management», Delhi Business Review, 

2000, σελ.5. 

Οι συμβατές εργασίες αποσκοπούν σε ένα μικρότερο πολιτισμικό σοκ και σε μια καλύτερη 

πολιτισμική προσαρμογή σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. Η ανάθεση εργασίας σε μια 

διαφορετική χώρα σε εργαζόμενους που ανήκουν στην ίδια κοινωνικο-πολιτισμική ομάδα, 

όπως για παράδειγμα η ανάθεση σε Ιαπωνικό Διευθυντή στην Κίνα ή σε ένα Βρετανό 

διαχειριστή στις Η.Π.Α., αυτό είναι μια συμβατή ανάθεση εργασίας. 

Η εκπαίδευση πριν την αναχώρηση του εργαζόμενου για άλλους τόπους, όπως έχουμε 

αναφέρει ασχολείται με την ενημέρωση του εργαζόμενου σε θέματα σχετικά με τη 

γεωγραφία, τον πολιτισμό, την πολιτική του περιβάλλοντος, την κοινωνική κατάσταση κλπ 

του τόπου που επρόκειτο να τον φιλοξενήσει. Η εκπαίδευση πριν την αναχώρηση αποτελεί 

ένα σημαντικό στοιχείο που διευκολύνει την πολιτισμική προσαρμογή του ατόμου. 

Ο προσανατολισμός και η υποστήριξη στη Νέα Χώρα σχετίζεται με θέματα στέγασης, 

μεταφοράς, αγορών μέσω τοπικών και όχι μόνο δικτύων, στοιχεία απαραίτητα και χρήσιμα 

για τους εργαζόμενους σε μια ξένη χώρα. 
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Η προετοιμασία για την επανείσοδο. Τα στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις εκτός 

συνόρων αναφέρουν συχνά μια δυσκολία λήψης σωστών αποφάσεων και μειωμένης 

εργασιακής ευθύνης μετά τον επαναπατρισμό τους. έτσι, οι πολιτικές και τα προγράμματα 

επαναπατρισμού για την στήριξη τέτοιων στελεχών είναι απαραίτητα για την υπέρβαση του 

φόβου και της αγωνίας που αποκτούν στην διαμονή τους σε ξένες για αυτούς χώρες.
105

 

 

3.6.9 ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Ο Gordon (1987) παραθέτει μερικούς λόγους που δικαιολογούν την κλιμάκωση της 

σύγκρουσης στους οργανισμούς
106

: 

 Καθώς οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, οι άνθρωποι χάνουν την επαφή με τα άλλα 

τμήματα από τα οποία αποτελείται ο οργανισμός ή ακόμα και με τα μέλη του ίδιου 

του τμήματος, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να σκέφτονται διαφορετικά. 

 

 Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο οικονομικό κομμάτι του οργανισμού και 

συγκεκριμένα σε αναλογίες μισθού και φόρτου εργασιών. Τα οικονομικά μέτρα 

αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο κίνητρο για τους εργαζόμενους. Η δημιουργία 

διαφόρων κέντρων κέρδους μέσα σε μια επιχείρηση γεννούν τον κίνδυνο για 

περαιτέρω συγκρούσεις. 

 

 Τα τμήματα των επιχειρήσεων ολοένα και απομονώνονται και οι μέθοδοι των 

προσλήψεων που εφαρμόζονται αποτελούν σημεία συγκρούσεων. Ένα άλλο 

στοιχείο είναι η αύξηση της λειτουργικής εξειδίκευσης. 

 

 Σήμερα υπάρχει περισσότερος χώρος για κριτική μεταξύ των εργαζομένων. Παρόλο 

που η παρρησία είναι ευεργετική για την κοινωνία ως σύνολο, σε οργανωτικά και 

οργανωσιακά πλαίσια μπορεί να μεταμορφωθεί σε συγκρούσεις. 

 

 Οι καταναλωτές απαιτούν χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα σε προϊόντα 

και υπηρεσίες με αποτέλεσμα να δημιουργούν πιέσεις στα διάφορα τμήματα του 

οργανισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να με ταχύτερους ρυθμούς  

και με πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους. 

 

 Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωσή τους στον 

διεθνές πλέον, και όχι σε τοπικό επίπεδο, επιχειρηματικό κόσμο διότι η οικονομική 
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κατάσταση που επικρατεί στον σύγχρονο κόσμο δεν επιτρέπει την παρουσία της 

επιχείρησης μόνο εντός των συνόρων της. 

 

 Η παγκοσμιοποίηση και ο παγκόσμιος πολιτισμός έχει ως αποτέλεσμα την 

συνύπαρξη ατόμων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς με διαφορές 

στις αντιλήψεις, αξίες και τρόπο σκέψης. Αυτό αποτελεί σημαντική πηγή διαφωνιών 

και συγκρούσεων. 

 

3.7 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ 

 

Σε αυτό το μοντέλο η διαχείριση των συγκρούσεων, οι οποίες αναγνωρίζονται ανοικτά, 

κυβερνάται από κανόνες του «ευ αγωνίζεσθε», αμοιβαίες παραχωρήσεις και συμβιβασμό. 

Αυτοί οι κανόνες κάνουν δυνατή την επίτευξη της επίλυσης και της συνεργασίας, ενώ 

επιτρέπουν την αντιπαράθεση των αντιπάλων. Το μοντέλο της αντιπαράθεσης είναι 

πιθανότερο να συναντηθεί σε αφαιρετικές, νέο-παρτικουλαριστικές κουλτούρες. Τέτοιες 

κουλτούρες επικρατούν, μεταξύ άλλων, στις αγγλόφωνες χώρες. 

 

3.7.1 ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

  

Αυτές οι κουλτούρες, οι οποίες δίνουν έμφαση στο άτομο, επιτρέπουν της επιθετική 

επιδίωξη των προσωπικών στόχων. Έτσι η σύγκρουση στους οργανισμούς θεωρείται 

φυσιολογική και ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπαλλήλων χειρίζεται ως σωστός και δίκαιος 

(Hofstede 1984, σελ. 140). Στην πραγματικότητα, οι οργανισμοί θεωρούν επιθυμητό κάποιο 

επίπεδο σύγκρουσης, αφού οδηγεί στην αμφισβήτηση του status quo και διεγείρει την 

αλλαγή και την καινοτομία. Η ύπαρξη συγκρούσεων σε πολύ μικρό βαθμό θεωρείται ότι 

οδηγεί στην αποτελμάτωση (Robbins, 1974). Αυτή είναι η πιο θετική θεώρηση της 

σύγκρουσης  και συμπληρώνεται από οργανωτικούς κανόνες που προβάλλουν τις 

διαδικασίες επίλυσης διαφορών και τη δίκαιη μεταχείριση των θέσεων των αντίπαλων 

πλευρών. 

 

3.7.2 ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 

 

Σύμφωνα με τον Glen (1981), η σκέψη σε νέο-παρτικουλαριστικές κουλτούρες είναι 

παράγωγο πρακτικού συλλογισμού και επικεντρώνεται γύρω από εμπειρικά, παρατηρήσιμα 

δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα . Αυτές οι κουλτούρες έχουν μια προφανή 

ευκολία στο να εστιάζονται στο κεντρικό θέμα της σύγκρουσης με το να το απομονώνουν 



- 134 - 

από το σύνολο της σχέσης. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του μειώνει το μέγεθος του 

ζητήματος και κάνει το συμβιβασμό ευκολότερο βραχυπρόθεσμα. Μεγάλα και πολύπλοκα 

ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας αναλυτικής προσέγγισης που τα διαιρεί 

σε υποζητήματα, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν διαδοχικά (Cohen, 1991). Το 

μοντέλο της αντιπαράθεσης επιτρέπει την ανάδειξη αρνητικών συναισθημάτων κατά τη 

διάρκεια της σύγκρουσης. Για παράδειγμα οι Scherer, Wallbott, Matsumoto και Kudoh 

(1998) βρήκαν ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι ανέφεραν περισσότερες φωνητικές 

αντιδράσεις ως συνοδευτικές του θυμού και του φόβου, από ότι ανέφεραν οι Ιάπωνες
107

. Ο 

Matsumoto (1989)
108

 αναφέρει ότι τα μέλη ατομικιστικών κουλτούρων αντιλήφθηκαν ως 

πιο έντονα συναισθήματα όπως ο θυμός, φόβος και λύπη παρατηρώντας μια σειρά από 

εικόνες που τους επιδείχθηκαν Ο Matsumoto επιχειρηματολογεί ότι η αντίληψη των 

συναισθημάτων σε εικόνες αντανακλά τη συχνότητα της επίδειξης τέτοιων συναισθημάτων 

σε μια κουλτούρα. Σε αφαιρετικές κουλτούρες η επίδειξη αρνητικών συναισθημάτων κατά 

τη διάρκεια της σύγκρουσης δεν είναι ανάγκη να περιορίζεται με ρυθμίσεις για να 

διατηρηθεί η δομή της ομάδας, όπως γίνεται στις συνεργατικές κουλτούρες. 

 

3.7.3 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

 

Η συμπεριφορά κατά τη σύγκρουση τυπικά περιλαμβάνει την αντιπαράθεση και τον 

συμβιβασμό Ο Rahim (1986) βρήκε ότι διευθυντές από διάφορα μέρη του κόσμου (από 

έρευνα που έκανε σε managers και φοιτητές σε MBA) προτιμούν μια προσέγγιση επίλυσης 

προβλημάτων στις συγκρούσεις, ακολουθούμενη από το συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός 

επιλέγεται ωε μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων όταν τα δύο μέρη έχουν την ίδια δύναμη.
109

 

Οι Glen, Witmeyer και Stevenson (1977) περιγράφουν το βορειοαμερικανικό στυλ πειθούς 

ως βασιζόμενο σε υποκειμενικά στοιχεία, συζευγμένο με αμοιβαίες, μικρές παραχωρήσεις 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
110

. Ο Cohen (1991) ονόμασε αυτό το 

στυλ ως μοντέλο διαπραγμάτευσης «παραχώρησης– σύγκλισης»
111

. Σε σύγκριση με το 

μοντέλο της αρμονίας, αυτή η συγκρουσιακή συμπεριφορά είναι πιο δυναμική. Όμως η 

διάκριση ατόμων σε εντός και εκτός ομάδας, που χαρακτηρίζει το μοντέλο της αρμονίας, 

δεν είναι τόσο έντονη σε αυτό το μοντέλο. Επιπλέον ο ορισμός του εκτός ομάδας ατόμου 
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ποικίλει. Οι μικρές διαφορές δεν αποτελούν τη βάση για διαφοροποίηση ενός ατόμου ως 

«εκτός ομάδας». Έτσι όχι μόνο στις ενδοομαδικές αλλά  και στις ενδοοργανωσιακές 

συγκρούσεις, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν το ίδιο στυλ παραχώρησης-

σύγκλισης, όπως σε συγκρούσεις μεταξύ ομάδων. 

3.7.4 ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 

 

 

Στο μοντέλο της αντιπαράθεσης οι διαμεσολαβητές δεν παίζουν τον κρίσιμο ρόλο που 

έχουν σε διάφορα άλλα μοντέλα, όπως για παράδειγμα στο μοντέλο της αρμονίας. Οι 

συνάδελφοι αναμειγνύονται λιγότερο σε συγκρούσεις άλλων συναδέλφων, πράγμα το οποίο 

συμβαίνει κυρίως σε ατομικιστικές κουλτούρες. Η παρέμβασή ατόμων πέρα από τους 

διευθυντές, όταν και μόνο υπάρχει, είναι περισσότερο θεσμοθετημένη, όπως στην 

περίπτωση των εξωτερικών συμβούλων και των επιθεωρητών εργασίας. Παρόλα αυτά οι 

διευθυντές είναι πιθανότερο να παίξουν ένα ρόλο τρίτου μέρους. Το στυλ τους μπορεί 

αρχικά να είναι αυτό της διευκόλυνσης, αφού σε μια ατομικιστική κουλτούρα οι αντίπαλοι 

είναι πιθανό να είναι πιο ενεργοί στην υπεράσπιση των συμφερόντων τους και το 

συμβιβασμό. Οι Lewicki και Sheppard (1985)
112

 αναφέρονται στους διευθυντές με 

συμβουλευτικό τρόπο ώστε να βασίζονται περισσότερο στη διευκόλυνση παρά σε έναν 

αυταρχικό ρόλο σε συγκρούσεις υφισταμένων. Όμως, ο Elangovan (1995)
113

 υπέθεσε ότι οι 

οργανισμοί που αναπτύσσονται σε ατομικιστικές κουλτούρες δείχνουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον σε μια λειτουργική και αποτελεσματική επίλυση από ότι στην ικανοποίηση των 

αντίπαλων μερών ή τη διατήρηση των σχέσεών τους. Για το λόγο αυτό οι διευθυντές 

οδηγούνται στο να παίζουν έναν πιο αυταρχικό ρόλο όταν η επίλυση γίνεται κρίσιμη για 

την απόδοση. 

 

 

3.7.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Στο μοντέλο της αντιπαράθεσης η δικαιοσύνη της διαδικασίας χρησιμοποιείται ως ένα 

σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση της επίλυσης της σύγκρουσης μαζί με τη 

δικαιοσύνη του αποτελέσματος. Έτσι η ουδετερότητα των τρίτων μερών είναι ένας 

αναγκαίος όρος για την αποτελεσματικότητά τους. Τα αντίπαλα μέρη επίσης αξιολογούν 

την επίλυση της σύγκρουσης με βάση την ικανότητα που έχουν να ελέγχουν τη διαδικασία. 

                                                                    
112

 Lewicki, R. J., & Sheppard, B. H., «Choosing how to intervene: Factors affecting the use of process and outcome control in third-

party dispute resolution», Journal of Occupational Behavior, Vol.6, 1985, σελ. 50, 57. 
113

 Elangovan, A. R. «Managerial conflict intervention in organizations: Traversingthe cultural mosaic.», International Journal of 

Conflict Management, Vol.6, 1995,σελ.  136,137. 
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Η επίλυση των συγκρούσεων κρίνεται επίσης βάσει των βραχυπρόθεσμων συνεπειών, παρά 

βάσει της μακροπρόθεσμης σχέσης των μερών. Σε αντίθεση με τους Κινέζους, τους 

Ιάπωνες ή τους Ινδούς, οι Αμερικανοί δείχνουν μια τάση για διαπραγματεύσεις για να 

κλείσουν μια συμφωνία, οδηγούμενοι από το αξίωμα «κάποια λύση είναι καλύτερη από 

καμία λύση». Μάλιστα είναι και αυτοί που επιδιώκουν να φτάσουν γρήγορα στα κύρια 

εμπόδια με απώτερο σκοπό να τα υπερβούν το συντομότερο δυνατό. Σε περιπτώσεις που οι 

δυσκολίες είναι πολλές και δεν επιλύνονται εύκολα, γίνονται ανυπόμονοι και 

εκνευρίζονται.  

 

3.8 MICROSOFT – ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Η Microsoft είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο 

των υπολογιστών και των υπολογιστικών συστημάτων. Από ειδικούς οργανισμούς 

αξιολόγησης ο οργανισμός αυτός θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα σημεία εργασίας για 

τον κάθε εργαζόμενο και ανοίγει τις πόρτες του σε κάθε πλευρά και σημείο του πλανήτη. 

Ως παγκόσμια εταιρεία, η Microsoft απασχολεί ανθρώπους από περισσότερες από 135 

διαφορετικές χώρες και περιοχές. Το πολυπολιτισμικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει 

δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση αυτή να προσελκύει και να διατηρεί παράλληλα τους 

πιο καταρτισμένους υπαλλήλους, πληθώρα καινοτομικών προϊόντων και μια εξυπηρέτηση 

άριστης ποιότητας. Αποσκοπεί σημαντικά στην εύρεση ταλέντων από ολόκληρο τον 

πλανήτη που θα οδηγήσουν τη Microsoft σε καινοτομικά προϊόντα παγκοσμίου επιπέδου. 

3.8.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ MICROSOFT 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft που σχετίζονται με την διαφορετικότητα των 

υπαλλήλων της αποσκοπούν στην ενίσχυση της δέσμευσης της εταιρείας στη 

διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμική ένταξη. Αυτά είναι τα προγράμματα που θα 

αναδείξουν σε έναν μεγάλο βαθμό το κατά πόσο ο εργαζόμενος θα έιναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις εταιρείας και το κατά πόσο κατέχει τις γνώσεις και την 

ικανότητα να πραγματοποιήσει τις ατομικές ευθύνες του. Οι στόχοι της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης που παρέχει ο οργανισμός στους εργαζόμενούς του είναι να τους παρέχει τις 

βασικές ικανότητες που χρειάζονται για να υπερέχουν των εργαζόμενων άλλων σχετικών 

οργανισμών σε τρέχοντες ή μελλοντικούς ρόλους και να δημιουργούν ένα περιβάλλον 

εργασίας που είναι δυναμικό, αποκλειστικό και υποστηρικτικό, με αποτέλεσμα οι 

εργαζόμενοι να κάνουν καλύτερα το έργο τους.  

Αυτό που κάνει τον οργανισμό αυτό ξεχωριστό παγκοσμίως είναι η συλλογική δύναμη των 

εργαζομένων που εκπαιδεύονται στη διαφορετικότητα και την ένταξη. Μάλιστα, αυτό 



- 137 - 

βοηθάει την Microsoft να παρέχει ολοένα και περισσότερες καινοτόμες λύσεις, προϊόντα 

και υπηρεσίες που εκτείνονται σε μια παγκόσμια αγορά. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση των 

εργαζόμενών της περιλαμβάνει: 

 Πυρήνα μαθημάτων που ενσωματώνουν τα θέματα διαφορετικότητας και ένταξης 

στην εργασιακή νοοτροπία των εργαζόμενων. 

 Αυτόνομα, ζωντανά (εκπαίδευση ρόλων) και online μαθήματα κατάρτισης. 

 Άρθρα, βιβλία και σύνολο πολυμέσων που παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με το 

θέμα της διαφορετικότητας και ένταξης σε έναν εργασιακό χώρο, στον οποίο 

συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί. 

 Παρέχει ένα επίσημο πρόγραμμα καθοδήγησης, ανοικτό σε όλους τους 

εργαζόμενους, το οποίο βοηθά τον καθένα ξεχωριστά να ανακαλύψει ρόλους 

διαφορετικότητας και να μπει μέσα σε αυτούς. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Microsoft ο κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την 

καριέρα και την επαγγελματική του ανέλιξη. Με την παροχή πολυπολιτισμικών εμπειριών 

με μαθησιακό και εκπαιδευτικό τρόπο κάθε εργαζόμενος βελτιώνει τον εαυτό του σε 

θέματα εργασιακών σχέσεων και αποτελεσμάτων σε κάθε μέρος του κόσμου. 

Η Microsoft αναγνωρίζεται ως η νούμερο ένα πολυπολιτισμική εταιρεία παγκοσμίως και ως 

το καλύτερο εργασιακό μέρος για να εργαστεί κανείς, οποιασδήποτε εθνικότητας. Μάλιστα, 

έχει αποσπάσει και πολλά άλλα βραβεία που υποδηλώνουν την σπουδαιότητα του 

οργανισμού αυτού σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

3.8.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η διαφορετικότητα και η ενσωμάτωση ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς αποτελεί 

κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής και του οράματος της Microsoft. Οι απαιτήσεις του 

¨παγκόσμιου πελάτη¨ είναι πολλές, οπότε και η συνεργασία των πολιτισμών προσφέροντας 

νέες ιδέες και διαφορετικές προοπτικές είναι ένα σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα για 

μεγαλύτερη δημιουργικότητα και καινοτομία.  

Η Microsoft βρίσκεται σε μια ανοδική πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης. Αναγνωρίζει, 

μάλιστα ότι για την επίτευξη των στόχων σε θέματα ηγεσίας πρέπει να ισχυροποιήσει την 

πνευματική δύναμη και να αξιοποιήσει τη δημιουργική ενέργεια των κορυφαίων, με άτομα 

άριστα εκπαιδευμένα από όλες τις περιοχές του κόσμου με διαφορετικά πολιτισμικά 

υπόβαθρα. Τα υψηλά επίπεδα της διαφορετικότητας στο εργατικό δυναμικό εμφανίζονται 

με διάφορες ενέργειες όπως υποτροφίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομάδες υπεράσπισης, 
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προγράμματα νεολαίας κ.α. Δεν είναι τυχαίο ότι ο οργανισμός αυτός είναι ο νούμερο ένα σε 

θέματα καινοτομίας και σχεδιασμού, και αυτό διότι οι εργαζόμενοι διαφορετικών 

εθνοτήτων συνεργάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν προϊόντα που ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις πελατών διαφορετικών, επίσης, εθνοτήτων. 

Οι παγκόσμιες αγορές αντιπροσωπεύουν τεράστιες πηγές αξίας στο χώρο της εργασίας και 

της γενικότερης αγοράς. Η ανάπτυξη των διαφορετικών πληθυσμών παγκοσμίως ενισχύει 

ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με στελέχη του οργανισμού, την ανάγκη για επέκταση πέραν 

των συνόρων του. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050, το 85% των νεοεισερχομένων στην 

αγορά εργασίας των ΗΠΑ θα είναι θα είναι έγχρωμοι άνθρωποι και γυναίκες. Επιπλέον, οι 

αναπτυσσόμενες περιοχές όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και η Αφρική, συνθέτουν ένα 

αυξανόμενο μερίδιο του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Από οικονομικής άποψης, οι διαφορετικές αγορές αντιπροσωπεύουν μια αυξανόμενη πηγή  

κατανάλωσης στην αγορά και την αγοραστική δύναμη. Πρόκειται για μια σημαντική ομάδα 

πελατών για τον οργανισμό της Microsoft. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διαφορετικοί 

πληθυσμοί αντιπροσωπεύουν το 44% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μέσα στις ΗΠΑ, οι 

διαφορετικοί πληθυσμοί παράγουν πάνω από $9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραστική 

δύναμη. Με την αύξηση της πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού μας, η Microsoft 

δημιουργεί μια ομάδα που σχεδιάζει προϊόντα που συμβαδίζουν με τις ολοένα και 

μεγαλύτερες απαιτήσεις των πελατών της.
114

 

 

Η πολυπολιτισμικότητα είναι στοιχείο που χρειάζεται κατάλληλη διαχείριση από ειδικούς 

και κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Πολλές φορές το στοιχείο αυτό μπορεί να 

διαμορφώσει το όραμα και τις αρχές μια επιχείρησης δεδομένου ότι από την φύση της η 

πολυπολιτισμικότητα οδηγεί σε μια «παγκόσμια νοοτροπία» και επέκταση. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα δούμε τις εκπαιδευτικές διαστάσεις της πολυπολιτισμικότητας στους 

εργαζόμενους αλλά και στους ίδιους τους εκπαιδευτές. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
114
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τις εκπαιδευτικές διαστάσεις της πολυπολιτισμικότητας 

στους διεθνείς και όχι μόνο οργανισμούς. Στο 3
ο
 κεφάλαιο αναφέραμε περιπτώσεις 

συγκρούσεων που οφείλονται σε πολιτισμικές και όχι μόνο διαφορές. Από αυτό μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι η πολυπολιτισμικότητα χρήζει μεγάλης προσοχής και εκπαίδευσης. 

Οι εργαζόμενοι που καλούνται να εργαστούν σε ένα καινούργιο πολιτισμικό περιβάλλον 

πρέπει να εκπαιδεύονται με τρόπους που να ευνοούν όχι μόνο τον πολιτισμό του 

εργαζόμενου αλλά την σύνδεση των δύο πολιτισμών που επρόκειτο να έρθουν σε επαφή.  

Στη διάρκεια του κεφαλαίου θα συναντήσουμε στοιχεία που αφορούν το ανθρώπινο 

δυναμικό και τους ανθρώπινους πόρους σε γενικά πλαίσια και στη συνέχεια το κεφάλαιο 

συγκλίνει στις εκπαιδευτικές διαστάσεις πολυπολιτισμικής προσαρμογής. Εκτός από τις 

μεθόδους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 

κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε στοιχεία που αφορούν την απορρόφηση της 

πολιτισμικής γνώσης των εργαζομένων. Η απορρόφηση γνώσης είναι μια διαδικασία που 

ευνοεί την πολιτισμική προσαρμογή και συνδέει, όπως θα δούμε παρακάτω, την γλώσσα 

και την εμπειρία για την καλύτερη και ταχύτερη απορρόφηση των νέων πολιτισμικών 

γνώσεων. 

 

4.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Οι άνθρωποι που δουλεύουν σε μια επιχείρηση είναι οι ανθρώπινοι πόροι της. Οι άνθρωποι 

της επιχείρησης είναι αυτοί που με τις απαιτούμενες δεξιότητές τους θα αποδόσουν τα 

μέγιστα για το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμά της. Η διοίκηση της επιχείρησης έρχεται 

σε επαφή με τέσσερα καθήκοντα στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Αυτά είναι 

(Τζωρτζάκης Κ. Τζωρτζάκη Α. 2002, σελ. 47): 

 

1. Απόκτηση αναγκαίων εργαζόμενων 

2. Τοποθέτηση σωστών εργαζόμενων στη σωστή θέση 

3. Παροχή κινήτρων για αποτελεσματική ανθρώπινη απόδοση 

4. Σεβασμός επίγνωση της απόδοσης των υφιστάμενων. 
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4.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός αλλαγής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει οδηγήσει στην 

όξυνση των παλιών αλλά και στη γένεση νέων προκλήσεων στο χώρο της Διοίκησης του 

Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η δυσκολία εξεύρεσης ταλέντων, η αυξανόμενη κινητικότητα 

υπαλλήλων, η δυνατότητα εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μερικές 

µόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στη προσπάθειά 

τους να προσελκύσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν το σπουδαιότερό τους 

κεφάλαιο, τον άνθρωπο. Οι εταιρείες αντιλαμβάνονται πλέον ότι το πραγματικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν η Ανθρώπινη και η Οικονομική 

διάσταση μιας επιχείρησης τοποθετηθούν στην ίδια εξίσωση. Για τον λόγο αυτό αναζητούν 

τρόπους για να αυξήσουν τα επίπεδα ικανοποίησης και αφοσίωσης των υπαλλήλων τους 

αλλά και να δημιουργήσουν την εικόνα του «καλού» εργοδότη που θα προσελκύσει ικανά 

στελέχη από την αγορά.  

 

Οι τρόποι αυτοί εστιάζονται σε ένα καλό εταιρικό προφίλ, στο ενδιαφέρον για την ύπαρξη 

ισορροπίας μεταξύ της εργασιακής και της προσωπικής ζωής, στις δυνατότητες ανάπτυξης 

και φυσικά στο προσφερόμενο πακέτο αμοιβών και πρόσθετων παροχών. Επιπλέον τόσο η 

προσέλκυση όσο και η παρακίνηση των εργαζομένων καθορίζεται σε µμεγάλο βαθμό από 

το αν η εργασία τους είναι ενδιαφέρουσα και από το αν νοιώθουν ότι αναγνωρίζεται η αξία 

τους στο εργασιακό τους περιβάλλον.  

        

4.1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

Λέγοντας  «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» εννοούμε όλες τις πολιτικές, πρακτικές και 

διαδικασίες ενός οργανισμού  προκειμένου να προσελκύσει, να επιλέξει και να διαχειριστεί 

τους υπαλλήλους του. Ενώ η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού εστιάζεται στους 

υπαλλήλους, όταν γίνεται λόγος για προσανατολισμένη-προς-τον-πελάτη Διοίκηση 

Ανθρωπίνου Δυναμικού,  τότε αναφερόμαστε σε  µία διοίκηση η οποία στοχεύει στην 

ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών. Η διοίκηση αυτή καλείται επίσης και 

«στρατηγικό HRM».
115

 

 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα επίκτητα στοιχεία µε τα οποία ο εργαζόμενος 

αποκτά ικανότητες για την καλή και αποδοτική εκτέλεση της εργασίας.  Η απόκτηση των 

επίκτητων αυτών στοιχείων, όπως είναι η μόρφωση, οι γνώσεις, η ειδίκευση, απαιτεί 
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δαπάνη χρόνου και χρήματος και θεωρείται μεγάλης σημασίας επένδυση. Το αποτέλεσμα 

αυτής της επένδυσης σε χρήμα και χρόνο είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο.   

 

Η πρώτη αναφορά στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη σύγχρονη οικονομική ανάλυση, έγινε από 

τον Adam Smith στον «Πλούτο των Εθνών» που δημοσιεύτηκε το 1776.  Ο Richard 

Branson του Virgin Group έκανε πρόσφατα την ακόλουθη δήλωση: «Όταν διοικείς  µία 

επιχείρηση, οφείλεις να θέτεις πρώτους τους εργαζόμενους, δεύτερους τους πελάτες και 

τρίτους τους  μετόχους». Σύμφωνα µε τον Troyer,  εξάλλου,  οι εργαζόμενοι οι οποίοι 

έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες, αποτελούν τους µμεσάζοντες (brokers) ανάμεσα στην 

επιχείρηση και τους πελάτες.
116

 

 

Εύκολα συμπεραίνει κανείς πως οι λόγοι που καθορίζουν την παραπάνω προτεραιότητα 

είναι οι εξής:   

 Αφοσιωμένοι εργαζόμενοι είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο  μιας 

επιχείρησης.  

 Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι συμβάλλουν στη βελτίωση της κερδοφορίας.  

 Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι δημιουργούν ικανοποιημένους και αφοσιωμένους 

πελάτες.  

 Οι επιχειρήσεις  µε αφοσιωμένους εργαζόμενους τείνουν να είναι πιο καινοτόμες, 

παραγωγικές και να έχουν λιγότερες απώλειες εργαζομένων. 

 

Μεγάλο κομμάτι της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι η εκπαίδευση. Μερικά από τα 

πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης είναι (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή 2003, σελ. 270-

271): 

 Αυξημένη παραγωγικότητα 

 Μειωμένος χρόνος επίβλεψης 

 Ανύψωση του ηθικού 

 Αφοσίωση των εργαζομένων 

 Ανάπτυξη κουλτούρας με απώτερο στόχο την βελτίωση της απόδοσης 

 Σταθερότητα του οργανισμού και των λειτουργιών του 

 Μείωση των ατυχημάτων και των δυσάρεστων περιστατικών 

 Αυξημένη ελκυστικότητα της επιχείρησης ως εργοδότη για τους εργαζόμενους 

 

Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού είναι από τα πιο 

καθοριστικά ζητήματα για μια επιχείρηση. Μια σωστή εκπαίδευση των ανθρώπων της, η 

επιχείρηση αποδίδει τα μέγιστα και τα κέρδη της είναι ανάλογα. 
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4.1.3 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου αποτελεί τη διοικητική εκείνη λειτουργία της 

επιχείρησης που σχεδιάζει και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στη 

διαχείριση του δυναμικού μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του 

ανθρώπινου παράγοντα ως κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων 

της. 

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική οργανωτική 

λειτουργία. Ως βασικές συνιστώσες θεωρούνται : 

 

 Η οργάνωση, δηλαδή ο σχεδιασμός του οργανογράμματος και των θέσεων εργασίας 

 Η στελέχωση, δηλαδή η εξεύρεση των ανθρώπινων πόρων οι οποίοι περιλαμβάνουν τον 

προγραμματισμό της κάλυψης των αναγκών, καθώς και την επιλογή προσωπικού 

 Η διαχείριση της απόδοσης, που συνίσταται στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη  

βελτίωσή της 

 Η παρακίνηση των εργαζομένων, μέσω της παροχής κινήτρων 

 Ο καθορισμός των αμοιβών 

 Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού 

 Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση  

 Ο χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα 

 Οι εργασιακές σχέσεις 

 Η φροντίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

 

Μέσω των λειτουργιών αυτών ένα σύστημα διοίκησης προσωπικού στοχεύει κατ’ αρχήν 

στην επιλογή και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, του οποίου γνώσεις και δεξιότητες 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οργάνωσης και αποτελούν γι’ αυτήν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Προωθώντας τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις και τα σωστά κίνητρα, 

στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών εργασίας και εργασιακού κλίματος που είναι αμοιβαία 

αποδεκτά και ευνοούν την απόδοση. Επίσης, με την εν γένει εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων του προσωπικού, στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της οργάνωσης να 

λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται. 

 

Η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για 

την επιτυχή πορεία της εκάστοτε εταιρείας. Στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων η 

Διοίκηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς νέες προκλήσεις, 

όπως: 

-την ευελιξία ορών εργασίας (πολυπραγμοσύνη, χρόνος, αμοιβή, ποικιλία συμβάσεων κλπ.) 



- 143 - 

-την ποιότητα εργασίας 

-την αφοσίωση εργαζομένων 

-την συνεχής μάθηση (οργανισμοί εκπαίδευσης / μάθησης.
117

 

 

4.1.4 ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ HR  

 

 

Ο αιώνας μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ζωής του 

ανθρώπου. Κατά αυτόν τον τρόπο δε θα  μπορούσε να  µην επηρεάζει και τον τρόπο που οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους. Συνοπτικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της εποχής µας τα οποία επηρεάζουν τη διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι τα εξής:   

 

-Παγκοσμιοποίηση 

Στις μέρες µας ολοένα και περισσότερο η έννοια των συνόρων φθίνει και οι άνθρωποι 

θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες του κόσμου. Άνθρωποι, αγαθά και ιδέες μετακινούνται 

χωρίς περιορισμούς,  ενώ οι επιχειρήσεις απέκτησαν ανταγωνιστές που βρίσκονται σε 

άλλες χώρες ή άλλες ηπείρους. Η  παγκοσμιοποίηση, είναι  µία δύναμη που εμφανίζεται 

στο παρόν οικονομικό περιβάλλον και που είναι αδύνατον να σταματήσει. Για τους 

περισσότερους οργανισμούς – επιχειρήσεις η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας προοπτικής είναι 

μονόδρομος για την επιβίωσή τους στην παγκόσμια οικονομία. Κατά συνέπεια, οι 

παγκόσμιες δομές εμφανίζονται απαραίτητες και είναι ανάγκη να βρεθεί το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό ώστε να στελεχωθούν οι εν λόγω επιχειρήσεις.
118

  

 

-Οικονομική ανάπτυξη, έντονος ανταγωνισμός 

 

Οι επιχειρήσεις σήμερα είναι αναγκασμένες να κινητοποιούν όλες τις δυνάμεις τους 

προκειμένου να διατηρηθούν στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε αυτήν τους την 

προσπάθεια, οι εργαζόμενοι όχι  µόνο δεν αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμη εισροή, αλλά 

αντίθετα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο η επιχείρηση καλείται να το διατηρήσει 

και να το αναπτύξει.  

   

-Άνοδος του βιοτικού επιπέδου και αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας 

 

Αναμφίβολα η μόρφωση καθώς και η γενικότερη οικονομική άνθηση έχουν συμβάλει στην 

αλλαγή νοοτροπίας των εργαζομένων, οι οποίοι πλέον γνωρίζοντας τα δικαιώματά τους, 

απαιτούν σεβασμό από τους διοικούντες, διαπραγματεύονται καλύτερες συνθήκες και 

ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τέλος, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της γυναίκας και η 
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αναβάθμιση της θέσης της στο εργασιακό περιβάλλον προβάλουν επιτακτικότερη την 

ανάγκη για τις επιχειρήσεις επαναπροσέγγισης στον τρόπο αντιμετώπισης της γυναικείας 

εργασίας.   

 

-Κοινωνία της πληροφορίας και τεχνολογική ανάπτυξη 

 

Είναι γεγονός πως ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης, της ταχύτητας και των 

τεχνολογικών αναγκών.  Συνεπώς,  ο καταιγισμούς πληροφοριών και γνώσεων απαιτούν 

ανθρώπους άριστα καταρτισμένους ώστε να αποτελέσουν επένδυση για την επιχείρηση 

στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τους στόχους της.  

 

-Ανάγκη για ομαδική εργασία 

 

Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και κατ’ επέκταση της ευκολίας στη 

διακίνηση των πληροφοριών, όχι µόνο έχουν εκλείψει οι αυθεντίες, αλλά εμφανίζεται 

ολοένα και  μεγαλύτερη η ανάγκη για ομαδική εργασία.  Οι εργαζόμενοι καλούνται να 

συνεργαστούν µε τους συναδέλφους τους και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ομαδικά 

περισσότερο από ποτέ.   

 

-Πίστη στις αρχές της ΔΟΠ 

 

Αναμφίβολα, καθώς ο ρόλος της ποιότητας έχει καταστεί απόλυτα σαφής από τις 

επιχειρήσεις,  δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα ως  µία 

από τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι εργαζόμενοι γίνονται γνώστες 

και κοινωνοί των οραµάτων της επιχείρησης, εμψυχώνονται και κινητοποιούνται προς την 

επίτευξη των εταιρικών στόχων. Η πελατοκεντρική προσέγγιση επιτάσσει πρώτιστα την 

ικανοποίηση των εργαζομένων  μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και την ικανοποίηση των 

προσωπικών τους στόχων. 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί 

ένα από τα κρίσιµα σηµεία στη διοίκηση του κάθε είδους επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι  

µπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό όπλο για την διατήρηση και ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον και είναι αυτοί που θα 

διαμορφώσουν ένα επιτυχημένο εταιρικό προφίλ. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δεν 

είναι πολυτέλεια για τις επιχειρήσεις αλλά ζωτική ανάγκη, η οποία προκύπτει από την φύση 

της ίδιας της επιχείρησης αλλά και από την προσπάθεια και θέληση για διάκριση. 
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4.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 

Η εκπαίδευση αναφέρεται στις μεθόδους που προσφέρουν σε νέους ή ήδη υπάρχοντες 

εργαζόμενους μέσα σε μια επιχείρηση να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να κάνουν 

όσο πιο αποδοτικά γίνεται τη δουλειά τους. Το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι πιο 

διαδεδομένο στις μέρες από ότι παλαιότερα. Η εκπαίδευση επικεντρωνόταν συνήθως στη 

διδασκαλία τεχνικών δεξιοτήτων. Σήμερα, αυτό μπορεί να σημαίνει μια διορθωτική και 

εκπαιδευτικής διάστασης εκπαίδευση, επειδή πολλά προγράμματα ανάπτυξης ποιότητας  

απαιτούν από τους σύγχρονους εργαζόμενους να δημιουργούν γραφήματα και 

σχεδιαγράμματα αλλά και να αναλύουν τις πληροφορίες. Παρομοίως, οι σημερινοί 

εργαζόμενοι είναι απαραίτητο να έχουν ομαδική φιλοσοφία, να λαμβάνουν σημαντικές και 

μη αποφάσεις και να διακρίνονται από χαρακτηριστικά επικοινωνίας. Και όσο οι 

επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο τεχνολογικά προηγμένες, οι εργαζόμενοι 

πρέπει σε μεγάλο βαθμό να λαμβάνουν εκπαίδευση για την ανάπτυξη των τεχνολογικών 

δεξιοτήτων τους αλλά και την χρήση υπολογιστών. Οι ειδικοί της εκπαίδευσης  

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την φράση ¨μάθηση στο χώρο εργασίας και απόδοση¨ 

αντι της κατάρτισης, για να υπογραμμίσουν τους στόχους της εκπαίδευσης των 

εργαζομένων αλλά και της οργανωσιακή απόδοση. 

Οι εταιρείες ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την εκπαίδευση κάθε εργαζόμενου σε 

διάστημα ενός έτους και προσφέρει σε κάθε ένα από αυτούς 28 περίπου ώρες εκπαίδευσης. 

Η εκπαίδευση έχει από μόνη της ένα εντυπωσιακό ποσοστό στην επίδραση που έχει στην 

οργανωσιακή απόδοση, σημειώνοντας μεγαλύτερα ποσοστά από την αξιολόγηση και την 

ανάδραση (feedback), και ο άμεσος χαμηλότερος σε προτεραιότητα στόχος της είναι η 

θετική της επίδραση στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

Η εκπαίδευση παίζει ένα ολοένα και σπουδαιότερο ρόλο στην εφαρμογή του στρατηγικού 

σχεδιασμού των εργαζομένων. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές από τους εκπαιδευτές ότι: 

«Δεν επικεντρωνόμαστε στους στόχους της παραδοσιακής εκπαίδευσης πια. Δίνουμε βάση με 

την βοήθεια της Διοίκησης και συμβάλλουμε ώστε οι εργαζόμενοι να αναγνωρίσουν τους 

στρατηγικούς στόχους και σκοπούς, αλλά και τις γνώσεις και δεξιότητες και γνώσεις για να 

τους κατορθώσουν. Στη συνέχεια δουλεύουμε μαζί για να αναγνωρίσουμε εάν το προσωπικό 

έχει τις ικανότητες και τη γνώση, και αν δεν την έχουν τότε ξεκινάμε την διαδικασία 

αναγνώρισης των εκπαιδευτικών αναγκών (training needs)». Με τον ίδιο τρόπο η 

εκπαίδευση διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στη διαδικασία απόδοσης της διαχείρισης του 

management των εργαζόμενων. Βασικά,  η διαχείριση της απόδοσης  σημαίνει η λήψη 
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συστηματικής προσέγγισης στην εκπαίδευση, εκτίμηση-αξιολόγηση, και επιβράβευσης των 

εργαζομένων έτσι ώστε οι προσπάθειές τους να αποκτήσουν νόημα για τις ανάγκες και τους 

στόχους της εταιρείας. Λαμβάνοντας, λοιπόν, μια προσέγγιση διαχείρισης της απόδοσης 

(performance management) στην εκπαίδευση, αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικές 

προσπάθειες θα πρέπει να δώσουν νόημα στις απαιτήσεις της εταιρείας από τον κάθε 

εργαζόμενο ξεχωριστά για να συνεισφέρει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Σε μία 

έρευνα, η ΙΒΜ και η Αμερικανική Κοινωνία για εκπαίδευση και ανάπτυξη (ASTD) 

διαπίστωσε ότι: ¨δημιουργώντας ένα σύνδεσμο ανάμεσα στην μάθηση και την 

οργανωσιακή απόδοση¨, είναι το κύριο σημείο και μείζων θέμα για την αντιμετώπιση 

ζητημάτων εκπαίδευσης επαγγελματιών.
119

 

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο που αυξάνει την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων στην επιχείρηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην ουσία ο 

εργαζόμενος έρχεται σε στενότερη επαφή με τους κανόνες λειτουργίας της επιχείρηση και 

στο τέλος τους αφομοιώνει στο μέγιστο βαθμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

απόδοσή τους και κατά συνέπεια τα κέρδη. Στο σημείο αυτό έρχεται και η απλοποίηση της 

εργασίας αφού μειώνεται και ο χρόνος επίβλεψης. Το προσωπικό που εκπαιδεύεται στην 

κάθε επιχείρηση είναι δυνατό να ταξινομηθεί στις παρακάτω κατηγορίες (Μάντζαρης 2011, 

σελ. 588): 

1. Στο νέο προσωπικό χωρίς πείρα. 

2. Στο προσωπικό που διαθέτει πείρα. 

3. Στο κανονικό προσωπικό. 

Τέλος, η διαδικασία εκπαίδευσης που ακολουθείται διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. 

Η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται  

είναι καθοριστική για την επίτευξη της στρατηγικής και των επιμέρους στόχων της.  

Παρόλα αυτά, όμως, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω 

στάδια (Χυτήρης 2001, σελ. 119)
120

: 

 Εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης. 

 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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120
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4.2.2 ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (CROSS-CULTURAL TRAINING) 

 

Με το εργατικό δυναμικό να ποικίλλει ολοένα και περισσότερο σχετικά με τον πολιτισμό, 

οι εταιρείες έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα εκπαίδευσης για εργαζόμενους 

προερχόμενοι από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται σε 

τεχνικές για τη δημιουργία πολύ-πολυτισμικής ευαισθησίας ανάμεσα στους επόπτες και μη, 

με το σκοπό να δημιουργήσουν αρμονικότερες σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων στην 

εταιρεία. Για παράδειγμα, ο Adams Mark Hotel & Resorts διεξήγαγε ένα σεμινάριο με το 

θέμα της πολύ-πολυτισμικής εκπαίδευσης για περίπου 11.000 εργαζόμενους. Συνδύασε 

διαλέξεις, βίντεο, και πραγματική διεξαγωγή ρόλων από εργαζόμενους για να τονίσει την 

ευαισθησία στη φυλή και τη θρησκεία. 

 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι μια πανάκια, και ένα εσφαλμένα αντιληπτό 

πρόγραμμα μπορεί εύκολα να αποτύχει. Πιθανά αρνητικά αποτελέσματα περιέχουν την 

πιθανότητα ο συμμετέχων να νιώσει δυσάρεστα και άβολα, να ενισχυθούν ομαδικά 

στερεότυπα, να γίνει αντιληπτή η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή να αντιδράσουν οι 

λευκοί, ακόμα και να τεθούν σε εφαρμογή αγωγές βασισμένες στην έκθεση των manager σε 

στερεότυπες αντιλήψεις. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από προγράμματα εκπαίδευσης που στοχεύουν στην 

αλληλεπίδραση πιθανών προβλημάτων σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα που επικρατεί 

στο εργατικό δυναμικό. Αυτά περιέχουν προγράμματα για βελτίωση διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων, κατανόηση/αξιολόγηση πολιτισμικών διαφορών, βελτίωση τεχνικών 

ικανοτήτων, κοινωνικοποίηση σε μια εταιρική κουλτούρα και ανάπτυξη δίγλωσσων 

ικανοτήτων για ομιλητές-εργαζόμενους της Αγγλικής γλώσσας.
121

  

Όπως μπορούμε να καταλάβουμε , η εκπαίδευση εργαζομένων οι οποίοι προέρχονται από 

διαφορετικούς πολιτισμούς και χαρακτηρίζονται από διαφορετικές αντιλήψεις αποτελεί 

στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η εναρμόνιση των 

ανθρώπων αυτών δεν είναι μια απλή υπόθεση αλλά αντιθέτως, χρήζει μεγάλης προσοχής 

και αφοσίωσης. Η πολύ-πολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί το κύριο θέμα στη διπλωματική 

εργασία. 

4.2.3 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Οι Chen και Starosta (1996) πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουν την 

διαπολιτισμική τους ικανότητα επικοινωνίας ώστε να ζήσουν ουσιαστικά και παραγωγικά 

                                                                    
121
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στο παγκόσμιο χωριό
122

. Καθώς το εργατικό δυναμικό στις διάφορες χώρες γίνεται  

πολιτιστικά πολύμορφο, είναι πλέον απαραίτητο να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους ώστε να 

γίνουν πιο ικανοί και, επομένως, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα 

των νέων και διαφορετικών περιβαλλόντων. Έτσι, το θέμα της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων επικοινωνίας δεν μπορεί 

πλέον να αγνοηθεί. Οι άνθρωποι που στέλνονται στο εξωτερικό πρέπει να αναπτύξουν μια 

τέτοια αρμοδιότητα, προκειμένου να είναι επιτυχείς. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, από καιρό πριν, υποστηρίζεται ως μέσο για τη διευκόλυνση 

της αποτελεσματικής διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Η σημασία αυτής της εκπαίδευσης 

για την προετοιμασία ενός ατόμου για την ανάθεση μιας διαπολιτισμικής εργασίας γίνεται 

ολοένα και πιο εμφανής. 

Οι Bhagat και Prien, το έθεσαν ως εξής: «όπως οι διεθνείς εταιρείες αρχίζουν να 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην παγκόσμια αγορά, ο ρόλος της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης γίνεται όλο και πιο σημαντικός»
123

. Με μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας από τους Black και Mendenhall (1990) βρέθηκαν ισχυρές ενδείξεις για μία 

θετική σχέση μεταξύ της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και προσαρμογής. Επιπλέον, μια 

άλλη έρευνα αποκάλυψε ότι το 86 τοις εκατό των ιαπωνικών πολυεθνικών αναφέρουν ένα 

ποσοστό αποτυχίας μικρότερο από το 10 τοις εκατό για τους ομογενείς που έχουν λάβει 

εκπαίδευση. Πολλά είναι τα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν με την παραχώρηση 

πολυπολιτισμικής  εκπαίδευσης στους ομογενείς. Αυτά είναι τα εξής : 

 είναι ένα διακριτό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς 

 είναι ένα μέσο για συνειδητή μεταστροφή από μια αυτόματη, ο πολιτισμός που 

ανήκει ένας εργαζόμενος προσαρμόζεται στον πολιτισμό του εκάστοτε χώρου 

εργασίας με τρόπο αποδεκτό κατάλληλο και εντελώς προσαρμόσιμο 

 αποτελεί  μια ενίσχυση για τη βελτίωση της αντιμετώπισης απρόβλεπτων 

συμβάντων ή πολιτισμικών σοκ σε μια νέα κουλτούρα 

  είναι ένα μέσο για να μειωθεί η αβεβαιότητα των αλληλεπιδράσεων με τους ξένους 

υπηκόους και  

 αποτελεί ένα μέσο για την ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης των ομογενών 

μέσω της μείωσης του στρες και του αποπροσανατολισμού.  

Μπορεί να μειώσει ή να εμποδίσει την αποτυχία σε ομογενείς αναθέσεις (Giacolane και 

Beard 1994)
124

. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε έρευνες που έχουν γίνει τις 

προηγούμενες δύο δεκαετίες ανάμεσα σε 200 επιχειρήσεις, ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών, 
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παρείχαν προγράμματα εκπαίδευσης πολιτισμικού περιεχομένου. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί το κατάλληλο ψυχολογικό πλαίσιο αναφοράς για την 

αντιμετώπιση διαφόρων πολιτισμών παγκοσμίως. Το πλαίσιο αναφοράς του Bender (1996) 

περιλαμβάνει μια βασική γνώση των πολιτισμικών διαφορών, που υπάρχουν μεταξύ του 

μητρικού πολιτισμού (home culture) και εκείνων των ανθρώπων που θέλουν να 

ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις ή δραστηριοποιούνται ήδη, άλλωστε είναι ένας από τους 

συγγραφείς που χρησιμοποίησε τον όρο «διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση».
125

 

Ο Tom O’Brien (1998), πρώην Αντιπρόεδρος του τμήματος των διεθνών δραστηριοτήτων 

της Polaroid στις ΗΠΑ, υποστηρίζει το εξής: «προκειμένου να επιτευχθούν διαπολιτισμικές 

ικανότητες, πρέπει κανείς να είναι σε θέση να αλλάξει νοοτροπία».
126

 

4.2.4 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Από τους σημαντικότεους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη των 

ικανοτήτων των εργαζομένων που προωθούν την αρμονική συμβίωση μέσα σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Φέρνει μαζί της όχι μόνο την αποδοχή και το σεβασμό του 

διαφορετικού, αλλά επίσης και την αναγνώριση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, μέσα 

από  μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου και κατανόησης. 

 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αξιοποιεί τους διάφορους πολιτισμούς, επιδιώκει να 

εμποδίσει το σχηματισμό στερεότυπων και προκαταλήψεων, απέναντι σε πρόσωπα και 

πολιτισμούς και να υπερβεί κάθε μορφή εθνοκεντρικής αντιμετώπισης, πραγματοποιώντας 

μια εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα προωθώντας την 

κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των λαών για να οδηγηθούν οι κοινωνίες στην 

πρόοδο και την ειρήνη (Δαμανάκης, 1997; Γκότοβος, 2003). 
127

 

 

Η εκπαίδευση της πολυπολιτισμικότητας έχει σαν στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων και 

του αποκλεισμού, προσπαθεί να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, κοινωνικές και 

πολιτισμικές. Η πολυπολιτισμική παιδεία δε διδάσκει την ανοχή για το διαφορετικό. 

Δημιουργεί το πνευματικό υπόβαθρο που επιτρέπει την εκτίμηση για το διαφορετικό, ώστε 

να δημιουργηθούν ανοικτές κοινωνίες, πολιτισμικά αρμονικές, που θα διακρίνονται από 

ισονομία, αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη. Η παιδεία αυτή προσδίδει 

αξιώματα που σχετίζονται με την κριτική στον εθνοκεντρισμό και ταυτόχρονα ενισχύει την 

κριτική για αφομοίωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των ταυτοτήτων που βρίσκονται σε  
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μειονότητα, κρίνοντας παράλληλα αναγκαίες τις μεταρρυθμίσεις στον θεσμό του σχολείου. 

(Πανταζής, 1999; Γκότοβος, 2003)
128

. Χρειάζονται ουσιαστικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις, 

και όχι προσεγγίσεις μόνο στο επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης. Απαιτούνται νέες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις που να ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και 

στις δυσκολίες επικοινωνίας. Επιγραμματικά οι στόχοι είναι: 

 

 αναγνώριση και κατανόηση της διαφοράς 

 σεβασμός για τους πολιτισμούς 

 θετική στάση και αντίληψη απέναντι στις διαφορές των πολιτισμών, την ετερότητα, 

τη διαφορετικότητα 

 έμφαση στα κοινά σημεία διαφορετικών ομάδων 

 αλληλεπίδραση μεταξύ  διαφορετικών τρόπων ζωής 

 αλληλεγγύη 

 ειρήνη 

 κοινωνική δικαιοσύνη 

 συνειδητοποίηση της δύναμης και της αξίας της πολιτιστικής ποικιλίας 

 συνείδηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 ίσες ευκαιρίες 

 

Στα αξιώματα που θέτει ο Γκότοβος (2002) προσθέτονται και άλλα που σχετίζονται με την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και ενισχύουν σημαντικά το έργο και τη χρησιμότητά της. Αυτά 

είναι, αρχικά, η παροχή ίσων ευκαιριών για την εισαγωγή των ατόμων σε διάφορους 

κοινωνικούς πόρους, η ισοτιμία στην αντιμετώπιση των διαφορετικών πολιτισμών και η 

τοποθέτηση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση σε άτομα διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης (Δαμανάκης, 1997).
129

 

 

Μέσα από δύο κατευθύνσεις επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι. Η μία κατεύθυνση στοχεύει 

στις ομάδες, που αποτελούν τη μειονότητα. Μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αυτές 

οι ομάδες πρέπει να ενδυναμωθούν αναπτύσσοντας γνώσεις, όπως είναι η εκμάθηση της 

γλώσσας, στην οποία επικοινωνεί η πλειοψηφία της κοινωνίας στην οποία ζουν, καθώς και 

δεξιότητες. Προκειμένου οι ομάδες αυτές όχι απλά να επιβιώσουν αλλά να νιώσουν 

ασφάλεια και να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους χρειάζεται να ενταχθούν στην 

κοινωνία, να κατανοήσουν το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα της κοινωνίας 

στην οποία ζουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αναγνωρισθούν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας 

και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους.  
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Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην εκπαίδευσή των ομάδων της πλειοψηφίας, ώστε να 

ξεπεράσουν αρνητικές κατηγοριοποιήσεις και προκαταλήψεις, να απορρίψουν την ιδέα της 

ιεραρχίας από άποψη σπουδαιότητας πολιτισμών και να υιοθετήσουν αντικειμενικά 

κριτήρια σκέψης. 

Τέλος, όπως καταλαβαίνουμε η πολυπολιτισμική τάξη είναι μια τάξη ανοιχτή στην 

κοινωνία, όπου ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από διαφορετικό 

κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον, έχουν διαφορετική οπτική γωνία για την 

πραγματικότητα, άρα την ερμηνεύουν και διαφορετικά, συνεπώς είναι διαφορετικές και οι 

εκτιμήσεις τους. Τα βιώματα και  οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων μπορούν να 

υιοθετηθούν και να ενσωματωθούν κατάλληλα στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και να το 

εμπλουτίσουν. 

  

4.2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

 

 

Η εκπαίδευση του εργαζόμενου πριν την αναχώρηση σε χώρα μακριά από την δική του για 

την εκπλήρωση μιας διεθνούς επαγγελματικής αποστολής μπορεί να πραγματοποιηθεί από 

οργανισμούς που σχετίζονται άμεσα με τον αντικείμενο αυτό συμπεριλαμβανομένου του 

Κέντρου Διεθνούς Ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Ινστιτούτου Clingendael στη 

Χάγη και την Καναδική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης CIDA. Σύμφωνα με την έρευνα 

που διεξήχθη από την CIDA το 1990, οι τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις δεν αρκούν για να 

εξασφαλιστούν οι επιτυχείς αποστολές στο εξωτερικό. Τα σημαντικά οφέλη της 

εξειδικευμένης πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης για τους διεθνείς εργαζόμενους και 

διαχειριστές σε πιο ειδικό επίπεδο είναι: 

 η συντόμευση της καμπύλης μάθησης 

 ρύθμιση του στυλ διαχείρισης για την εναρμόνιση με τις τοπικές πρακτικές εργασίας 

 η δημιουργία πολυπολιτισμικών ικανοτήτων ανταγωνισμού, όπως είναι η ικανότητα 

ανοχής στην ασάφεια, για την θέσπιση της ενσυναίσθησης, την ευελιξία και τη 

διαχείριση του μεταβατικού στρες. 

Ο αριθμός των πανεπιστημιακών Σχολών Επιχειρήσεων  παρέχει εξειδικευμένες σύντομες 

ενημερώσεις προσαρμοσμένων μαθημάτων για μεμονωμένες εταιρείες ή για άτομα που 

επρόκειτο να αναλάβουν μια θέση στο εξωτερικό ή σε ορισμένες περιοχές όπως για 

παράδειγμα Νοτιοανατολική Ασία και Βόρεια Αμερική. Επιπλέον, πολλές πολυεθνικές 

επιχειρήσεις  παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση (Shell, BP, HSBC, Motorola, Mc 

Donalds). Μια σειρά από επιχειρήσεις υποστηρίζουν τα διευθυντικά τους στελέχη ώστε να 

παρακολουθήσουν προγράμματα MBA (Master in Business Administration), είτε σε μερική 

είτε σε πλήρη απασχόληση. Αυτά στοχεύουν στη παροχή μιας διεθνούς παγκόσμιας 
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νοοτροπίας στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

4.2.6 ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ: 

 

Παρακάτω ακολουθούν οι μορφές εκπαίδευσης των εργαζομένων που επρόκειτο να 

αναχωρήσουν για νέους τόπους και νέα πολιτισμικά πλαίσια. 

 

1. Πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση 

2. Πολυπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας 

3. Συγκεκριμένη χώρα/περιφερειακή ενημέρωση 

4. Εθιμοτυπία επιχειρήσεων και διαδικασίες 

5. Διεθνείς διαπραγματευτικές ικανότητες 

6. Οικοδόμηση και διατήρηση πολλών εθνικών ομάδων 

7. Γλωσσική κατάρτιση 

8. Μεταφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων στους πολιτισμούς 

9. Επαναπατρισμός 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι μεγάλο ρόλο και στην εκπαίδευση 

του εργαζόμενου πριν την αναχώρησή του για άλλον προορισμό διαδραματίζει και πάλι η 

σύζυγος και η οικογένεια. Η ζωή των μισθωτών είναι συχνά δύσκολη, τουλάχιστον, αρχικά, 

στην αντιμετώπιση της ρουτίνας μιας νέας κοινότητας, ενός ξένου πολιτισμού και μιας 

ξένης γλώσσας, ενώ ο εταίρος του έχει συνήθως ένα συγκριτικό καταφύγιο της δομής ενός 

αναγνωρίσιμου εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η εταιρική κουλτούρα θα παρέχει ένα 

βαθμό σταθερότητας και οικειότητας. Η συμβολή της οικογένειας, ιδιαίτερα ο σύζυγος 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της διεθνούς αποστολής. Αναλυτικά, ας δούμε 

μερικές από τις μορφές αυτές. 

 

1. Πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση 

Αυτό περιλαμβάνει μια γενική πολιτισμική ευαισθητοποίηση. Ένα χρήσιμο σημείο 

εκκίνησης για τους μελλοντικά εκπατρισμένους εργαζόμενους είναι να κατανοήσουν σε 

βάθος τον δικό τους πολιτισμό, το πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο, και το σημαντικότερο, 

πώς τους βλέπουν οι άλλοι. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ότι η συμπεριφορά τους  είναι 

βαθιά ριζωμένη και άμεσα συσχετισμένη με την κουλτούρα τους, και είναι σημαντικό να 

κατανοήσουν ότι δεν είναι λίγες οι φορές που η άποψή τους για την πραγματικότητα 

επηρεάζεται από λανθασμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Μαθαίνουν να τα 

αναγνωρίζουν αφού έρθουν σε επαφή με άτομα από άλλους πολιτισμούς, όταν 
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συνειδητοποιήσουν ότι η ίδια η αντίληψη είναι η πραγματικότητα. Περιλαμβάνονται 

θέματα, όπως τα στερεότυπα, που ασχολούνται με την αμφισημία και το πολιτισμικό σοκ, 

αλλά και την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης. Αυτό το σημείο της 

εκπαίδευσης πριν την αναχώρηση του εργαζόμενου, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής για 

τον σύντροφο και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν ισχύει 

πάντοτε. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην έρευνα της Mobil (1994) περί διαχείρισης της 

σταθερότητας, υπάρχει ένα χαμηλότερο επίπεδο πρόβλεψης πριν την ανάθεση της 

προετοιμασίας των εργαζόμενων και το 44% των εταιρειών δεν παρέχουν κανένα είδος 

προετοιμασίας για τα παιδιά εργαζόμενων. 

Ο Tayeb (1996) περιγράφει τα ακόλουθα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός 

καλά δομημένου πολυπολιτισμικού προγράμματος ευαισθητοποίησης του κοινού:
130

 

1. Προσδιορισμός του κοινού που θα απευθύνεται 

2. Εκτίμηση των αναγκών και των προσδοκιών 

3. Λεπτομερειακή ανάλυση των στόχων του προγράμματος 

4. Επιλογή του περιεχομένου του προγράμματος 

5. Εφαρμογή του προγράμματος 

6. Αξιολόγηση του προγράμματος 

Ο Schneider (2003) δίνει έμφαση λέγοντας: «Όσο περισσότερο κατανοούμε την κουλτούρα 

του άλλου, τόσο πιο σημαντικό θα είναι να καταλήξουμε σε ένα κοινό τρόπο συνεργασίας, 

αντί να επιβάλλουμε τους τρόπους μας προσαρμόζοντάς τους σε αυτούς της χώρας 

υποδοχής». 

 

2. Διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας 

Αυτό περιλαμβάνει μια εκτίμηση των κύριων θεμάτων συμβάλλουν στην κατανόηση των 

ατόμων από διαφορετικό πολιτισμό και καλύπτει έρευνες-κλειδία των ειδικών του 

πολιτισμού όπως είναι ο Hofstede, Trompenaars, Lewis, Hall. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 

διερευνήσει τα εμπόδια για την αποτελεσματική πολυπολιτισμική επικοινωνία και να 

εξετάσει τις βασικές πτυχές της πολιτισμικής ποικιλότητας στους τομείς της  ορατής 

συμπεριφοράς. 

Εκτός από την προφορική επικοινωνία, η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει και μη-

λεκτική επικοινωνία, η οποία συχνά ονομάζεται ¨γλώσσα του σώματος¨ (Body language). Η 

μη-λεκτική επικοινωνία δίνει τα μηνύματα όλη την ώρα, καθώς το 70% της επικοινωνίας 

μας πραγματοποιείται μη-λεκτικά. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε ότι 

στον Αγγλοσαξονικό πολιτισμό πρέπει να οι συνομιλητές να κοιτάζονται στα μάτια, σε 

αντίθεση με αυτούς στην Ταϊλάνδη ή στη Νότια Κορέα, που αυτό θα μπορούσε να 
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θεωρηθεί αγένεια ή προσβολή. Οι χαιρετισμοί, η χρήση του προσωπικού χώρου, οι 

χειρονομίες και άλλα που έχουν προαναφερθεί αποτελούν τομείς στους οποίους κανείς θα 

πρέπει να είναι επιφυλακτικός με τους άλλους πολιτισμούς καθώς τα λάθη μπορούν εύκολα 

να συμβούν και να προκαλέσουν αμηχανία και δυσάρεστα συναισθήματα. 

3. Συγκεκριμένη χώρα/περιοχή ενημέρωσης 

Αυτό είναι συνήθως είναι το σημείο που χρήζει μεγαλύτερης προσοχής όταν αναφερόμαστε 

στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση ενός εργαζόμενου πριν την αναχώρησή του. Ανάλογα με 

τους πόρους και τον χρόνο που είναι διαθέσιμα, θα πρέπει αυτή να καλύπτει θέματα 

γεωγραφίας, οικονομίας, πολιτικής, εξωτερικών σχέσεων και θέματα υποδομών, 

επικοινωνίας και εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει θέματα 

καθημερινών συνθηκών διαβίωσης, στέγασης, υγείας και υγιεινής, σχολείων, ευκαιριών 

απασχόλησης για τους εταίρους και τα συστήματα υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης και 

της ομογένειας.  Επίσης παρέχει πρόβλεψη για τοπικά θέματα, ταμπού, θρησκευτικές 

πρακτικές και παραδόσεις, κοινωνικές συμβάσεις και κατά πάσα πιθανότητα σύγκρουση 

μεταξύ των τοπικών, παραδοσιακών και δυτικών αξιών. Εδώ η συμβολή των υπηκόων έχει 

μεγάλη αξία, όπως και των διαχειριστών που είχαν πρόσφατη σχετική εμπειρία. Η εξέταση 

των ευκαιριών και των διαφορών είναι στοιχεία ουσιαστικά. 

4. Επιχειρηματικές διαδικασίες 

Εδώ, η έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των δεξιοτήτων για την αποτελεσματική άσκηση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο και θα πρέπει η φάση αυτή να 

συνδέεται στενά με τις άλλες φάσεις της εκπαίδευσης. Πρέπει να υπάρχει μια ειλικρινείς 

εξέταση ορισμένων δεοντολογικών πτυχών, όπως η δωροδοκία, διαφθορά και περιοριστικές 

πρακτικές, κανονισμοί υγείας και ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται θέματα 

όπως η προσφορά και η λήψη δώρων, οι χαιρετισμοί και η κοινωνικοποίηση. Ένα 

σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς διαχειριστές των επιχειρήσεων είναι 

που λειτουργούν σε χώρες όπου η στάση και η νοοτροπία σχετικά με τον χρόνο είναι πολύ 

διαφορετική. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν ένας πολιτισμός είναι μονοχρονικός και ο 

άλλος πολυχρονικός (π.χ. Βόρεια Αμερική και Μέση Ανατολή). Άλλοι βασικοί τομείς που 

πρέπει να καλυφθούν είναι η γνώση των θρησκευτικών εορτών στη χώρα υποδοχής και η 

επίδρασή τους στις επιχειρήσεις, η σημασία της ιεραρχίας και η ιστορία. 

5. Διεθνείς διαπραγματευτικές ικανότητες 

Αυτή η εξειδικευμένη εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατάλληλων 

πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων επικοινωνίας για την επιτυχή προσαρμογή στο νέο πολιτισμό 

αλλά και για την εφαρμογή τους στον ευρύτερο παγκόσμιο χώρο. Καλύπτονται πτυχές, 

όπως ρύθμιση της ατζέντας, συναντήσεων, ο ρόλος του προέδρου, η επίτευξη συμφωνιών 

και η καλύτερη χρήση των διερμηνέων και των μεταφραστών. Πολλοί Δυτικοί έχουν πολλά 

να μάθουν σε αυτούς τους τομείς, δεδομένου ότι τείνουν να γίνουν κακοί ακροατές, 
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εμφανίζονται ανυπόμονοι και απότομοι. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι σε 

μεγάλο βαθμό προσβλητικά για ορισμένους πολιτισμούς. Κατά τη διαπραγμάτευση μεταξύ 

των πολιτισμών υπάρχει πάντα ο κίνδυνος  να χαθεί μέρος του μηνύματος μετά από την 

αποκωδικοποίηση. Το μήνυμα μπορεί να είναι μια ιδέα, μια φράση, ένα έργο τέχνης, 

οτιδήποτε εκφράζει διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής. 

6. Οικοδόμηση και διατήρηση των πολυεθνικών ομάδων 

Πολλοί διεθνείς διαχειριστές θα βρεθούν μέλη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων 

έργου, θα συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες και συναντήσεις με στελέχη από διαφορετικούς 

πολιτισμούς, όπου οι δεξιότητες των πολυπολιτισμικών ομάδων θα είναι κριτήρια ζωτικής 

σημασίας. Εδώ, οι δεξιότητες που χρησιμεύουν για την δημιουργία ενός κλίματος 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στους πολιτισμούς είναι απαραίτητες, με 

γενικό στόχο την μεγιστοποίηση της πολιτισμικής συνέργειας.  

Η εκπαίδευση πρέπει να αφουγκράζεται τα διαφορετικά υπόβαθρα μάθησης από 

διαχειριστές διαφορετικών πολιτισμών. Σε πολλούς πολιτισμούς της Ασίας υπάρχει ένδειξη 

σεβασμού προς την κατάσταση, την ηλικία και την αρχαιότητα και ως εκ τούτου τα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη μπορούν να αισθάνονται άβολα στο παιχνίδι των ρόλων, 

όταν υπάρχουν κατώτερα διευθυντικά στελέχη που συμμετέχουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

καλό είναι να χρησιμοποιούνται ανώτεροι εκπαιδευτές.  

 

7. Μεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων  

Η εξασφάλιση της επιτυχούς μεταφοράς των γνώσεων και δεξιοτήτων  από έναν πολιτισμό 

στον άλλο έχει άμεση σχέση με τους διαχειριστές έργου (project managers), τους τεχνικούς 

εμπειρογνώμονες, που ασχολούνται με το εμπόριο (αποστολές και εθνικές κοινοπραξίες). Η 

επιτυχής μεταφορά στηρίζεται στην ευαισθησία της γνώσης του πολιτισμού υποδοχής και 

τη σημασία της οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης, στην κατανόηση των τοπικών 

εθίμων και πρακτικών εργασίας που ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο 

μεταφέρονται οι δεξιότητες, για παράδειγμα, πως εκπαιδεύονται οι τοπικοί υπάλληλοι, τις 

φιλοδοξίες τους, και τι προσδοκούν από ένα ξένο διαχειριστή ή τεχνικό σύμβουλο. 

Επιπλέον, οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας με τον εκάστοτε πολιτισμό, καθώς 

και οι πιθανοί λόγοι για την μεταφορά της αποτυχίας, θεωρούνται οι στρατηγικές για την 

εξασφάλιση της επιτυχίας και τα κριτήρια βάσει των οποίων η απόδοση μπορεί να 

μετρηθεί.
131

 

 

 
                                                                    
131

Hurn, J. Brian, «Pre-departure  training for international business managers», Journal of Industrial and Commercial Training, 

Vol. 39, No.1, 2007, σελ. 11-14. 



- 156 - 

4.2.7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ) 

 

Η εκπαίδευση των εκπατρισμένων εργαζόμενων αποτελεί σπουδαίο κομμάτι για την 

επιτυχία και την οικονομική ευημερία μιας επιχείρησης στον σύγχρονο επιχειρηματικό 

κόσμο. Από την στιγμή που ένας υπάλληλος επιλέγεται για την εκτέλεση μιας διεθνούς 

αποστολής, η εκπαίδευση είναι το στοιχείο που θα συμβάλλει σημαντικά στην 

αποτελεσματικότητά του στο εξωτερικό. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση έρχεται σε δεύτερη μοίρα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και 

δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εταιρειών που η πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι απούσα. 

Ο κύριος στόχος της ανάπτυξης ενός υπαλλήλου είναι να εκπαιδευθεί επαρκώς και με τα 

κατάλληλα μέσα από την επιχείρηση που ανήκει με απώτερη επιδίωξη να επιτύχει τους 

προσωπικούς επαγγελματικούς του στόχους και να εκτελέσει με την μέγιστη ικανότητα τα 

καθήκοντά του (Dessler 2009, σελ.160). Όταν μιλάμε για ανθρώπινους πόρους σε ένα 

πολυεθνικό περιβάλλον εννοούμε την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εκπατρισμένων 

υπαλλήλων που προετοιμάζονται για διεθνείς αποστολές. Έτσι, τα προγράμματα 

εκπαίδευσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με δύο τρόπους: 

1. κεντρικά  

2. αποκεντρωμένα 

Όταν η εκπαίδευση γίνεται κεντρικά, το εκπαιδευτικό κομμάτι πραγματοποιείται στα 

κεντρικά γραφεία της επιχείρησης και στην δεύτερη περίπτωση η ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης γίνεται στην χώρα υποδοχής σε τοπικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διοίκησης και Διαχείρισης (Institute of Management and 

Administration) στην μηνιαία αναφορά του υπάρχουν διάφορα στοιχεία-κλειδία των 

επιτυχών πολυπολιτισμικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Αυτά αποτελούν ενδεικτικό 

στοιχείο ότι θα πρέπει να υπάρχει αμφίδρομος τρόπος εκπαίδευσης και για τους 

υπαλλήλους που θα εκπατριστούν αλλά και για κάποιους υπαλλήλους της χώρας υποδοχής. 

Έτσι, οι δύο πολιτισμοί θα έρχονται σε ουσιαστικότερη επαφή και θα και υπάρχει 

παράλληλα μια αμοιβαία κατανόηση των δύο διαφορετικών πολιτισμών. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν ορισμένες γενικές οδηγίες για το τι πρέπει να περιέχει ένα 

πολυπολιτισμικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Μερικές από αυτές είναι: 
132

 

 θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας 

 αλλαγή συμπεριφοράς  

 θέματα που αφορούν  την χώρα αποστολής 
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 τις καθημερινές επικοινωνίες και οι τρόποι με τους οποίους διεξάγονται 

 οι τρόποι διαδικασιών σε μια δεδομένη κουλτούρα 

 τα πολιτισμικά κίνητρα  

 τρόποι προώθησης των αξιών  

 κώδικας ένδυσης  

 τις πολιτισμικές αντιλήψεις και συνήθειες 

 και οι ομοιότητες ανάμεσα στους εκάστοτε πολιτισμούς που θα διευκολύνουν την 

αφομοίωση των πολιτισμικών στοιχείων της χώρας υποδοχής. 

Οι πολιτισμικές ενημερώσεις είναι απαραίτητο να είναι λεπτομερείς και επεξηγηματικές και 

να περιγράφουν τις κύριες πολιτισμικές απόψεις της χώρας υποδοχής, τις διάφορες 

παραδόσεις και καθημερινές λειτουργίες και πρότυπα. Είναι σημαντικό ο εκπατρισμένος 

εργαζόμενος να λάβει πλήρη γνώση για τον τόπο που επρόκειτο να εργαστεί και να μάθει 

στοιχεία για την ιστορία, την γεωγραφία, το πολιτικό καθεστώς, την οικονομική 

κατάσταση, τις συμμαχίες του αλλά και άλλες εκτεταμένες πληροφορίες για την χώρα 

υποδοχής. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο κομμάτι της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι η προσομοίωση, η αντιμετώπιση, δηλαδή, καταστάσεων και προβλημάτων που 

επρόκειτο να αντιμετωπίσουν στην χώρα υποδοχής. Μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή 

πράξεις προσομοίωσης κουλτούρας που θα περιέχουν πιθανά σενάρια που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν οι εκπατρισμένοι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της διεθνούς αποστολής 

τους. Μάλιστα, η εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτήσει ταξίδια για τον μελλοντικό 

εκπατρισμένο με προορισμό την μελλοντική χώρα υποδοχής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 

ο μελλοντικός εκπατρισμένος να εξοικειωθεί με την κουλτούρα καθώς και με την 

καθημερινότητα του τόπου αυτού. Οι προηγούμενες επισκέψεις στην χώρα υποδοχής από 

το εργαζόμενο, πριν από την αποδοχή αποστολής του εκεί, επηρεάζουν σημαντικά την 

αποδοχή αποστολής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν 

στην Αμερική θεωρούν ότι αυτό είναι σπατάλη οικονομικών πόρων, λόγω του σύντομου 

χρονικού διαστήματος της διεθνούς αποστολής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

πιθανότητες αποτυχίας της αποστολής του εκπατρισμένου και της ίδιας της επιχείρησης 

(Hogan & Goodson, 1990). 
133

 

Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε ορισμένες προσεγγίσεις σχετικά  με την εκπαίδευση των 

εκπατρισμένων εργαζόμενων και τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να 

ολοκληρωθεί με επιτυχία η προσαρμογή τους στο νέο πολιτισμικό και εργασιακό 

περιβάλλον. Αρχικά, ο Shen (2005), ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρία στάδια 

εκπαίδευσης των εκπατρισμένων. Αυτά είναι:
134

 

1. Το προπαρασκευασμένο στάδιο για να βεβαιωθεί ο οργανισμός ότι ο μελλοντικός 
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εκπατρισμένος έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που θα εγγυηθούν την επιτυχία 

του στη χώρα υποδοχής του. 

2. Η εκπαίδευση μετά την άφιξη θα χρησιμοποιηθεί για να εξοικειωθεί ο 

εκπατρισμένος στην πραγματικότητα της καθημερινής και εργασιακής ζωής 

3. Και στη συνέχεια να συστήσει να εκπαιδευτούν υπάλληλοι ντόπιας εθνικότητας ή 

εθνικότητας τρίτων χωρών ώστε να προσαρμοστούν στην στρατηγική οργάνωση της 

έδρας καθώς και στην κουλτούρα της ίδιας της επιχείρησης. 

Συζητώντας για την κατάρτιση και ανάπτυξη των εκπατρισμένων οι Dunbar και Katcher 

(1990) προτείνουν ότι η εκπαίδευση αποτελείται από τρεις φάσεις 
135

: 

1. Η φάση αυτή αποτελείται από την περίοδο εκείνη της εκπαίδευσης πριν από την 

αναχώρηση του εργαζόμενου για άλλους εργασιακούς τόπους. Η φάση αυτή 

περιλαμβάνει την ενημέρωση της γλώσσας, την εισαγωγή και επισκόπηση, τον 

εθνικό ή περιφερειακό προσανατολισμό, τα επιχειρηματικά ζητήματα, τον 

προσωπικό και οικογενειακό προσανατολισμό, τα έθιμα και τους ρόλους, τη 

διαχείριση της σταδιοδρομίας, καθώς και τον προγραμματισμό της διαδοχής. 

2. Την επί τόπου φάση. Οι εκπαίδευση στη φάση αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται 

στην γλωσσική κατάρτιση, την τοπική καθοδήγηση, τα έθιμα και τους ρόλους σε 

μεγαλύτερο βάθος, στο άγχος και την κατάρτιση για προσαρμογή, την αξιολόγηση 

της σταδιοδρομίας, τον εθνικό ή περιφερειακό προσανατολισμό, καθώς και 

επιχειρησιακά θέματα. 

3. Η φάση του προσανατολισμού και επαναπατρισμού. Αυτή περιλαμβάνει τη ζωή 

μετά τον επαναπατρισμό και τις πρόσθετες παροχές που δικαιούται ο εργαζόμενος, 

την οικονομική διαχείριση, το σοκ της επαναφοράς του, που έχουμε ήδη μελετήσει 

παραπάνω, τα έθιμα και τους ρόλους, τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, τις επιλογές 

και τα σχέδια που απαιτούνται στη παρούσα φάση. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Warren και Adler (1977) η εκπαίδευση μπορεί να χωριστεί σε 

τέσσερα τμήματα-κατηγορίες. Αρχικά, χρησιμοποιείται μια πρακτική λειτουργική 

προσέγγιση που βοηθάει τους ομογενείς να αναπτύξουν τα καθήκοντά τους στο εξωτερικό 

δίνοντας παράλληλα έμφαση στις πολιτισμικές πτυχές που σχετίζονται με συγκεκριμένες 

αναθέσεις εργασίας. Δεύτερον, έχουμε την γνωστική-διδακτική προσέγγιση που 

αποτελείται από διαλέξεις και αναγνώσεις πραγμάτων σχετικά με αντικείμενα της χώρας 

υποδοχής. Τρίτον, χρησιμοποιείται μια συναισθηματική-προσωπική μέθοδο η οποία 

επικεντρώνεται στην αυτογνωσία και την ευαισθησία στις πολιτισμικές διαφορές. και 

τέλος, η τέταρτη φάση περιλαμβάνει μια βιωματική προσέγγιση που χρησιμοποιεί ασκήσεις 

για μια τυπική πολυπολιτισμική αλληλεπίδραση.
136

 Εν συνεχεία, ακολουθεί ένα πλήρες σετ 
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τεχνικών εκπαίδευσης για την προετοιμασία των εκπατρισμένων στις διεθνείς αποστολές 

που προέρχεται από τον Romen (1989). 

 

Πίνακας 9. Πλήρες σετ τεχνικών εκπαίδευσης για την προετοιμασία των εκπατρισμένων για 

τις διεθνείς αποστολές. 

Μέθοδος Τεχνική Σκοπός 

Διδακτική- Πληροφοριακή 

εκπαίδευση 

Μαθήματα, υλικό 

ανάγνωσης, βίντεο-κασέτες, 

κινηματογραφικές ταινίες 

Μελέτες περιοχής, 

λειτουργία εταιρείας, 

ιδρύματα μητρικής 

εταιρείας 

Δια-πολιτισμικά 

πειραματικά εργαστήρια 

Διατάξεις πολιτισμικής 

προσομοίωσης, 

προσομοιώσεις, ρόλος 

Κουλτούρα-γενική 

κουλτούρα-ειδικές 

διαπραγματευτικές 

ικανότητες, μείωση 

εθνοκεντρισμού 

Εκπαίδευση ευαισθησίας Εργαστήρια επικοινωνίας, 

ομάδων εξωτερικά ταξίδια 

Αυτό-ενημέρωση, στυλ 

επικοινωνίας, ικανότητες 

επίδειξης προσοχής 

Εμπειρίες επί Τόπου Συσκέψεις με 

εκπατρισμένους, Μίνι 

κουλτούρες, Host-family 

surrogate 

Συνήθεις αξίες, πιστεύω, μη 

προφορική συμπεριφορά, 

θρησκεία 

Γλωσσικές ικανότητες  Τάξεις, κασέτες  Διαπροσωπική επικοινωνία, 

απαιτήσεις εργασίας, 

ανάγκες επιβίωσης. 

 

Πηγή: Ronen 1989, σελ. 438.
137

 

Μπορούμε να πούμε, εν συντομία, ότι η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί ένα 

πρόγραμμα που έχει ως στόχο να διευκολύνει την προσαρμογή  των εκπατρισμένων σε 

μέρη πέραν των συνόρων της χώρας του, μέσα από τη διάρθρωση της ανάθεσης της 

εργασίας του, ώστε να είναι πιο ευχάριστη και αποδοτική. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

αποσκοπεί στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ομογενών με απώτερο 

σκοπό να τους βοηθήσει να ασκήσουν αποτελεσματικά τα εργασιακά τους καθήκοντα σε 

μια ξένη για αυτούς κουλτούρα (της χώρας υποδοχής). Για το λόγο αυτό, η 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι προφανώς ένας κρίσιμος παράγοντας για την 

προετοιμασία των εκπατρισμένων σε νέα πολιτισμικά δεδομένα. Όλο και περισσότερες 

πολυεθνικές εταιρείες, παρατηρώντας, ότι οι εξωτερικές αναθέσεις εργασίας αποτελούν 

απαραίτητο στοιχείο για την οικονομική ευημερία της επιχείρησης, παρέχουν προγράμματα 
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πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης σε διεθνείς ομογενείς, χρησιμοποιώντας διάφορες 

εκπαιδευτικές μεθόδους. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αναφέρεται σε όλες τις 

διαδικασίες ή δραστηριότητες που εφαρμόζονται με στόχο την αύξηση της ικανότητας ενός 

διεθνούς ομογενή να εργαστούν και να ασχοληθούν με ένα ξένο περιβάλλον. Γενικά, είναι 

μια μέθοδος με την οποία οι πολυεθνικές προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την πολιτισμική 

τους ευαισθησία και ανοχή που είναι απαραίτητη για τα προγράμματα των εκπατρισμένων. 

 

4.2.8 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των επιχειρήσεων ελπίζουν να 

δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα αποτελεσματικό, αρμονικό πολυπολιτισμικό 

προσωπικό λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

 Ρύθμιση ενός καλού παραδείγματος. Αυτό το βασικό εργαλείο μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα πολύτιμο για τους  ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων που ελπίζουν να 

δημιουργήσουν ένα υγιές περιβάλλον για τους ανθρώπους με διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο, δεδομένου ότι είναι γενικά σε θέση να ασκήσουν σημαντική 

επιρροή σε βασικές προοπτικές και την ατμόσφαιρα της επιχείρησης. 

 Γραπτή επικοινωνία. Πολιτικές εταιρειών οι οποίες απαγορεύουν ρητά τις 

προκαταλήψεις και διακρίσεις και άλλες παρόμοιες συμπεριφορές θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στα εγχειρίδια των εργαζομένων, στις δηλώσεις αποστολής και σε 

άλλα γραπτά επικοινωνιακά μέσα.  Ο Jorgensen αναφέρεται σε αυτό και σε άλλες 

παρόμοιες πρακτικές ως ¨εσωτερική μετάδοση του μηνύματος της ποικιλομορφίας, 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή γλώσσα για όλα τα μέλη της οργάνωσης¨.  

 Εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένα ώστε να εδραιώνουν την εκτίμηση και τη γνώση των χαρακτηριστικών 

και των πλεονεκτημάτων της δύναμης του πολυπολιτισμικού προσωπικού τα 

τελευταία χρόνια. ¨Δύο τύποι εκπαίδευσης είναι οι πιο δημοφιλής: συνειδητοποίηση 

και ικανότητα οικοδόμησης¨, σύμφωνα με τον Cox. Ο τελευταίος εισάγει το θέμα 

της διαχείρισης της διαφορετικότητας και συνήθως περιλαμβάνει στοιχεία για τα 

δημογραφικά στοιχεία του εργατικού δυναμικού, την έννοια της διαφορετικότητας,  

καθώς και ασκήσεις για να σκεφτούν οι συμμετέχοντες σχετικά θέματα για την 

αύξηση της δικής τους αυτογνωσίας. Η εκπαίδευση για τη δημιουργία των 

δεξιοτήτων παρέχει περισσότερες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με 

πολιτισμικά πρότυπα των διαφορετικών ομάδων και πώς αυτές μπορούν να 

επηρεάσουν την εργασιακή συμπεριφορά. ¨Τα νέα προγράμματα προσανατολισμού 

των εργαζομένων είναι επίσης ιδανικά για την εισαγωγή στις προσδοκίες των 
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εργαζομένων, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό και εθνικό τους υπόβαθρο¨. 

 Αναγνώριση των ατομικών διαφορών. Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις γύρω από τις 

οποίες οι διαφορές στις ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να γίνουν κατανοητές. Αυτά 

περιλαμβάνουν παράγοντες όπως προσανατολισμός στην εκάστοτε αρχή,  αποδοχή 

των ανισοτήτων δύναμης, επιθυμία για ευταξία και δομή, την ανάγκη να ανήκουν σε 

μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα και κ.ο.κ. Γύρω από αυτές τις διαστάσεις οι 

ερευνητές ανέδειξαν τις συστηματικές διαφορές μεταξύ των εθνικών και 

θρησκευτικών ομάδων. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι διευθυντές και τα στελέχη 

αναγνωρίζουν ότι οι διαφορές μεταξύ των ιδιωτών δεν μπορούν να αναγνωρισθούν 

εύκολα και να γίνουν κατανοητές. Είναι λάθος να υποθέσει κανείς ότι οι διαφορές 

οφείλονται πάντα σε πολιτισμικά δεδομένα. Υπάρχουν πολλές πηγές που 

αιτιολογούν τις διαφορές αυτές. Μερικές σχετίζονται με παράγοντες όπως η 

προσωπικότητα, η ικανότητα, η αρμοδιότητα. Είναι λάθος να υποθέσουμε ότι όλες 

οι αντιληπτές διαφορές έχουν πολιτισμική προέλευση. Πάρα πολλοί διευθυντές, 

τείνουν να πέσουν πάλι στην εύκολη εξήγηση ότι η ατομική συμπεριφορά και οι 

επιδόσεις μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι κάποιος είναι ¨Ιταλός¨ ή 

¨Καθολικός¨ ή γυναίκα. Τα συμπεράσματα αυτά είναι πιο πιθανό να αντανακλούν 

διανοητικά στενούς και όχι πολιτισμικά ευαισθητοποιημένους διαχειριστές και 

εργαζόμενους. 

 Ενεργή αναζήτηση στοιχείων και εισροών από ομάδες μειονότητας, απόψεις για τη 

συμμετοχή των μειονοτικών ομάδων σε σημαντικές επιτροπές εργασίας, κλπ, είναι 

επωφελής όχι μόνο λόγω των εισροών που μπορούν να κάνουν, αλλά επίσης επειδή 

τέτοια ανοίγματα επιβεβαιώνουν ότι έχουν αποτιμηθεί από την εταιρεία. 

Υπηρετώντας σε σχετικές επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να αυξήσουν τα 

συναισθήματά τους ανήκουν στην οργάνωση και να αποδώσουν τα μέγιστα για 

αυτή. Αντίθετα, υποβιβάζοντας τα μέλη των μειονοτήτων για περιττές σε κατώτερες 

επιτροπές ή έργα μπορεί να προκαλέσει ένα φαύλο κύκλο στις σχέσεις μεταξύ των 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων.  

 Αναδιοργάνωση των συστημάτων ανταμοιβής.  Η αξιολόγηση της απόδοσης ενός 

οργανισμού και τα συστήματα ανταμοιβής θα πρέπει να ενισχύσουν τη σημασία της 

αποτελεσματικής διαχείρισης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, σύμφωνα με τον 

Cox. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι μειονότητες παρέχουν επαρκείς 

δυνατότητες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. 

 Δημιουργία χώρου και χρόνου και διάφορα κοινωνικά γεγονότα χρηματοδοτούμενα 

από την ίδια την επιχείρηση, όπως πικ-νικ, παιχνίδια σοφτμπολ, πρωταθλήματα 

βόλεϊ, πρωταθλήματα μπόουλινγκ κλπ, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα στο να φέρει 

πιο κοντά τους εργαζόμενους από διαφορετικούς πολιτισμούς και να τους δώσουν 

τη δυνατότητα να γνωριστούν καλύτερα. 

 Ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον. Τα ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα αποτελούν 

μια σημαντική εξέλιξη για όλους τους εργαζόμενους και θα μπορούσε να έχει 
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ιδιαίτερα ευεργετική σημασία για τους ανθρώπους από μη παραδοσιακά 

πολιτισμικά υπόβαθρα γιατί οι προσεγγίσεις τους για τα προβλήματα είναι πιθανό 

να είναι διαφορετικά από κανόνες του παρελθόντος. 

 ¨Μην υποθέτετε τις ίδιες αξίες και απόψεις¨. Σύμφωνα με τον Goffee η έλλειψη των 

αξιόπιστων πληροφοριών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εργαζόμενοι από ένα 

συγκεκριμένο πολιτισμό να πιστεύουν λανθασμένα ότι είναι αρεστοί από 

συναδέλφους τους που ανήκουν σε διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 

 Συνεχής παρακολούθηση. Οι ειδικοί συστήνουν ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 

και των διαχειριστών καθιερώνουν και διατηρούν συστήματα που μπορούν να 

παρακολουθούν συνεχώς τις πολιτικές και πρακτικές  που θα διασφαλίσουν ότι οι 

εργαζόμενοι θα εργάζονται σε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Σημαντικό 

στοιχείο που θα προωθήσει το παραπάνω είναι η έρευνα των αναγκών των 

εργαζομένων μέσω περιοδικών ερευνών νοοτροπίας και εργασιακής συμπεριφοράς. 

Η ολοένα και αυξανόμενη πολιτισμική ποικιλομορφία ανάμεσα στους εργαζόμενους των 

εταιρειών παρουσιάζει προκλήσεις για τους ηγέτες των επιχειρήσεων που πρέπει να 

μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται με την ελαχιστοποίηση του 

κόστους. Η πολυπολιτισμική οργάνωση χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό, την πλήρη 

ένταξη της μειονότητας, την απουσία των προκαταλήψεων και των διακρίσεων και τα 

χαμηλά επίπεδα των εσωτερικών συγκρούσεων. Ο οργανισμός που κατορθώνει να 

ενσωματώσει τους όρους αυτούς θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο όλα τα μέλη 

μπορούν να συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατοτήτων τους, και στο οποίο η αξία της 

διαφορετικότητας μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως.
138

 

 

4.2.9 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

4.2.9.1 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εκπαίδευση στη τάξη μπορεί να προσφέρει πολλές 

ευκολίες και πλεονεκτήματα στην εκπαίδευση των εκπατρισμένων εργαζόμενων, 

προσφέροντας τους παράλληλα την δυνατότητα της αλληλεπίδρασης τους με άτομα που 

ανήκουν στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, η εκπαίδευση στην τάξη 

παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα. Αποτελεί μια παθητική μάθηση και οι σημειώσεις 

που λαμβάνονται αλλά και οι διαλέξεις που ακούγονται εξετάζονται παθητικά. Είναι συχνό 

                                                                    
138

 Reference for Business, Encyclopedia for small Business, http://www.referenceforbusiness.com/small/Co-Di/Cross-Cultural-

International-Communication.html., 03 Ιουλίου 2012, 20:00. 

http://www.referenceforbusiness.com/small/Co-Di/Cross-Cultural-International-Communication.html
http://www.referenceforbusiness.com/small/Co-Di/Cross-Cultural-International-Communication.html


- 163 - 

το φαινόμενο ότι όροι και φράσεις που ακούγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

παραφράζονται μετά το τέλος της διάλεξης του εκπαιδευτή. Πολλοί ειδικοί και συγγραφείς 

σχετικών βιβλιογραφικών μελετών και κειμένων συμφωνούν στο γεγονός ότι η διδασκαλία 

στην τάξη είναι «χαμηλής λιτότητας» και αρκετές φορές κρίνεται ακατάλληλη. Για τα 

υψηλά κίνητρα του μαθητή-εργαζόμενου αυτό μπορεί να λειτουργήσει, αλλά μόνο σε 

κάποιο βαθμό. 

 

Τί γίνεται με τους μαθητές χωρίς κίνητρα, πώς μπορεί κανείς να διδάξει και να εκπαιδεύσει 

αποτελεσματικά εκείνους τους ανθρώπους που δεν έχουν τον χρόνο ή τη διάθεση να 

συμμετέχουν σε μια συνεχή διαδικασία μάθησης; Για την έλλειψη κινήτρων, η μάθηση 

στην τάξη μπορεί να είναι επιφανειακή και βραχείας διάρκειας. Είναι γεγονός ότι οι 

περισσότερες σημειώσεις παραμένουν απλά γραμμένες στο σημειωματάριο και δεν 

μετουσιώνονται σε καμία περίπτωση σε πράξη. Παράλληλα, σε περίπτωση που η έλλειψη 

κινήτρου έχει επαναλαμβανόμενες ευκαιρίες, τότε το ίδιο το κίνητρο χάνει ολοένα και 

περισσότερο την ισχύ του.  

 

Η διδασκαλία στην τάξη έχει ένα άλλο σοβαρό μειονέκτημα: δεν παρέχει κανένα βιωματικό 

πλαίσιο για την ενημέρωση ή τις τεχνικές που διδάσκονται. Οι εκπαιδευτές μπορούν να 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διανομή ορισμένων πληροφοριών, και οι μαθητές 

σχετικά με τη λήψη των λεπτομερειών των εν λόγω πληροφοριών, χωρίς κανένα βιωματικό 

πλαίσιο. Όταν μιλάμε για βιωματικό πλαίσιο εννοούμε την πραγματοποίηση ρόλων και 

προσομοιώσεων για την αποδοτικότερη κατανόηση του θέματος. Χωρίς βιωματικό πλαίσιο, 

δεν επωφελείται η μάθηση, αλλά μόνο η απομνημόνευση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί 

κάποιος να μάθει από τη διάλεξη σε μια τάξη για τη μέθοδο αλλαγής ενός σκασμένου 

λάστιχου αυτοκινήτου σε έναν θορυβώδες αυτοκινητόδρομο αν δεν κάνει μόνος του μια 

προσπάθεια. Η αλλαγή ελαστικών κάτω από αυτέσ τις συνθήκες δεν είναι πάντοτε 

γραμμικές και μεθοδικές. Ομοίως, η διάλεξη μέσα στην τάξη μπορεί να αποτελέσει το μέσο 

για την μεταβίβαση πολιτισμικών πληροφοριών σε γνωστικό και μόνο επίπεδο και όχι σε 

εμπειρικό.
139
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4.2.9.2.1 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ACTIVE LEARNING) 

 

 

Η δραστική μάθηση (active learning) είναι το κλειδί. Το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας 

στην τάξη είναι παθητική μάθηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μακράς διαρκείας. Η 

δραστική μάθηση προσφέρει βιωματική επικοινωνία και μπορεί να γίνει και μια πιο 

αυστηρή μέθοδος μάθησης. Οι Black και Mendenhall (1989) 
140

υποστηρίζουν ότι μια 

αυστηρή μάθηση είναι μια αποδοτική μάθηση. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στην 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση, που γίνεται ολοένα και πιο ζωτικής σημασίας για τις 

επιχειρήσεις; Όπως γνωρίζουμε από την επιτυχία των ξένων γλωσσών, βυθίζοντας ένα 

άτομο σε μια διαφορετική κουλτούρα και αναγκάζοντας τον να συμμετέχει, να θέτει 

ερωτήματα, να απαντάει σε άλλα, αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους τρόπους για να 

έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν έναν νέο πολιτισμό. Ωστόσο, σε οργανωσιακό πλαίσιο, 

το χρηματικό κόστος για την πραγματοποίηση της πολιτισμικής εκπαίδευσης από τους 

οργανισμούς είναι συνήθως απαγορευτικό. Έτσι, για πολλούς η καλύτερη μέθοδος για την 

εκμάθηση του πολιτισμού της εκάστοτε χώρας υποδοχής είναι η προσομοίωση. Μια καλή 

προσομοίωση μπορεί να επιτύχει πολλούς στόχους, τη διανομή πληροφοριών μέσω της 

συλλογής στοιχείων, δεδομένων και ανέκδοτων, και στη συνέχεια, στη δημιουργία ενός 

χώρου στον οποίο οι συμμετέχοντες θα αντλούν τις πληροφορίες, θα τις εξετάζουν και τις 

εφαρμόζουν με απολύτως ρεαλιστικό τρόπο. Εάν η προσομοίωση έχει σχεδιαστεί σωστά 

και πλαισιώνεται κατάλληλα, προσφέρει ένα εξαιρετικό μέσο για την παροχή πολιτισμικής 

γνώσης για τα άτομα, αλλά και τη διασφάλιση ότι η γνώση θα μετατραπεί σε μια εμπειρία 

ζωής, με τη συμβολή ακόμα και του στοιχείου του δράματος. 

 

4.2.9.2.2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΟΛΩΝ (ROLE TAKING) 

 

 

Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν σωστό τρόπο να ενεργούν σε μια οποιαδήποτε κατάσταση 

εξαρτάται από τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ίδια την κατάσταση. Ειδικότερα,  αυτό 

που αποκαλούν ¨ανάληψη ρόλων¨, αυτοί που αλληλεπιδρούν, παίζει καθοριστικό ρόλο: η 

ταυτότητα σε συνδυασμό με τον ρόλο συμβάλει στην ερμηνεία των τρόπων δράσης σε κάθε 

περίπτωση και κατάσταση. Η ανάληψη ρόλων αποτελεί μια διαδικασία μάθησης που 

στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό και την φαντασία. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να 

τοποθετήσει τον εαυτό του σε μια κατάσταση προσομοίωσης. Σε πόλεις με μεγάλη 

ανησυχία όπως το Σικάγο του 1930, όταν αυτές οι έννοιες έγιναν γνωστές, παρέμειναν 

σχετικά σταθερές και οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για τη σταθερότητα και το σεβασμό της 

δεοντολογίας τους. Σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον, οι διαρθρωτικοί ρόλοι και οι 
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ταυτότητες όπως αυτές της ηλικίας, της κοινωνικής θέσης ή του φύλλου διαδραματίζουν 

μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων σε δεδομένες 

καταστάσεις. 

 

Η ιδέα αυτή έρχεται σε αντιπαράθεση με τον δείκτη της απόστασης της δύναμης
141

, μια από 

τις πολιτισμικές διαστάσεις του Hofstede, η οποία, όπως έχουμε αναφέρει, ασχολείται με 

τις αντιλήψεις των ανώτερων στελεχών σε μια επιχείρηση στην περίπτωση της λήψης 

αποφάσεων, αλλά και τον φόβο των υφιστάμενων συναδέλφων να διαφωνούν με αυτούς. Σε 

κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και σεβασμό στις παραδοσιακές αρχές η 

απόσταση δύναμης είναι συνήθως υψηλότερη και καθορίζεται από διαρθρωτικούς ρόλους.  

Οι αλληλεπιδράσεις σε μια ομάδα ακολουθούν κοινωνικά πρότυπα και δημιουργούνται από 

την απόσταση μεταξύ των διαρθρωτικών ρόλων. Όσο η δημιουργείται εμπειριών αποτελεί 

μια διαδικασία που απαιτεί συνεργασία, τα κοινωνικά πρότυπα που ορίζονται από 

πολιτισμικά συστήματα οδηγούν σε πολιτισμικές διαφορές. 

4.2.9.2.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Η επεξεργασία προσώπου είναι επίσης ένα από τα πλαίσια που μπορούν να εξηγήσουν την 

αλληλεπίδραση των διαφορετικών στρατηγικών που ακολουθούν διαφορετικοί πολιτισμοί. 

Το πρόσωπο είναι η δημόσια εικόνα ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας κοινωνίας και 

αξιολογούνται με βάση πολιτισμικά πρότυπα και αξίες. Η επεξεργασία προσώπου 

αναφέρεται στις δεξιότητες επικοινωνίας που χρησιμοποιεί κανείς για να διατηρήσει και να 

διαχειριστεί το πρόσωπο. Η Ting-Toomey διαπραγματεύεται το πρόσωπο για να εξηγήσει 

πως οι διαφορετικοί πολιτισμοί επικοινωνούν και διαχειρίζονται τις συγκρούσεις
142

. Από 

πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων, προτείνει ότι η επεξεργασία προσώπου σε πολιτισμικό 

επίπεδο σε διαστάσεις ατομικισμού έναντι η επεξεργασία προσώπου που προτείνει ένα 

πολιτισμικό επίπεδο σχετικά με τη διάσταση του ατομικισμού έναντι του κολεκτιβισμού 

από τον Hofstede. Στις προτάσεις τις, οι πολιτισμοί που χαρακτηρίζονται από ατομικισμό 

εκφράζουν κυρίως συμφέροντα διατήρησης των ιδιοτήτων του προσώπου. Επιπρόσθετα, 

μέλη των πολιτισμών που χαρακτηρίζονται από κολεκτιβισμό έχουν μεγαλύτερη σχέση με 

τη διατήρηση των ιδιοτήτων του προσώπου από τους πολιτισμούς με ατομικισμό. Στον 

παρακάτω πίνακα, προτείνει τρόπους διαχείρισης διαπροσωπικών συγκρούσεων που 

σχετίζονται με την επεξεργασία προσώπου. Με βάση το πλαίσιο της επεξεργασίας του  

προσώπου, είναι πολύ πιθανό τα μέλη μια κολεκτιβιστικής κοινωνίας να προσπαθήσουν 

περισσότερο για τη διατήρηση του προσώπου ενός ατόμου σε υψηλότερη θέση, από τα 
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μέλη μιας ατομικιστικής κουλτούρας και κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, η επεξεργασία 

προσώπου μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα πλαίσιο για να εξηγήσει πως η ανάληψη ρόλων 

εκφράζεται σε επίπεδο συμπεριφοράς. 

 

Πίνακας 10. Πολιτισμικές μεταβλητές στην ανάληψη ρόλων και επεξεργασία προσώπου. 
143

 

 Κολεκτιβιστικός Πολιτισμός Ατομικιστικός Πολιτισμός 

Ανάληψη ρόλων 

Λειτουργία δομικών ρόλων 

από την ηλικία, την κοινωνική 

κατάσταση και το φύλο ως 

ρόλους καταστάσεων. 

Λειτουργία καταστάσεων 

ρόλων 

Αλληλεπίδραση στην 

επεξεργασία προσώπου 

Υποστήριξη των αναγκών των 

άλλων για εκτίμηση 

Προστασία προσωπικής 

ελευθερίας και χώρου 

διαμέσου του προσώπου 

Τρόποι διαχείρισης των 

συγκρούσεων 

Αποφυγή, συμβιβασμός, 

συναισθηματικές εκφράσεις 

Ευθύς αντιμετώπιση, 

κυριαρχικών, 

ανταγωνιστικών, 

συναισθηματική έκφραση 

 

Πηγή: Lee Jung-Joo, Koskinen Ilpo and Mikkonen Jussi, «Co-Experience in a Cross-

Cultural Notion: Unpacking the Effect of Culture on Users’ Social Interaction», 2009, σελ. 

3. 
 

Η περίληψη αυτή του πλαισίου μας βοηθάει να παρατηρήσουμε την συν-εμπειρία (Co-

Experience) σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Σε μια κολεκτιβιστική κουλτούρα η ανάληψη 

ρόλων και η επεξεργασία του προσώπου επηρεάζουν με τον δικό τους τρόπο τις 

τεχνολογίες αλληλεπιδράσεις σε διαφορετικούς πολιτισμούς.  Στην περίπτωση αυτή, ο ένας 

πρέπει να δράσει όχι μόνο από την άποψη της κατάστασης των ταυτοτήτων, αλλά και στις 

διαρθρωτικές ταυτότητες, για παράδειγμα, δίνοντας προτεραιότητα σε ανθρώπους με 

ανώτερη και υψηλότερη κοινωνική κατάσταση. Είναι πολύ πιθανό, επίσης, η τεχνολογία, με 

την διείσδυσή της στις κοινωνικές τάξεις, να προσβάλλει τους ηλικιωμένους και να φέρει 

σε δύσκολη θέση τους νεώτερους. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει το πρόσωπο του κάθε ατόμου και, μάλιστα, μπορεί 

να το ¨αλλοιώσει¨, είναι η τεχνολογία. Η απόκτηση της τεχνολογίας υποδηλώνει μια 

δύναμη κυριαρχίας από άτομα με ανώτερη κοινωνική κατάσταση. Ωστόσο, σε περίπτωση 

που η τεχνολογία δείχνει υπερβολικά την εξουσία ή την κυριαρχία ενός προσώπου 

υψηλότερης κοινωνικής κατάστασης, ενδέχεται να διαταράξει ορισμένα πρόσωπα. Από την 

άλλη πλευρά, τα μέλη μιας ατομικιστικής κουλτούρας ασχολούνται με θέματα καθεστώτος 
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και τιμής. 

Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι το πώς θα πρέπει ο σχεδιασμός των 

διαδραστικών τεχνολογιών να σχετίζεται με την πολιτισμική επιρροή της συν-εμπειρίας. Η 

κατανόηση της επίδρασης του πολιτισμού για την από κοινού εμπειρία μπορεί να 

ενημερώνει τους σχεδιαστές για το πώς να σχεδιάσουν διαδραστικά συστήματα που να 

ταιριάζουν πολιτισμικά. Η τεχνολογία μπορεί να σχεδιαστεί μέσα από κοινωνικούς κανόνες 

για τη διευκόλυνση των δυναμικών ομάδων στο σύνολό τους. 
144

 

 

4.2.10 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

 

Το μάθημα σε μια διαπολιτισμική τάξη προβάλλει μεγάλες απαιτήσεις, αφού βασίζεται 

στην αρχή της εξισορρόπησης διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ των πολιτισμών και στη 

συστηματική καταπολέμηση των προκαταλήψεων. Ο εκπαιδευτής μεγαλωμένος μακριά 

από τα προβλήματα ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος πρέπει να αποκτήσει 

ευαισθησίες και στρατηγικές που να οδηγούν στη συμβίωση διαφορετικών πολιτισμικών 

ομάδων και να ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων. Ουδέτερος 

δεν μπορεί να είναι, γιατί έχει ήδη διαμορφωμένες αξίες και προτεραιότητες. Οι 

εκπαιδευτές θα πρέπει να αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευόμενους εφαρμόζοντας το ως μια 

συνεχής και καθημερινή διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλλει στην μετάδοση και 

ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών αλλά και γνώσεων από την μια πλευρά στην άλλη. 

Αυτό με την σειρά του οδηγεί στην αποκάλυψη παραστάσεων  και αντιλήψεων αλλά και 

στη δυνατότητα ερμηνείας και κριτικής σε επίπεδο καλλιέργειας κοινωνικών σχέσεων και 

εκπαιδευτικό. 

 

Ο εκπαιδευτής είναι ο καταλύτης για την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Καθοριστική είναι η στάση του εκπαιδευτή από την πρώτη συνάντηση για την 

επιτυχία του προγράμματος. Απαραίτητη είναι η κατάρτιση του γύρω από τα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ομάδας (προβλήματα ένταξης, επικοινωνίας, 

διαπολιτισμικές διαφορές, επιθυμίες και κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα). Ο 

εκπαιδευτής μέσα στην αίθουσα είναι φορέας πολιτισμικών αντιλήψεων, αξιών, 

προσδοκιών, όπως και προκαταλήψεων, παρανοήσεων και στερεότυπων που επηρεάζουν τη 

διδασκαλία και τα μηνύματα που μεταδίδουν. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί, να 

αποσαφηνίσει και να αναλύσει ο εκπαιδευτής τις δικές του πολιτισμικές αξίες, ώστε να 

βοηθήσει και τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν ξεκάθαρες πολιτισμικές ταυτότητες και 

θετικές σχέσεις μεταξύ τους. Οφείλει να μειώσει τις εσωτερικές του συγκρούσεις, να 

                                                                    
144

 Lee, Jung-Joo, «Culture and Co-experience: Cultural Variation of User Experience in Social Interaction and Its Implications for 

Interaction Design», Human Factors International, 2009, σελ. 42-46. 



- 168 - 

υπερβεί την αποξένωση από τον πολιτισμικά διαφορετικό, να έχει μια βαθιά γνώση του 

δικού του πολιτισμού . 

 

Στην διαπολιτισμική της διάσταση η εκπαιδευτική πρακτική νοείται ως επικοινωνία, κατά 

την οποία εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν την ατομικότητά τους σε μια σχέση 

αλληλεπίδρασης. Κεντρικά στοιχεία αυτής της επικοινωνίας είναι ο αλληλοσεβασμός, η 

αμοιβαία αποδοχή, ο αυτοέλεγχος, η αυτογνωσία. 

Ειδικότερα ο εκπαιδευτής πρέπει να: 

 έχει θετική ανταπόκριση και ευαισθησία, 

 έχει συνεχή θεωρητική ανατροφοδότηση με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να κρατήσει με επιτυχία τον κεντρικό ρόλο 

σ’ αυτή τη διαδικασία, 

 είναι διορατικός, 

 κατανοεί τον άλλο και να έχει ενσυναίσθηση, 

 διαθέτει μια ποικιλία παιδαγωγικών στρατηγικών και τεχνικών, 

 χρησιμοποιεί κανόνες και κώδικες σχέσεων που θα στηρίζονται στο 

αλληλοσεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, 

 είναι δίκαιος, 

 επιτρέπει στους άλλους να είναι διαφορετικοί. 

 

Το έργο του εκπαιδευτή υποβοηθείται από διαδικασίες όπως: 

 Διαμόρφωση κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων 

 Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

 Οργάνωση κατάλληλης μεθοδολογίας 

 Επαναπροσδιορισμός του τρόπου διδασκαλίας 

 Διαπολιτισμικές μέθοδοι και πρακτικές που θα υποστηρίζουν τη διαπολιτισμική 

ετερότητα και θα αντιμετωπίζουν το ρατσισμό και τις προκαταλήψεις 

 Διδακτική συμπεριφοράς και στάσεων, ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερη 

συμβατότητα εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου 

 Συμβατότητα των διδακτικών σκοπών και μεθόδων με τις ιεραρχήσεις, 

προτεραιότητες και ανάγκες των πολιτισμικών ομάδων 

 Παραγωγή ειδικού διδακτικού υλικού 

 Καλύτερη αξιοποίηση του παραγόμενου διδακτικού υλικού μέσω επιμορφωτικών 

σεμιναρίων εκπαιδευτών 

 Αξιοποίηση των συστημάτων οργάνωσης της σκέψης που έχουν αναπτυχθεί από 

άλλους πολιτισμούς και παραδόσεις. 

4.2.11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

 



- 169 - 

 

Προϋπόθεση της αποτελεσματικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί η σφαιρική 

προετοιμασία και η κοινωνικοποίηση των εκπαιδευτών σε διαπολιτισμικά θέματα. Συχνά, η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών επικεντρώνεται στο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο 

καλούνται να αναπτύξουν στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ωστόσο, αποτελεί, 

πλέον, αναγκαιότητα της εποχής μας ένας άξονας της επιμόρφωσής τους να κινείται στα 

πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς: 

 

• η διαφορετική κοινωνική, θρησκευτική και εθνική προέλευση των εκπαιδευόμενων είναι 

μάλλον μια βεβαιότητα παρά ένα ενδεχόμενο και άρα οι εκπαιδευτές χρειάζεται να είναι 

προετοιμασμένοι να δώσουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους, 

 

• οι ίδιοι οι εκπαιδευτές χρειάζεται να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους 

τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να εντοπίσουν και να υπερνικήσουν τα 

στερεότυπά τους. 

 

 Μέσα από την εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε διαπολιτισμικά θέματα στόχος είναι η 

διαρκή επαγρύπνηση του εκπαιδευτή πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

 

• Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να συνειδητοποιεί τα στερεότυπά του και να αναγνωρίζει ότι 

δημιουργούνται συνεχώς καινούρια στερεότυπα. Χρειάζεται να γνωρίζει τους μηχανισμούς 

σχηματισμού των προκαταλήψεων, τα σημάδια εκδήλωσης του φόβου απέναντι στο 

διαφορετικό, της εχθρικής συμπεριφοράς, του μίσους, καθώς πολλές φορές η γλώσσα του 

σώματος είναι αποκαλυπτική των στάσεων και των συναισθημάτων μας, 

 

• Ο εκπαιδευτής μέσα από τη στοχαστική ανάλυση αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 

δυνατότητες των αντιλήψεων του, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των αντιδράσεων 

των εκπαιδευόμενων και τις δικές τους, 

 

• Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και των 

αποτελεσμάτων τους οδηγεί στην ανατροφοδότηση και στον επανασχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής προσπάθειας. 

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση κινείται σε δύο επίπεδα. 

Το πρώτο επίπεδο είναι το γνωστικό. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει θεωρητική 

κατάρτιση σε θέματα παιδαγωγικά (π.χ. στοχοθεσία, μεθοδολογία, τρόποι μάθησης), 

διαδικασίες διαμόρφωσης ταυτότητας, παραμέτρους διαπολιτισμικότητας, λειτουργία 

οικονομικών και κοινωνικών θεσμών.  
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Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδαγωγικής και ψυχολογικής 

διάστασης. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να γνωρίζει να οργανώνει όλα τα στάδια της 

εκπαιδευτικής συνάντησης σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 

από το στάδιο του σχεδιασμού και την ανάλυση των αναγκών των εκπαιδευομένων έως το 

στάδιο της υλοποίησης και της αξιολόγησής της. Επιπλέον, χρειάζεται να ασκηθεί στην 

ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, όπως σεβασμός, αποδοχή, ευελιξία σκέψης και 

συμπεριφοράς, πολιτισμική ευαισθησία. Μέσα από την επιμόρφωση ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να μάθει να ενδυναμώνει την αυτοεκτίμηση των εκπαιδευομένων σεβόμενος τις 

αξίες, τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και ενθαρρύνοντας την έκφρασή 

τους. Θα πρέπει επίσης, να αναπτύξει ενσυναίσθηση, να δείχνει ανεκτικότητα απέναντι στη 

διαφορά, να την αποδέχεται ως θετικό στοιχείο, ούτως ώστε όχι μόνο να την κατανοήσει 

αλλά να οικοδομήσει πάνω σε αυτή. Η διαφορετικότητα εμπεριέχει την έννοια της 

πολλαπλότητας και της αβεβαιότητας, συνεπώς ο εκπαιδευτής μπορεί να ανταποκριθεί 

καλύτερα στις απαιτήσεις της αναπτύσσοντας δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Μέσα 

από τις παρεμβάσεις του ο εκπαιδευτής δε χρειάζεται να επικεντρώνεται στη δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού εντελώς απαλλαγμένου από στερεότυπα, αλλά στη στήριξη των 

εκπαιδευομένων, ώστε να συνειδητοποιούν τους τρόπους με τους οποίους σχηματίζουν τις 

στάσεις τους και να επανεξετάζουν την ορθότητα και αποτελεσματικότητα της 

υποκειμενικής τους πραγματικότητας. Ως άξονες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτών προτείνονται: 

 

1) η γνώση και κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας της κοινωνίας 

2) η γνώση της παγκόσμιας πραγματικότητας 

3) η καλλιέργεια της παιδαγωγικής ικανότητας, ώστε ο εκπαιδευτής να εφαρμόζει 

επιτυχώς κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους 

4) ο εντοπισμός προβλημάτων και αναγκών 

5) η δημιουργική αλληλεπίδραση 

6) η αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση 

7) οι ατομικές διαφορές 

8) οι παγιωμένες αντιλήψεις 

9) η ισότητα 

10) οι διαπροσωπικές σχέσεις 

11) η επίλυση προβλημάτων 

 

Η εκπαίδευση εκπαιδευτών λειτουργεί ως μέσο για τη σταδιακή αλλαγή των αντιλήψεων, 

που διοχετεύονται μέσα από την εκπαίδευση, για μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 

 

 

 

4.2.12 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ IHRDS 
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Είναι σημαντική η εκπαίδευση των μελών που εργάζονται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις  να 

είναι πολιτιστικά ευαίσθητη. Αν οι διευθυντές των πολυεθνικών οργανισμών είναι 

ευαισθητοποιημένοι στις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στην πατρίδα τους και της χώρας 

όπου εργάζεται, τότε θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν την μοναδικότητα των ανθρώπων στις 

χώρες υποδοχής.  Είναι αναμενόμενο, ότι διαμέσου των εμπειριών της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, οι ομογενείς managers θα γίνουν πιο ανοιχτόμυαλοι σχετικά με τις 

πολιτιστικές διαφορές. Επομένως, εάν οι διαχειριστές από μόνοι τους είναι πολιτισμικά 

ευαισθητοποιημένοι, θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους και να 

συνεργαστούν με μεγαλύτερη επιτυχία με τα τοπικά στελέχη. 

 

Προκειμένου να αναπτυχθούν πολιτιστικές ευαισθησίες ανάμεσα στους ομογενείς 

διευθυντές, οι επαγγελματίες στους ανθρώπινους πόρους (IHRDs) από μόνοι τους πρέπει να 

είναι ευαίσθητοι και εξοικειωμένοι με την κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Διάφοροι 

τρόποι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ευαισθησίας και του 

ενδιαφέροντος των IHRDs για παράδειγμα, δραστική μάθηση, δικτύωση και βιωματική 

μάθηση. Ένας πιο βιώσιμος τρόπος θα είναι να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης 

ή να συνεργαστούν με τοπικούς εκπαιδευτές  στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την 

παράδοση των προγραμμάτων αυτών. Σημαντικά στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων 

μπορούν να προσκαλέσουν τους τοπικούς εκπαιδευτές με σκοπό τη διεξαγωγή  

εκπαίδευσης της πολιτισμικής ευαισθησίας των IHRDs τους. Ένας άλλος τρόπος για να 

ενισχυθεί η γνώση του πολιτισμού υποδοχής για τους IHRDs είναι να τους παρέχονται 

διερευνητικά ταξίδια για να μπορούν να συλλέγουν σχετικά δεδομένα και πληροφορίες από 

πρώτο χέρι.  

Μια άλλη πτυχή που οι IHRDs γνωρίζουν, είναι η δυνατότητα μεταφοράς των 

εκπαιδευτικών μεθόδων και υλικών σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Πολλές από 

τις εκπαιδευτικές μεθόδους και υλικά που αναπτύχθηκαν στη Δύση μπορεί να μην είναι 

κατάλληλα για άλλες πολιτιστικές ρυθμίσεις-περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, τα παιχνίδια 

ρόλων που θεωρούνται ως μία εξαιρετική και  αποτελεσματική μέθοδος στην αλλαγή 

νοοτροπίας και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων στη Δύση μπορεί να μην είναι 

το ίδιο ή και καθόλου αποτελεσματική μέθοδος σε ένα πολιτισμό που χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βαθμό φοροδιαφυγής, όπως η Σιγκαπούρη. Όταν τα παιχνίδια ρόλων 

χρησιμοποιούνται στη Σιγκαπούρη, οι εκπαιδευτές έχουν δυσκολίες στο να πείσουν τους 

εκπαιδευόμενους να αναλάβουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί. Επιπροσθέτως, 

εκείνοι που συμφωνούν να αναλάβουν αυτούς τους ρόλους βιώνουν αναπόφευκτα 

δυσκολίες στην φυσική πραγματοποίησή τους. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται από 

συναισθήματα αμηχανίας, αδυναμίας να ενεργήσουν και παράξενης σιωπής τη στιγμή που 
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γίνεται αναφορά σε θέματα προσωπικότητας.
145

 

4.2.13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις 

ανάγκες των εκπαιδευομένων, να έχει σαφείς στόχους, τόσο γνωστικούς όσο και 

συναισθηματικούς και να στηρίζει τη μάθηση των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα: 

 

• Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να χρησιμοποιεί ενεργητικές μεθόδους μάθησης, οι οποίες να 

εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους αξιοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες 

τους. Κάθε άνθρωπος είναι φορέας ανεκτίμητης εμπειρίας. Ο εκπαιδευόμενος, ακόμη και 

όταν ως μετανάστης δεν γνωρίζει καλά τη γλώσσα της χώρας στην οποία ζει, έχει αρκετές 

εμπειρίες μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα που του δίνουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόσει από μόνος του τη μέθοδο της δοκιμής και της πλάνης. Μπορεί 

δηλαδή με σχετική ευχέρεια μέσω συνεχών δοκιμών να φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα 

της κατανόησης του θέματος που τον απασχολεί.  

 

• Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να σχεδιάζει εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οι οποίες προωθούν την 

αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων, ούτως ώστε μέσα από αυτές να μαθαίνει ο ένας για 

τον άλλο. Η αναπαράσταση ρόλων, οι δημιουργικές δραματοποιήσεις και οι προσομοιώσεις 

αποτελούν τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά, επειδή προκαλούν την 

ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν δικές 

τους ερμηνείες για το πώς αισθάνεται κανείς σε διάφορες καταστάσεις, δίνεται η ευκαιρία 

να εκφραστούν αξίες, πεποιθήσεις και απόψεις. 

 

• Ο εκπαιδευτής μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση χρειάζεται να καλλιεργήσει το 

σεβασμό των εκπαιδευομένων για τους άλλους ανθρώπους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο 

εκπαιδευόμενος να αισθάνεται ότι προσφέρει στον εκπαιδευτικό του χώρο και ότι 

εκτιμώνται οι κοινωνικές και πολιτισμικές καταβολές του. Η διαμόρφωση κλίματος 

αποδοχής τον κάνει να λειτουργεί αποτελεσματικότερα στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

•Τα θέματα, που αναπτύσσει ο εκπαιδευτής αφορούν στην καθημερινότητα των 

εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευόμενος είναι σημαντικό να υποβοηθείται ώστε να βρει κώδικες 

που θα τον οδηγήσουν με ευκολία στην ερμηνεία της εμπειρίας του, την οποία στη 

συνέχεια μπορεί να τη μεταδώσει και στους συνεκπαιδευόμενούς του. 

 

•Η εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να προσαρμόζεται στο ρυθμό και τους τρόπους 
                                                                    
145

Keng Chew Keng Irene H.,  Tsai-pen Tseng, Antony and Teo Kim Hong, Adrian, «The Role of Culture in Training in a 

Multinational Context», Journal of Management Development, Vol. 9 Iss: 5, 1990, σελ. 54-55. 
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μάθησης κάθε εκπαιδευόμενου. Η αναγνώριση της αξίας του προσωπικού ρυθμού μάθησης 

και η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων είναι ένας 

απαραίτητος τρόπος προσέγγισης της γνώσης που ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 

καλλιεργήσει. Η εξοικείωση για παράδειγμα με τις νέες τεχνολογίες αποτελεί μέθοδο με 

την οποία ο εκπαιδευόμενος οδηγείται στην κατανόηση φαινομένων του γνωστικού 

αντικειμένου της γλώσσας, 

•Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα χρειάζεται να συνοδεύεται από συζήτηση, ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν και να συνοψίσουν τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους, 

•Η διαπολιτισμική προσέγγιση χρειάζεται να έχει συνέχεια και να μην αρκείται σε 

μεμονωμένες παρεμβάσεις. 

 

•Η εμπειρία του εκπαιδευόμενου: Η εφευρετικότητα του εκπαιδευομένου; Η χρήση υλικών 

και μέσων: Επειδή η απόλυτη ομοιογένεια λείπει από τα τμήματα ενηλίκων μεταναστών, θα 

πρέπει ο εκπαιδευτής να επινοήσει δραστηριότητες που θα διευκολύνουν κάθε 

εκπαιδευόμενο να αξιοποιήσει τις προσωπικές του στρατηγικές για την προσέγγιση της 

γνώσης, χωρίς βέβαια να λησμονεί ότι λειτουργεί ως καθοδηγητής στην ομάδα του. Οφείλει 

δηλαδή με σύντομες εισηγήσεις, με παραδείγματα, με τη χρήση βιβλίων, κειμένων, 

φωτοτυπιών, εικόνων να δώσει εναύσματα και διεξόδους στον εκπαιδευόμενο και να τον 

δραστηριοποιήσει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 

 

•Διερευνητική διαδικασία: Ένα θέμα μπορεί να ερευνηθεί κατευθείαν και να παρουσιαστεί 

από τους εκπαιδευόμενους. 

 

4.2.14 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ  

 

Η υποστήριξη των εργαζομένων αποτελεί την συνέχεια της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Αρχικά, το στρες της μετακίνησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 

απόδοση των εκπατρισμένων. Τα μοντέλα του στρες βασίζονται στην παραδοχή ότι 

αισθήματα ανησυχίας, σύγχυσης και αρνητικής συναισθηματικής διέγερσης συνοδεύονται 

με το πολιτισμικό σοκ και προκαλούν ξεχωριστές αντιδράσεις στρες υπό συνθήκες 

αβεβαιότητας, φόρτου πληροφοριών και απώλειας ελέγχου. Συγκρούσεις ρόλων είναι ένα 

πολύ πιθανό σενάριο λόγω των ανταγωνιστικών απαιτήσεων και προσδοκιών μιας διεθνούς 

αποστολής. Το στρες αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των σχέσεων και των αναγκαίων 

συμπεριφορών εργασίας με το ντόπιο προσωπικό. Οι εκπατρισμένοι είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν μια ευρεία γκάμα αυτών των στρατηγικών για την διαχείριση 

προβλημάτων, αν και δεν υπάρχει πάντοτε σχέση μεταξύ αυτών που είναι αναγκαίες για τη 

διαχείριση του στρες και αυτών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του 



- 174 - 

στρες (Aycan, 1997).
146

 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εταιρειών έχει εισάγει ένα σχήμα με την 

ονομασία ¨buddy programme¨ (συνεταιρικό πρόγραμμα) που εστιάσθηκε σε θέματα 

εκπατρισμού τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στο πολυπολιτισμικά σεμινάρια και άλλα 

πριν από την αναχώρηση. Ο σκοπός αυτών των προγραμμάτων ήταν να διαφωτίσουν οι 

ίδιοι οι τοπικοί υπάλληλοι τους εκπατρισμένους εργαζόμενους με διάφορες γνώσεις που 

αφορούσαν τα πρότυπα και την πολιτική του εκάστοτε πολιτισμούς, απλά προσκαλώντας 

τους στα σπίτια, βοηθώντας τους παράλληλα να δικτυωθούν και ενισχύοντάς τους 

ψυχολογικά για την αποτελεσματικότητά τους στην διεθνή τους αποστολή. 

Οι μέθοδοι που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της διπλωματικής εργασίας για την 

προσαρμογή και εκπαίδευση των εκπατρισμένων εργαζόμενων εφαρμόζονται με σκοπό να 

αποφευχθεί ο πρώιμος επαναπατρισμός, και για τις επιχειρήσεις, το μεγάλο κόστος της 

αποτυχίας της διεθνούς αποστολής του απεσταλμένου της. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας 

αυτού του είδους των αποστολών αποδεικνύεται ότι είναι ο εγκλιματισμός της συντρόφου 

και γενικότερα της οικογένειας του εκπατρισμένου. 

Η οικογένεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υποστήριξη του 

εργαζόμενου. Ο εκπατρισμός είναι μια πολύπλοκη αλλαγή για ένα ανύπαντρο άτομο, πόσο 

μάλλον για εκείνους που είναι παντρεμένος. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι μεγάλο 

ποσοστό αποτυχίας των διεθνών αποστολών οφείλεται στην αποτυχία της συζύγου ή της 

οικογένειας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες καθημερινότητας και εργασίας μετά τον 

εκπατρισμό. Οι Foster και Johnsen (1996) και μετά από έρευνα του Ινστιτούτου του 

Ανθρώπινου Δυναμικού (IMS) το 1987 έδειξαν ότι το περισσότερο από το 60% των 

στελεχών διοίκησης αρνούνται να εκπατριστούν λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
147

 

Ένας άλλος λόγος που οι εκπατρισμένοι αρνούνται να αναλάβουν μια διεθνή αποστολή 

είναι η μεγάλη ανησυχία που τους προκαλεί η μετακίνηση σχετικά με τις προοπτικές που 

παρουσιάζονται στον εκάστοτε προορισμό για την επαγγελματική σταδιοδρομία και 

καριέρα των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Τέλος, ένας ακόμα λόγος είναι η μεγάλη 

τους ανησυχία για το πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι ντόπιοι συνεργάτες  και γενικότερα οι 

ντόπιοι συμπολίτες τους. Ειδικότερα  για το πρόβλημα που σχετίζεται με την σύζυγο, έχουν 

γίνει ορισμένες βιβλιογραφικές προσπάθειες από τους Fish και Wood (1997)
148

 οι οποίοι 

προτείνουν ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να εισάγουν προγράμματα υποστήριξης που:  
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1. θα παρέχουν βοήθεια της εταιρείας στην σύζυγο 

2. θα ασχολούνται με το πολιτισμικό σοκ 

3. θα αναγνωρίζουν προβλήματα λόγω πολιτιστικών διαφορών  

4. θα απευθύνονται στην ανάπτυξη της αυτό-εκτίμησης για την σύζυγο 

5. θα παρέχουν κοινωνική υποστήριξη για τη σύζυγο 

6. θα ασχολούνται με θέματα ικανοποίησης  από την ζωή και  

7. θα ασχολούνται με την ικανοποίηση των οικογενειακών σχέσεων. 

Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας υποστηρίζει την παραπάνω άποψη, κάνοντας έτσι 

μεγαλύτερη την ανάγκη για πραγματοποίηση ορισμένων κινήσεων από πλευράς των 

εταιρειών για να ¨κρατήσουν¨ τους εκπατρισμένους μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής 

τους.  

4.2.15 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (KNOWLEDGE ABSORPTION) 

 

Στο σημείο αυτό, εξηγούμε τις βασικές θεωρητικές παραδοχές για τη διαδικασία 

απορρόφησης της γνώσης. Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει είναι βασισμένη στην 

εμπειρική θεωρία μάθησης και ταυτόχρονα αντιπαραθέτει με αυτό την προσέγγιση 

επεξεργασίας των πληροφοριών. 

4.2.15.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

 

Είναι κατανοητό ότι η απορρόφηση της γνώσης  είναι η ικανότητα του εργαζόμενου και 

ενός ατόμου γενικότερα να συλλέγει και να επεξεργάζεται την γνώση εκτός του 

οργανισμού. Οι Cohen και Levinthal (1990) υποδεικνύουν ότι η γνώση σε έναν οργανισμό 

παρέχει τη βάση για την αναγνώριση, την απόκτηση και την εφαρμογή νέων γνώσεων. Η 

ικανότητα απορρόφησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στην επένδυση του οργανισμού σε 

έρευνα και ανάπτυξη, την ικανότητά του να αποκτά γνώσεις από τις τρέχουσες 

δραστηριότητες-λειτουργίες και να συλλέγει πληροφορίες από τις προσπάθειες στο 

marketing. 
149

 

Η ικανότητα ενός οργανισμού για απορρόφηση της γνώσης βασίζεται στη δυνατότητα των 

επιμέρους μελών της να την αποκτήσουν εμπειρικά και να την εφαρμόσουν στο πλαίσιο 

του οργανισμού που ανήκουν. Οι Cohen και Levinthal δικαίως αναγνωρίζουν ότι η 

ικανότητα να μαθαίνουν από την εμπειρία, και επομένως, την ικανότητα να αυξάνουν την 

απορρόφηση της οργανωσιακής γνώσης που βασίζεται στις ικανότητες του κάθε 

εργαζόμενου ξεχωριστά. Οι συγκεκριμένες προσωπικές ικανότητες του εργαζόμενου είναι 
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σημαντικές για την αύξηση της απορρόφησης της γνώσης, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο 

προς εκτέλεση. 

Η βιβλιογραφία σχετικά με την απορρόφηση της γνώσης έχει σχεδιαστεί από την ατομική 

μάθηση από τη σκοπιά της επεξεργασίας πληροφοριών. Η προοπτική αυτή θεωρεί τη 

μάθηση ως μια αντικειμενική διαδικασία, όπου προϋπάρχοντες δομές γνώσης έχουν 

εκπροσωπηθεί ως αντίστοιχες γνωστικές αναπαραστάσεις. 

Η επιτυχής απορρόφηση της γνώσης μετριέται με το βαθμό με τον οποίο οι προϋπάρχουσες 

δομές γνώσεων εκπροσωπούνται επακριβώς ως νοητικά μοντέλα. Σε αυτή τη διαμόρφωση, 

η δομή προηγείται της γλώσσας, όπου η γλώσσα λειτουργεί ως μια αντανάκλαση μιας 

προϋπάρχουσας δομής της γνώσης. 

Η ιδέα αυτή είναι αποδεκτή, ότι η προηγούμενη εμπειρία των ατόμων είναι το κλειδί για 

την κατανόηση τη οργανωτικής διαδικασίας απορρόφησης της γνώσης του κάθε 

πολιτισμού. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε ένα διαφορετικό σύνολο υποθέσεων 

σχετικά με τη φύση της μάθησης και της γνώση. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την 

προσέγγιση αυτή η οποία έρχεται σε αντίθεση με το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών.  

 

4.2.15.2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Η θεωρία της εμπειρικής μάθησης περιγράφεται ως μια διαδικασία μετασχηματισμού της 

εμπειρίας σε μια νέα γνώση.  Βάση της εργασίας του φιλόσοφου John Dewey (1984) ο 

κοινωνιολόγος-ψυχολόγος Kurt Lewin, και άλλοι, η θεωρία εμπειρικής μάθησης περιγράφει 

την μάθηση ως μια τετραπλή διαδικασία με αρχή την εμπειρία. Η εμπειρία παρουσιάζεται 

ως τη βάση για παρατήρηση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε αφηρημένη έννοια. Η 

αφηρημένη έννοια παρουσιάζεται ως τη βάση για ενεργό πειραματισμό, ο οποίος οδηγεί σε 

μία νέα εμπειρία, και η διαδικασία της μάθησης ξεκινά πάλι από την αρχή. 

Η ξεχωριστή πλευρά της εμπειρικής μάθησης βασίζεται στην ιδέα ότι τα άτομα πρέπει να 

αναπτύξουν ειδικές ικανότητες να διαχειρίζονται κάθε μια από τις τέσσερις πτυχές της 

μάθησης. Για παράδειγμα, για να διαχειριστεί μια συμπαγής εμπειρία απαιτούνται 

διαπροσωπικές ικανότητες, για την διαχείριση της αντανακλαστικής παρατήρησης 

απαιτούνται αντιληπτικές ικανότητες και για την διαχείριση της αφηρημένης έννοιας 

απαιτούνται γνωστικές ικανότητες καθώς και ο ενεργός πειραματισμός απαιτεί ικανότητες 

συμπεριφοράς. Επομένως, η απορρόφηση γνώσης ως μια διαδικασία προσωπικής μάθησης 

περιλαμβάνει την μετακίνηση σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις με κυκλική μορφή, φάσεις 

που κάθε μια περιλαμβάνει και διαφορετικές ειδικές ικανότητες. 
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4.2.15.3 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Οι Kayes (2002,2003)
150

 επέκτειναν πρόσφατα τη θεωρία της βιωματικής (εμπειρικής) 

μάθησης για να αναδείξει το ρόλο της γλώσσας. Σύμφωνα με τον Kayes η δομή της 

γλώσσας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την περιγραφή της εμπειρίας επειδή η γλώσσα 

αποτελεί την πρώτη ύλη της εμπειρίας. Έτσι, η μάθηση από μόνη της μπορεί να νοηθεί ως 

μια διαδικασία απόκτησης της γλώσσας και του μετασχηματισμού. Αυτή η λεγόμενη ¨μετα-

διαρθρωτική¨  προσέγγιση στη μάθηση προτείνει ότι η μάθηση από την εμπειρία είναι μια 

υποκειμενική διαδικασία προσάρτησης της έννοιας στη γλώσσα και έκφρασης εμπειριών με 

όρους της διαθέσιμης γλώσσας. Η απόκτηση της γλώσσας είναι σημαντική στη μάθηση 

διότι διευρύνει την διαθεσιμότητα των τρόπων με τον οποίο οι εμπειρίες μπορούν να 

κατανοηθούν. Με τη σειρά της, η γλώσσα δεν είναι ποτέ μια ακριβής αντιγραφή της 

εμπειρίας, αλλά ένα μέσο για να περιγράψουν την ίδια την εμπειρία με τα διαθέσιμα 

συμβολικά εργαλεία. 

 

Αυτή η προσέγγιση βιωματικής μάθησης προτείνει ότι η γλώσσα δημιουργεί δομή, σε 

αντίθεση με το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, γεγονός που υποδουλώνει ότι η δομή 

προηγείται της γλώσσας. Ο διάκριση είναι κάτι περισσότερο από ακαδημαϊκή, επειδή 

υποστηρίζει μια ριζικά διαφορετική απορρόφηση των γνώσεων στην πράξη.  

Η διάκριση μπορεί να φαίνεται καλύτερα μέσα από τις ίδιες τις πράξεις των εργαζομένων 

μέσα σε έναν οργανισμό. Η προσέγγιση της επεξεργασίας των πληροφοριών φέρνει στο νου 

εικόνες του κάθε εργαζόμενου-μαθητή, όπως έναν υπολογιστή, όπου τα μικρά σφάλματα 

στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση μπορούν να οδηγήσουν σε ελαττωματική 

απορρόφηση. Ένας υπολογιστής βασίζεται σε κανόνες απόφασης και σε ένα περιορισμένο 

αριθμό λειτουργιών  για την επεξεργασία της γνώσης. Η βιωματική προσέγγιση  φαντάζεται 

τον κάθε μαθητή ως καλλιτέχνη, χρησιμοποιώντας  
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Διάγραμμα 15. Κύκλος Βιωματικής Μάθησης 

Πηγή: Kolb, David A., «Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 

Development», σελ. 21. 

τα διαθέσιμα μέσα (όπως η γλώσσα) για να εκφράσει τις εμπειρίες με τρόπο που 

δραστηριοποιεί, εκπαιδεύει και επικοινωνεί με τους άλλους. Η βιωματική εικόνα βασίζεται 

στην ερμηνεία, στα συναισθήματα και τη διαίσθηση, περισσότερο από κανόνες λογικών 

αποφάσεων για την απόκτηση της γνώσης. 

Από την σκοπιά της βιωματικής μάθησης, η απορρόφηση της γνώσης είναι η διαδικασία 

κατά την οποία νέα γνώση δημιουργείται και απορροφάται μέσω των νέων εμπειριών. Η 

απορρόφηση διαπολιτισμικής μάθησης προέρχεται από τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους 

από διαφορετικούς πολιτισμούς που απαιτούν νέα αντίληψη και ερμηνείες. Η απορρόφηση 

της γνώσης θεωρείται κυρίως ως διαδικασία μάθησης από την εμπειρία. Η γλώσσα 

αποτελεί τη βάση για μια τέτοια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε την 

απορρόφηση της γνώσης από μια διαπροσωπική οπτική γωνία, όπου η γνώση 

συγκεντρώνεται, επεξεργάζεται και γίνεται πράξη  μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων.
151
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4.2.16 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

Είναι πολλές οι ενδείξεις ότι είναι μεγάλη η ανάγκη για διαπολιτισμική εκπαίδευση 

διαχείρισης με την προϋπόθεση να διευκολυνθεί η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των πολιτισμικών στοιχείων. Ωστόσο, οι Black και Mendenall ήταν σε θέση να αναφέρουν 

ότι το 70% των ομογενών των ΗΠΑ και το 90% των οικογενειών τους αποστέλλονται στο 

εξωτερικό χωρίς καμία διαπολιτισμική εκπαίδευση. Υποστηρίζουν ότι ο λόγος γι αυτό είναι 

η πεποίθηση ότι «η καλή διαχείριση είναι η καλή διαχείριση». Μια πεποίθηση που είναι 

έντονα λανθασμένη.
152

 

 

Αυτές οι διαχειριστικές ικανότητες για τις αποτελεσματικές διαπολιτισμικές 

αλληλεπιδράσεις σχετίζονται επίσης με αυτές στις οποίες οι εκπαιδευτές θα είναι 

απαραίτητοι για την εκπαίδευση που περιλαμβάνει παρεμβάσεις τρίτων χωρών, δεδομένου 

ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και ότι η επιχείρηση του εκπαιδευτή είναι 

στην πραγματικότητα μια αλληλεπίδραση. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση αυτή θα συμβεί 

εντός του ίδιου διαπολιτισμικού πλαισίου. Ακριβώς, όπως οι απόδημοι διαχειριστές 

αναζητούν και απαιτούν διαπολιτισμική εκπαίδευση, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 

εκπαιδευτές αντιμετωπίζοντας παρεμβάσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, απαιτούν επίσης 

αυτό τον τρόπο εκπαίδευσης με την προϋπόθεση να δείξουν την ικανότητά τους στις 

σχεσιακές δεξιότητές τους και σε τομείς συμπεριφοράς. Για να βεβαιωθούν διαφορετικά, θα 

μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ¨η καλή εκπαίδευση είναι καλή εκπαίδευση¨, ανεξάρτητα αν 

έχει εφαρμοστεί στην Νέα Υόρκη, το Παρίσι, την Αθήνα ή το Τόκιο. Θα υπάρχουν 

αρνητικές διαφορές στην  διαδικασία αυτή και στην ύπαρξη διαφορετικών συμφραζόμενων 

παραγόντων. Ενώ μερικές από τις σχεσιακές δεξιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω 

μπορεί πράγματι να θεωρηθούν ως οι βασικές ικανότητες για τους εκπαιδευτές, η έλευση 

των αλληλεπιδράσεων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα δώσει νέα έμφαση στην 

αποτελεσματική εξάσκηση των δεξιοτήτων αυτών καθώς και ένα σημαντικά διαφορετικό 

περιεχόμενο.
 153

 

Ένας άλλος τομέας όπου οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενισχύσουν ή να αναπτύξουν είναι οι 

δεξιότητές τους σχετικά με τη γλώσσα και τις ικανότητες επικοινωνίας. Οι γλωσσικές 

διαφορές αποτελούν ένα σημαντικά ανασταλτικό παράγοντα στη διαπολιτισμική 

αλληλεπίδραση. Αυτό δεν αφορά μόνο την προφανή ιδανική ανάγκη για να μάθουν νέες 

ξένες γλώσσες αλλά και την προσεκτική χρήση της γλώσσας κατά τη διάρκεια εργασίας με 

υπηκόους τρίτων χωρών. 
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Ο Andre (με αναφορά στην Thornhill 1993, σελ. 49) διαπίστωσε ότι εκείνοι που έχουν 

υποβληθεί σε πολυεθνική επιχειρηματική κατάρτιση  πιστεύουν ότι οι γλωσσικές 

ικανότητες είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας από την άποψη της επίτευξης της 

πολιτισμικής ένταξης. Από παλαιότερη έρευνά του επιβεβαίωσε ότι οι Βρετανοί 

εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στην ικανότητα να ενσωματώνουν στελέχη 

στους κόλπους της μέσω διεθνούς εκπαιδευτικής εμπειρίας. Αλλά επειδή αυτή η διεθνής 

επαγγελματική εμπειρία διεξήχθη με τη χρήση των αγγλικών, η προσθήκη μιας κρίσιμης 

μάζας ομιλητών από τις χώρες υποδοχής εξηγεί αυτό το εύρημα σχετικά με την μεγάλη 

ικανότητα ενσωμάτωσης σύμφωνα με τον Andre. Τα ευρήματα αυτά πρέπει γι αυτό να 

δημιουργούν μια ανησυχία σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση όπου οι 

συμμετέχοντες προέρχονται από διάφορους πολιτισμούς, ακόμα και αν έχουν ένα λογικό 

επίπεδο επάρκειας στη γλώσσα που χρησιμοποιούν στη χώρα υποδοχής. Ο Lobel σημειώνει 

ότι: ¨αν και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ευρέως την Αγγλική γλώσσα, οι Άγγλοι ομιλητές 

ομιλούν με αργό  ρυθμό, κάνουν συχνές παύσεις, αποφεύγουν την αργκό, ελέγχουν αν το 

κοινό τους έχει κατανοήσει και μοιράζονται τις πληροφορίες σε μικρότερες ενότητες ¨ (Adler 

1991, με αναφορά στον Lobel)
154

. Ο Lobel πιστεύει ότι οι γηγενείς ομιλητές της αγγλικής 

γλώσσας τείνουν να αγνοούν τους σκοπούς των επικοινωνιών αυτών όταν αυτοί δεν 

ανήκουν στην μειονότητα. 

Η εκπαίδευση της γλώσσας για τους οργανωσιακούς συμμετέχοντες, όπως είναι οι 

διαχειριστές ή οι εκπαιδευτές, μπορεί να σχεδιαστεί για να βοηθήσει την πολιτιστική 

κατανόηση. Ο Barham εξέτασε την γλωσσική εκπαίδευση σε μια σειρά από εταιρείες και 

σχετικά με αυτή την εκπαίδευση στο ICI γράφει ότι: «η έλλειψη συγκέντρωσης στην 

αποδοτική παραγωγή προσωπικού μπορεί να χειριστεί προβλήματα που απαιτούν 

επαγγελματικά γλωσσικά προσόντα. Στόχος της είναι να παράγει «γλωσσική επίγνωση» 

δηλαδή, την  πεποίθηση του προσωπικού ότι οι ξένοι πελάτες και οι υπάλληλοι δεν ομιλούν 

άλλη γλώσσα από αυτή της Αγγλικής, αλλά επίσης για πολιτιστικούς λόγους σκέφτονται με 

διαφορετικούς τρόπους. Η γλωσσική κατάρτιση είναι προσανατολισμένη στην πολιτισμική 

κατανόηση και όχι στην συνολική ευφράδεια»
155

. Αυτός ο τύπος κατάρτισης θα ωφελήσει 

τους εκπαιδευτές στην κατανόηση των απόψεων και τον τρόπο σκέψης των  υπηκόων των 

τρίτων χωρών. Αυτό είναι ξεκάθαρα πιο ρεαλιστικό από το γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

εκπαιδευτές που ασχολούνται με τους υπηκόους των τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν 

εφοδιαστεί με πολύ καλά προσόντα έχοντας εις γνώση τους ποικιλία γλωσσών. Ο Barham  

τονίζει επίσης ότι ακόμα και ένα είδος γνώσης από άλλη γλώσσα αλλά και μια σχετική 

πολιτισμική ευαισθησία μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας καλή εντύπωσης. 

Αυτό με τη σειρά του μπορεί να δώσει το κίνητρο για την συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

                                                                    
154

 Lobel, S.A., «Global Leadership Competences: Managing to a Different Drumbeat», Human Resource Management, Vol. 29, No. 1, 

1990, σελ. 45. 
155

 Barham, K., «Developing the International Manager», Journal of European Industrial Training, Vol. 15, No. 1, 1991, pp. 12-16. 
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4.2.17 ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

4.2.17.1 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΗΓΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ  

 

Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με την αξία της γνώσης για τον αποδέκτη. Όσο πιο 

πολύτιμος είναι, εξαιτίας ενός λόγου όπως είναι η μοναδικότητά και η υψηλή σχετικότητά 

του, τόσο πιο εύκολα θα ζητηθεί από τους δικαιούχους. Ανεξάρτητα από την πραγματική 

γνώση του λέκτορα σε διάφορες μελέτες, οι αντιλήψεις των μαθητών είναι ότι θα λάβουν 

γνώση για την οποία όλοι θα πληρώσουν ένα σημαντικό ποσό. Η αξία της πηγής της 

γνώσης είναι ευρέως αναγνωρισμένη στις σκέψεις των μαθητών μέσω του καθεστώτος των 

πανεπιστημίων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η γνώση αυτή, πιστεύουν, θα τους βοηθήσει 

προς την κατεύθυνση της καριέρας τους ή των προσωπικών τους στόχων και γι αυτό είναι 

ευπρόσδεκτη. Επιπροσθέτως, η σημασία με την οποία οι Ασιάτες τείνουν γενικά να 

θεωρούν την εκπαίδευση, θα οδηγήσει σε μια βαθύτερη αίσθηση της σημαντικότητας στο 

κομμάτι των Ασιατικών πολιτισμικών ομάδων που στοχεύουν σε μαθήματα εργασίας με πιο 

έντονη την εκπαιδευτική διάσταση από ότι στην ομάδα Anglo. Εκτός από το περιεχόμενο 

του μαθήματος, πολλοί διεθνείς μαθητές-εργαζόμενοι, βλέπουν την παιδεία  στην 

Αυστραλία όχι μόνο ως παροχή περιεχομένου, αλλά και ως ένα βελτιωμένου επιπέδου 

ικανότητας της Αγγλικής γλώσσας, ειδικά στη παγκόσμια ¨επιχειρηματική¨ γλώσσα. Αυτό 

μπορεί να γίνει ένα σημαντικό προσόν εργασίας για ενασχόληση από το σπίτι. Η πλευρά 

αυτή μπορεί να μην φτιάξει αγγλομαθείς μαθητές αφού άλλοι από διαφορετική χώρα και 

πολιτισμό θα θεωρούν πιο πολύτιμο το μάθημα από τους ντόπιους. 

 

4.2.17.2 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SOURCE UNIT) 

 

Εάν η πηγαία μονάδα επιθυμεί να κρατήσει μερική ή και όλη την πολύτιμη γνώση για την 

ίδια, τότε θα υπάρξει μια μείωση της ροής της γνώσης σε άλλες μονάδες. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στην ενημέρωση του προσώπου που επιθυμεί να παρακρατήσει για δικό του 

όφελος τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει σε ανταγωνιστικό βαθμό 

για την προώθηση των συμφερόντων. Στη μελέτη αυτή, ο λέκτορας-καθηγητής δεν έχει 

κανένα κίνητρο για τη διατήρηση ενός από τα μέρη της γνώσης για τον εαυτό του. Οι 

σημειώσεις των μαθημάτων, οι μελέτες περιπτώσεων, και άλλα ¨υλικά γνώσης¨ παρέχονται 

εξίσου σε κάθε εργαζόμενο-μαθητή. Η δουλειά της έρευνας στην οποία βρίσκεται ο 

λέκτορας γίνεται θέμα συζήτησης στη τάξη για να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές την 

επιχειρησιακή έρευνα και να εκθέσουν τις απόψεις τους στα θέματα που ερευνώνται. Και 

πάλι η διαδικασία αυτή είναι απίθανο να επηρεαστεί από πολιτισμικές διαφορές σε 
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ακροατήριο σπουδαστών, εκτός από το ότι μπορεί να υπάρχουν στη πραγματικότητα, οι 

καθηγητές κάνουν μια ιδιαίτερη προσπάθεια για τη ροή της γνώσης και σε άτομα με 

μειωμένη απόδοση στην αγγλική γλώσσα. 

 

4.2.17.3 Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

 

Η διαθεσιμότητα όσον αφορά τον αριθμό και την ποιότητα των καναλιών μετάδοσης της 

γνώσης θα επηρεάσει την περίπτωση στην οποία η γνώση ταξιδεύει μεταξύ του πομπού και 

του αποδέκτη. Τα κανάλια αυτά είναι σημαντικά γιατί παρέχουν μέσα μεταφοράς της 

πληροφορίας που ταξιδεύει από τον πληροφοριοδότη στους δέκτες. Για παράδειγμα στη 

μελέτη μας, οι μαθητές και ο λέκτορας συναντώνται για τρεις ώρες διάλεξη την εβδομάδα. 

Επιπλέον, ο καθηγητής προσφέρει δύο ώρες την εβδομάδα κατά την οποία οι μαθητές 

έχουν χρόνο να συζητήσουν για θέματα που αφορούν το ίδιο το μάθημα. Οι συναντήσεις 

είναι διαθέσιμες για τους μαθητές σε περίπτωση που το επιθυμούν σε διαφορετικές από τις 

προβλεπόμενες ώρες. Γι αυτό, υπάρχουν τακτικές και μακράς διάρκειας πρόσωπο με 

πρόσωπο συζητήσεις μεταξύ του καθηγητή και των μαθητών. Ο βαθμός διαφάνειας ή της 

συζήτησης διαφορετικών θεμάτων εξαρτάται από την ευκολία της ροής της πληροφορίας. 

Το γενικό περιβάλλον που επικρατεί στα πανεπιστήμια (αλλά και σε άλλες πτυχές της ζωής 

μας) της Αυστραλίας είναι ανοικτά για μάθηση σε άτυπη τις περισσότερες φορές μορφή. Η 

κατάσταση αυτή ενθαρρύνει την ποιότητα των καναλιών μετάδοσης της γνώσης. Και πάλι, 

ο πολιτισμός, δεν φαίνεται να παίζει μέρος στην παρεμπόδιση αυτής της πτυχής της ροής 

της γνώσης. 

 

4.2.17.4 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ (TARGET UNIT) 

 

Σε μερικές περιπτώσεις, οι παραλήπτες της γνώσης είναι απρόθυμοι να δεχτούν θετικά τη 

νέα γνώση που τους προσφέρεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην άρνηση να δεχτούν την 

πηγαία μονάδα ως ανώτερη προσφερόμενη πηγή με αισθητή την ανάγκη να διατηρήσουν 

την ανεξαρτησία τους από τη μονάδα αυτή. Μαθητές από τον διεθνή χώρο που κάνουν 

μαθήματα στο αντικείμενο αυτό, έχουν δαπανήσει πολλά χρήματα, όχι μόνο σε προμήθειες 

αλλά και σε έξοδα ταξιδιού και διαμονής. Είναι ενσωματωμένοι στην προσπάθεια αυτή για 

να μάθουν τις πτυχές του μαθήματος τις οποίες θεωρούν να είναι αξία από μόνες τους και 

οι οποίες έχουν τη δυσκολία να τις απορροφήσουν στη δική τους χώρα. 

Το κίνητρο για μάθηση , γι αυτό, είναι περισσότερο πιθανό να είναι μεγαλύτερο ανάμεσα 

στους μαθητές από τον διεθνή χώρο και τους τοπικούς μαθητές οι οποίοι δεν 
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αναλαμβάνουν διεθνή ταξίδια και έξοδα  διαβίωσης. Από αυτό, λοιπόν, μπορούμε να 

καταλάβουμε ότι οι εργαζόμενοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να εκπληρώσουν μια 

αποστολή για την επιχείρησή τους διακατέχονται έντονα από το αίσθημα της 

υπευθυνότητας. Η πετυχημένη προσπάθεια γι αυτούς είναι το πρωταρχικό ζήτημα και 

χρήζει μεγάλης προσοχής και αφοσίωσης. 

4.2.17.5 Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ 

 

Τα άτομα έχουν διαφορετική ικανότητα να απορροφούν τη γνώση από κάθε πηγή 

βασισμένη σε προγενέστερες συναφείς γνώσεις και ομοιότητες επικοινωνίας. Για 

παράδειγμα, οι άνθρωποι που δεν έχουν κανένα υπόβαθρο στα οικονομικά-εμπορικά οι 

επιχειρήσεις θα δυσκολεύονται περισσότερο να αποκτήσουν γνώση από ένα μεταπτυχιακό 

μάθημα στις διεθνείς επιχειρήσεις από άλλους. Επίσης, τα άτομα που έχουν παρόμοιες 

πεποιθήσεις για την οικονομία και τις επιχειρήσεις είναι πιθανό να μπορέσει να μάθει ο 

ένας τον άλλο πιο εύκολα από εκείνους που διαφωνούν σχετικά με τα οφέλη των 

επιχειρήσεων στην κοινωνία και άλλα παρόμοια θέματα. Οι μαθητές στη μελέτη αυτή 

αναγνωρίζουν όλες τις προπτυχιακές τους σπουδές που σχετίζονται με τη  πειθαρχία. Αυτό 

παρέχει τη βάση, επί της οποίας επιθυμούν να χτίσουν και να είναι καλά εξοπλισμένοι για 

να κατανοήσουν καλύτερα τα μεταπτυχιακά μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα 

μελέτη. Ωστόσο, ο καθηγητής, όταν αναφέρεται στου μη αγγλόφωνους μαθητές του έχει 

σημαντικά διαφορετική κουλτούρα και πεποιθήσεις. Η έλλειψη της κοινής χρήσης των 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών θα έπρεπε να έχουν αρνητικές επιδράσεις στη μεταφορά 

γνώσης, όντας δάσκαλος και όχι μαθητής, η οποία θα πρέπει να έχει επίσης αρνητικές 

επιπτώσεις. Αυτή είναι μόνο μια πλευρά των ¨οδηγών¨ της ροής της γνώσης στην οποία, οι 

διαφορές ανάμεσα στον καθηγητή και τους μαθητές εμφανίζεται για να κάνει την 

¨αρνητική¨ διαφορά.  

Επομένως υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να υποστηρίζουν την ανώτερη 

απορρόφηση γνώσης από μη αγγλόφωνους μαθητές: 

1. Η αξία της γνώσης 

2. Παρακινητική διάθεση της πηγής 

3. Παρακινητική διάθεση του στόχου 

Υπάρχει ένας μόνο παράγοντας ο οποίος μπορεί να δράσει αρνητικά  στο σημείο αυτό: οι 

πεποιθήσεις του δασκάλου και των μαθητών. 

Γενικά επικρατεί η κοινή άποψη ότι οι πολιτισμικές διαφορές επιδρούν αρνητικά στην 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μεταφοράς της πολιτισμικής γνώσης. Αυτό οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που είναι από διαφορετική πολιτισμική ομάδα, θα είναι 

λιγότερο ικανά να επικοινωνήσουν αποδοτικά. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι βασισμένες σε  



- 184 - 

επιστημονικές έρευνες που σχετίζονται με την γνώση και την επικοινωνία γενικότερα σε 

πολυεθνικούς οργανισμούς. Το εσωτερικό στον οργανισμό μοντέλο μεταφοράς γνώσης έχει 

επεκταθεί και σε καταστάσεις μεταξύ των οργανώσεων, με ένα αρκετά λογικό συμπέρασμα 

που παρομοίως δυσκολεύει τη ροή της γνώσης λόγω πολιτισμικών διαφορών σε αυτές τις 

καταστάσεις.  

Αυτή η πεποίθηση είναι πολύ πιθανό να ενθαρρύνει τους διευθυντές των διεθνών 

επιχειρηματικών οντοτήτων να δεσμεύσουν πόρους  για την αντιμετώπιση διαπολιτισμικών 

δυσκολιών. Τα μέτρα αυτά προτείνονται από ερευνητές. Τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν 

σκόπιμα σε παρόμοιους πολιτισμούς, στο κομμάτι της επιλογής της ξένης αγοράς, σε όρους 

εξαγωγικών πωλήσεων και άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), στη πρόσληψη επιπλέον 

προσωπικού στις επικοινωνίες και εκπαιδευτικές ενότητες για την αντιμετώπιση των 

αβεβαιοτήτων, διευρύνοντας τα κανάλια επικοινωνίας μέσω υψηλότερου από το 

συνηθισμένο αριθμό του μάρκετινγκ, στην εκπαίδευση και παρόμοιων εργαστηρίων, στην 

εισαγωγή ακριβών τεχνολογιών για τη βελτίωση της επικοινωνίας, όπως η τηλεδιάσκεψη 

και άλλα. Για παράδειγμα, η Javidan συμπεραίνει ότι: ¨τα μέρη που εμπλέκονται σε 

διασυνοριακή μεταφορά γνώσης πρέπει να καταλάβουν το δικό τους αλλά και των άλλων 

το πολιτισμικό προφίλ¨. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα όπως η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, όπως συνίσταται από άλλους συγγραφείς, στο πλαίσιο των διεθνών 

επιχειρήσεων. Οι Firoz και Ramin (2004) προτείνουν ότι: «οι επιχειρήσεις πρέπει να 

εκπαιδεύουν και να ενημερώνουν τα διευθυντικά στελέχη και τους συμβούλους τους για 

πολιτισμικά θέματα σε τακτική βάση»
156

. Τέτοια μέτρα είναι ακριβά και θα μπορούσε 

μάλιστα η επιχείρηση να αλλάξει τη στρατηγική κατεύθυνσής της. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

οι διευθυντές θα είναι σίγουροι για τη σημασία της διεξαγωγής αυτών των ειδικώς 

στρατηγικών και προγραμμάτων που αφορούν τις πολιτισμικές διαφορές. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι διευθυντές πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι ώστε 

να εξετάσουν προσεκτικά το βαθμό με τον οποίο οι πολιτισμικές διαφορές είναι πιθανό να 

δυσκολέψουν σημαντικά την μετάδοση της γνώσης ανάμεσα στους εργαζόμενους μέσα και 

έξω από την επιχείρηση και να διαπιστώσουν αν αυτές οι διαφορές είναι στη 

πραγματικότητα μια απαραίτητη κατάσταση στην αγορά.
157
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4.2.18 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Οι ικανότητες διαπολιτισμικής απορρόφησης της γνώσης αποτελούν μείζων ζήτημα στον 

σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Πριν τη καταγραφή των ικανοτήτων αυτών θα 

εξετάσουμε ένα μοντέλο που βασίζεται σε αυτές, έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την 

σημαντικότητά τους και το πώς επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του οργανισμού. 

 

4.2.18.1 ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. 

 

Έχουμε ήδη αναφέρει γενικές διαφορές ανάμεσα στην επεξεργασία των πληροφοριών και 

την βιωματική προσέγγιση. Είναι μια γενικά παραδεκτή συμφωνία ανάμεσα στις δύο 

προσεγγίσεις ότι η οργανωσιακή γνώση είναι σίγουρα η διαδικασία μάθησης με την 

βοήθεια της προσωπικής εμπειρίας. Στο σημείο αυτό, θα επικεντρωθούμε στις 

συγκεκριμένες ικανότητες που είναι απαραίτητες για την διαδικασία της απορρόφησης της 

γνώσης. Ξεκινάμε, λοιπόν, με μια γενική ανασκόπηση για το τι εννοούμε όταν λέμε 

διαπολιτισμικές ικανότητες.  

Πολυπολιτισμικές ικανότητες 

Ικανότητες διαχείρισης είναι ένας όρος ο οποίος περιλαμβάνει τις δεξιότητες, τις 

ικανότητες, την γνώση, τη γνωστική διαδικασία και τις τεχνικές επικοινωνίας που 

επιτρέπουν στον διευθυντή να έχει επιτυχία σε συγκεκριμένα θέματα. Ενώ παλαιότερα η 

έρευνα επικεντρωνόταν στην αναγνώριση και ανάπτυξη μιας ποικιλίας ικανοτήτων, τώρα 

τείνει να επικεντρωθεί στην κατανόηση και διαχείριση του συναισθήματος του ενός και της 

επίδρασης στους άλλους. 

Γενικά παραδεκτές αλήθειες για την απορρόφηση της διαπολιτισμικής γνώσης είναι: 

 Ότι η απορρόφηση διαπολιτισμικής γνώσης μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία 

διαπροσωπικής κατανόησης. Η διαπροσωπική κατανόηση παρέχει τη βάση για τη 

συλλογή νέας γνώσης. 

 Επικεντρώνεται στον ρόλο της γλώσσας και αυξάνει την ικανότητα για 

απορρόφηση γνώσης. 

 Θεωρεί τις ικανότητες όχι ως κληρονομικά χαρακτηριστικά, αλλά ως στοιχεία που 

αναπτύσσονται με την μάθηση. 

Οι ικανότητες αναφέρονται συχνά στον ίδιο τον οργανισμό και στο πολιτισμό, αλλά ένα 

γενικό πλαίσιο των ικανοτήτων στοχεύει στη κατανόηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη 
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της διαδικασίας απορρόφησης της γνώσης. Για παράδειγμα, διεθνείς τυπολογίες σχετικά με 

την ηγεσία και τις αξίες, παρέχουν αρχικά πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση των 

διαφορών στη διαδικασία αυτή. Όταν αυτά τα στοιχεία κατανοηθούν ως γενικά πλαίσια που 

μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα πολιτισμικά περιεχόμενα, οι διεθνείς 

τυπολογίες, όπως αυτή που παρουσιάζουμε σχετικά με τις ικανότητες απορρόφησης της 

γνώσης, παρέχουν το πρώτο βήμα για την απόκτηση βαθύτερης εκτίμησης για την 

πολυπλοκότητα του πολιτισμού. Με τη σειρά της η βαθύτερη αυτή εκτίμηση των 

πολυπλοκοτήτων παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον προσδιορισμό της 

διαδικασίας απορρόφησης της γνώσης. 

                                                        

      Διάγραμμα 16. Διαδικασία απορρόφησης νέας γνώσης.                      

                                                                                                                                                                                                  

4.2.19 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ- 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

 

Το παρακάτω σχήμα αναδεικνύει ένα μοντέλο για τις ικανότητες στην απορρόφηση της 

διαπολιτισμικής γνώσης, το οποίο ολοκληρώνει την έρευνα για τις διαπολιτισμικές 

ικανότητες, την εμπειρική μάθηση και την απορρόφηση γνώσης. Το μοντέλο αυτό υποθέτει 

ότι την ατομική διαπολιτισμική απορρόφηση γνώσης ως μια διαδικασία δημιουργίας 

γνώσης, η οποία βασίζεται στην ικανότητα του manager να διαχειρίζεται ποικίλες και 

αντικρουόμενες διαδικασίες μάθησης. Το μοντέλο απεικονίζει την απορρόφηση της γνώσης 

κάτω από τις διαστάσεις της ίδιας την διαδικασίας και του περιεχομένου. Η διαδικασία της 

γνώσης απεικονίζεται οριζόντια και περιλαμβάνει δύο παράγοντες: τον βαθμό στον οποίο η 

γνώση είναι είτε εσωτερική είτε εξωτερική στο άτομο. Το περιεχόμενο της γνώσης 

απεικονίζεται κάθετα και αναδεικνύει το βαθμό στον οποίο η γνώση είναι καινούρια ή 

προϋπάρχει. Το μοντέλο προτείνει ότι η διαδικασία απορρόφησης διαπολιτισμικής γνώσης 

απαιτεί  ένα σύνολο 4 ικανοτήτων: 

 

1. Παραγωγής (νέα εσωτερική γνώση), περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας γνώσης με τη 

Πολυπολιτισμική 
γνώση 

Διαπροσωπική 
κατανόηση 

Συλλογή νέας 
γνώσης 
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καλλιέργεια και παραμένοντας ανοιχτός σε νέες εμπειρίες για να δημιουργήσει 

καταστάσεις τις οποίες η γνώση μπορεί να απορροφηθεί. Η παραγωγική διαδικασία 

περιλαμβάνει δύο συγκεκριμένες ικανότητες: την εκτίμηση διαφορετικών 

πολιτισμών και την ανάπτυξη σχέσεων στον φιλοξενούμενο πολιτισμό. 

2. Συλλογής (νέα εσωτερική γνώση), λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες ευκαιρίες και 

αναγνωρίζει τις υπάρχουσες πηγές από ήδη χρησιμοποιημένη γνώση. Η συλλογή, 

μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμούς της γνώσης για να ενταχθεί και να ταιριάξει 

σε νέες καταστάσεις. Η διαδικασία συλλογής περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη 

ικανότητα: την ακουστική και παρατήρηση. 

3. Οργάνωση (προϋπάρχουσα εσωτερική γνώση) περιλαμβάνει την ενσωμάτωση 

υπάρχουσας γνώσης σε ένα πλαίσιο ή περιεχόμενο ώστε αυτό να μπορεί να είναι 

ανεκτό. Η οργανωσιακή διαδικασία περιλαμβάνει δύο συγκεκριμένες ικανότητες: 

αντιμετώπιση της ασάφειας και διαχείριση άλλων. 

 

Διάγραμμα 17. Ικανότητες πολυπολιτισμικής απορρόφησης της γνώσης.
158

 

Πηγή: Kayes C. and Kayes B. Anna, Yamazaki Yoshitaka, «Essential competencies for 

cross-cultural knowledge absorption», σελ.582. 

4. Εφαρμογή (προϋπάρχουσα εξωτερική γνώση), περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της 

                                                                    
158

 Kayes Christopher  and Kayes B. Anna, Yamazaki Yoshitaka, ό.π., σελ.582. 
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γνώσης στην εργασία για την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργία ευκαιριών ή τη 

παραγωγή αλλαγών. Η διαδικασία εφαρμογής  της απορρόφησης της γνώσης 

περιλαμβάνει δύο συγκεκριμένες ικανότητες: τη μετάφραση πολύπλοκων ιδεών και 

λήψη δράσης. 

Ο συνδυασμός κάθε μιας από τις διαστάσεις έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην απορρόφηση 

της γνώσης μαζί με την ανταπόκριση των ικανοτήτων. Οι επτά ικανότητες προέρχονται από 

έρευνα των Yamazaki και Kayes στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. η παρακάτω 

βιβλιογραφία είναι μια ανάμειξη 100 περίπου άρθρων με σκοπό να αναγνωρισθεί η 

σημασία των ικανοτήτων αυτών για επιτυχή διαπολιτισμική εκπαίδευση των ομογενών. 

Αυτό προέρχεται από την αναγνώριση πάνω από 70 ικανοτήτων , τις οποίες με τη σειρά 

τους  κατηγοριοποιήθηκαν σε 7 διαφορετικά συμπλέγματα βασισμένα στην θεωρία 

εμπειρικής μάθησης. Το μοντέλο απεικονίζει μια γενικευμένη κατανόηση της 

διαπολιτισμικής επίγνωσης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει και να 

οδηγήσει σε συγκεκριμένες εφαρμογές σε πολιτισμούς βασισμένους στις δικές τους αρχές 

και αξίες. Οι εφτά ικανότητες παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

4.2.20 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  

 

4.2.20.1 Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 

 

Αυτή η ικανότητα  προϋποθέτει την κατανόηση της πολυπλοκότητας των πολιτισμικών 

προτύπων και πώς αυτά μπορούν να συμβάλλουν σε νέες γνώσεις. Μια σειρά πολιτισμικών 

τυπολογιών υπάρχουν για να καθοδηγούν την αρχική κατανόηση των πολιτιστικών 

διαφορών. Όπως ευρέως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, μια τυπολογία προτείνει ότι 

θεμελιώδεις αξίες βασίζονται σε εννέα διαστάσεις: την αποφυγή της αβεβαιότητας, την 

απόσταση δύναμης, τον κοινωνικό κολεκτιβισμό, την ενθάρρυνση της ισοπολιτείας, τον 

μελλοντικό προσανατολισμό, την καθοδήγηση προς την απόδοση και τον προσανατολισμό 

του ανθρώπου. Ωστόσο, η επιτυχία στην απορρόφηση της γνώσης απαιτεί μια πιο 

συγκεκριμένη εφαρμογή των γενικών πλαισίων. Με άλλα λόγια, ο σεβασμός των 

διαφορετικών πολιτισμών, πηγαίνει πέρα από την άλλη γνώση των αφηρημένων μεταξύ 

τους διαφορών έτσι ώστε να εκτιμάται το πώς αυτές οι διαφορές εκφράζονται σε ημερήσιες 

καταστάσεις. 

Ένας ομογενής περιέγραψε το πώς έμαθε να κατανοεί τις διαφορές μεταξύ των κοινωνικών 

και εργασιακών σχέσεων ενώ ήταν στην Κορέα. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος και 

μπερδεμένος την πρώτη φορά που οι συνεργάτες του, μέλη των ενόπλων δυνάμεων της 
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Νότιας Κορέας, ήταν συζητήσιμοι, ισχυροί διαπραγματευτές που προσφεύγουν συχνά στο 

θυμό και την αγανάκτηση στις συνεδριάσεις, έγιναν φιλόξενοι και γοητευτικοί στις 

κοινωνικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν στην ημέρα εργασίας. Δεν ήταν αρκετό για να 

γίνουν αντιληπτές οι διαφορές μεταξύ συλλογικού και ατομικού πολιτισμού. Έπρεπε να 

μάθει να εκτιμά πως οι διαφορές αυτές έχουν αντίκτυπο σε αυτόν σε καθημερινή βάση. 

Μια τεχνική που βοηθά τα άτομα να εκτιμήσουν μια άλλη κουλτούρα είναι η ανάγνωση 

μυθιστορημάτων και ιστοριών που εκτιμώνται ιδιαίτερα στον αντίστοιχο πολιτισμό. Αυτά 

τα  κείμενα αντλούν πληροφορίες για τις αξίες του φιλοξενούμενου για τον ομογενή 

πολιτισμό και παρέχουν μια ευκαιρία να δείξει ενδιαφέρον για τον πολιτισμό αυτό, καθώς 

θα λαμβάνει μέρος σε συζητήσεις και συναντήσεις με μέλη του αντίστοιχου πολιτισμού. 

Μια ποικιλία από μελέτες από ποικίλους πολιτισμούς υποδοχής (φιλοξενούμενους) και μη 

έχουν δείξει ότι η αποτίμηση των διαφορετικών πολιτισμών είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας επιτυχίας. Για παράδειγμα,  ο Cleveland περιέγραψε πως η ένδειξη συμπάθειας 

για τον πολιτισμό των οικοδεσποτών συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή προσαρμογή των 

αμερικανών ομογενών
159

. Οι Cui και Awa (1992) είχαν παρόμοια αποτελέσματα και 

ευρήματα από διαφορετικές κουλτούρες που εργάζονται στην Κίνα. 
160

 

 

4.2.20.2 Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

(ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ) 

 

Η επιτυχής απορρόφηση της γνώσης απαιτεί τη δημιουργία της πιθανότητας για τη 

δημιουργία ενός νέου πολιτισμού. Η νέα γνώση παράγεται με την επαφή, και κατά 

συνέπεια, με τη δημιουργία νέων εμπειριών με άλλους. Αυτό στην ουσία,  περιλαμβάνει 

την τοποθέτηση ενός ανθρώπινου προσώπου στον πολιτισμό. πολλοί ομογενείς βρίσκουν 

εύκολο να απομονώνουν του εαυτούς τους από τον φιλοξενούμενο για αυτούς πολιτισμό.  

Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα αληθές για τους ομογενείς των ΗΠΑ και τη Βρετανία. Ζώντας σε 

κοινότητες ομογενών είναι στοιχείο που παρέχει την αίσθηση άνεσης και εξοικείωσης σε 

κουλτούρα υποδοχής. Ωστόσο, οι σχέσεις των ατόμων από τις τοπικές κουλτούρες ήταν 

αυτές που παρείχαν τις περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση και επομένως για απορρόφηση 

γνώσης. 

Ένας ομογενής  εξηγεί τη σημαντικότητα των σχέσεων στην απορρόφηση της γνώσης.  

Τονίζει πως σε περίπτωση που δεν αναπτυχτούν σχέσεις εκτός συνόρων, δεν θα είναι ποτέ 

δυνατό να αντληθούν οι απαραίτητες για τους εκάστοτε οργανισμούς πληροφορίες. 

                                                                    
159

 Cleveland, H., Mangone, J.G. and Adams, J.C., «The Overseas Americans», McGraw-Hill, NewYork, 1969, σελ.136. 
160

 Cui, G. and Awa, N.E., «Measuring intercultural effectiveness: an integrative approach», International Journal of Intercultural 

Relations, Vol. 16 No. 2, 1992, σελ. 313. 
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Συνέχισε, λέγοντας ότι είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός της ανάπτυξης θετικών σχέσεων 

και να πάρουν οι ομογενείς τους τοπικούς ανθρώπους από την πλευρά τους. 

Συχνά, το δίκτυο των σχέσεων προκύπτει μέσα από την εσωτερική οργάνωση, αλλά η 

απόκτηση άλλων ειδών πληροφοριών που απαιτούνται πηγαίνουν έξω από τον οργανισμό. 

Είτε έτσι είτε αλλιώς, φαίνεται επιβεβλημένο να οριστεί ένας ¨οδηγός¨ μέσα από τον 

πολιτισμό υποδοχής. Η εσωτερική επικοινωνία υποδοχής είναι κάποιος που είναι επιδέξιος 

στη κατανόηση της κουλτούρας υποδοχής και γνωρίζει πως να τα βγάζει εις πέρας. 

Η οικοδόμηση των σχέσεων οδηγούσε συχνά σε παρεξηγήσεις, όπως τονίζει ένας ομογενής. 

Ο ομογενής συνομιλούσε με ένα μέλος της μικρής χώρας της Νότιας Αμερικής. Ο ντόπιος 

εξέφρασε την γνώση του πάνω στα πολιτικά θέματα του τόπου και του έθνους. Όταν ο 

εκπατρισμένος εξέφρασε την επιθυμία του να μπει στον πολιτικό χώρο τότε αυτός (ο 

ντόπιος) τον κοίταξε με απορία. Ο ομογενής δεν γνώριζε ότι οι πολιτικοί στη χώρα αυτή 

δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Σε απάντηση, ο απόδημος ζήτησε γρήγορα συγνώμη και 

άρχισε να εξηγεί το πως οι πολιτικοί γίνονται αντιληπτοί στη χώρα του, σε σχέση με τη 

χώρα της Λατινικής Αμερικής.  

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη των σχέσεων με ντόπιους πολιτισμούς είναι 

ένα σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχία για ένα σύνολο από πολιτισμούς 

ομογενών. 

 

4.2.20.3 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

Η απορρόφηση της γνώσης σε όλους τους πολιτισμούς απαιτεί από τα άτομα να 

παρακολουθούν προσεκτικά την κουλτούρα και τις τοπικές πρακτικές της χώρας υποδοχής 

και να κατανοούν τη λογική πίσω από αυτές. Η ακουστική και η παρατήρηση απαιτούν 

υπομονή στο πρόσωπο των πιεστικών απαιτήσεων. Ένας διευθυντής με είκοσι χρόνια 

εμπειρίας στο διεθνή επιχειρηματικό κόσμο εξηγεί και λέει ότι για να κερδίσει ένα άτομο το 

σεβασμό εκείνων που βρίσκονται σε άλλο πολιτισμό, πρέπει απλά να παρατηρήσει το 

περιβάλλον που επικρατεί εκείνη τη στιγμή. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων 

της ανάθεσης εργασίας στο εξωτερικό η δουλειά του κάθε ατόμου είναι να ενημερωθεί για 

τον πολιτισμό της διαχείρισης (management).  Για παράδειγμα, μπορεί το άτομο να έχει 

δυσκολίες στο να προφέρει τα ονόματα των ντόπιων που δεν βασίζονται στη δική του 

γλώσσα. Από το να μην προφέρει σωστά τα ονόματα, το άτομο πρέπει να μάθει να το κάνει, 

έστω και αν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το πετύχει έχει κάνει ένα σημαντικό 

βήμα για την απόκτηση επικοινωνίας με τους νέους του συναδέλφους. Άλλωστε η γλώσσα 

αποτελεί το κύριο στοιχείο επικοινωνίας. 
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Ένα στοιχείο που προκύπτει από τη βιβλιογραφία είναι ότι αναγνωρίζοντας και 

κατανοώντας τις μη λεκτικές ενδείξεις είναι το κλειδί για την επιτυχή διαπολιτισμική 

απορρόφηση της γνώσης. Βλέποντας πως οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, η εγγύτητα της 

φυσικής απόστασής τους, οι εκφράσεις στα πρόσωπά τους και ο τρόπος με τον οποίο 

συμμετέχουν μπορεί να παρέχει κάποιες ενδείξεις. Η αναζήτηση μη λεκτικών ενδείξεων 

ήταν λιγότερο σημαντική σε επίσημες συναντήσεις επειδή η δομή της αλληλεπίδρασης 

είναι σχεδόν πάντα προκαθορισμένη. Οι αδόμητες κοινωνικές εκδηλώσεις παρέχουν τόσο 

μια πηγή απογοήτευσης όσο και μια πηγή ευκαιρίας για απορρόφηση νέας γνώσης. Οι 

ικανότητες της ακουστικής και παρατήρησης είναι μεταξύ εκείνων που είναι οι πιο 

καθοριστικές στις προσπάθειες για την απορρόφηση της διαπροσωπικής γνώσης.  

 

4.2.20.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΑΦΕΙΑ 

 

Ένας υπάλληλος στο Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν αρμόδιος για τις 

διπλωματικές σχέσεις με τις άλλες κυβερνήσεις εξηγεί πως η ασάφεια είναι κομμάτι της 

εργασίας. Αξιωματούχοι του State Department περνούν συνήθως 2 με 3 χρόνια στο 

εξωτερικό για εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Μιλώντας για την ικανότητά τους να 

αντιμετωπίσουν εξωτερικές καταστάσεις, ο υπάλληλος δήλωσε ότι οι επιτυχημένοι 

αξιωματούχοι έχουν μια άνεση με την αβεβαιότητα. Είναι σαν να μην έχουν ποτέ βιώσει 

την αβεβαιότητα, ούτε καν να την έχουν αναγνωρίσει. Στη πραγματικότητα, τι βλέπουν 

μερικοί  άνθρωποι ως αβεβαιότητα, οι αξιωματούχοι του State Department την θεωρούν ως 

κάτι τονωτικό και γοητευτικό. Ο υπάλληλος πρόσθεσε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν 

σκέφτονται πραγματικά έξω από το κουτί, επειδή δεν βλέπουν το ίδιο το κουτί. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι οι άνθρωποι που επιδίδονται σε νέες εμπειρίες δεν ερμηνεύουν τις καταστάσεις 

ως προβλήματα αλλά ως προκλήσεις.  

Ποικιλία ερευνών που έχουν συγκροτηθεί κατά τη διάρκεια πάνω από το ένα τέταρτο του 

αιώνα, έχουν αναδείξει ότι τα στελέχη που εργάζονται στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουν 

την ασάφεια, είναι από τα πιο πετυχημένα στο χώρο τους. 

 

4.2.20.5 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 

 

Μεταφράζοντας σύνθετες ιδέες είναι το επίκεντρο της διαδικασίας απορρόφησης της 

γνώσης. Η μετάφραση στηρίζεται στην κατανόηση και γνώση της τοπικής γλώσσας αλλά 

και του νοήματός της. Ο βαθμός επάρκειας που απαιτείται για να απορροφήσει 
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αποτελεσματικά την γνώση το άτομο ποικίλλει, ωστόσο είναι σαφές ότι χωρίς μια εις βάθος 

γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, δεν είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η βαθιά 

απορρόφηση της γνώσης. Όσοι δεν έχουν σε βάθος τη γλωσσική ικανότητα πρέπει να 

βασίζονται σε μεταφραστές για την ερμηνεία των συνομιλιών, πράγμα το οποίο περιορίζει 

την ποιότητα των σχέσεων που σχηματίζονται.  Έτσι, είναι γενικά παραδεκτό ότι το άτομο 

μπορεί να είναι επιτυχημένο χωρίς τη γλώσσα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να να αναπτύξει 

σχέσεις σε βάθος αν βασίζεται σε κάποιον να ερμηνεύει για αυτό. 

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η μάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι σημαντική για 

την βελτίωση της απορρόφησης της γνώσης. Όμως, η γλώσσα είναι σημαντική γιατί 

επιτρέπει να αναπτυχθούν γεμάτες με νόημα σχέσεις. 

4.2.20.6 ΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Είναι το σημείο στο οποίο το άτομο αφού έχει κατοχυρώσει τις προηγούμενες ικανότητες 

είναι πια σε θέση να λάβει δράση. Το πώς ένας εργαζόμενος στο εξωτερικό θα 

αντιμετωπίσει τις καταστάσεις είναι το κύριο ζήτημα και θα επηρεάσει κατά πολύ την 

επιτυχία του. Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ξέρουν ότι αυτός που βρίσκεται δίπλα τους 

μπορεί να ανταπεξέλθει σε πάσης φύσεως δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει και στον σύγχρονο 

επιχειρηματικό κόσμο. Οι υφιστάμενοι σε μια επιχείρηση νιώθουν ασφαλείς όταν 

γνωρίζουν ότι ο άμεσα προϊστάμενός τους κατέχει την γνώση για την καταλληλότερη λήψη 

δράσης. Είναι εξίσου σημαντικό ότι οι άνθρωποι που ένας διευθυντής έχει υπό την 

επίβλεψή του πρέπει να νιώθουν έντονα την συλλογικότητα στην ομάδα. Πρέπει, λοιπόν, ο 

διευθυντής να προσπαθεί για το καλό της ομάδας-επιχείρησης και όχι για την προσωπική 

του επαγγελματική ανέλιξη. 

 

4.2.20.7 ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

 

Αυτή η ικανότητα περιλαμβάνει εσωτερικά και εξωτερικά την διαχείριση των 

φιλοξενούμενων ατόμων και των άλλων ομογενών στους οργανισμούς. Η εσωτερική 

ικανότητα διαχείρισης χρησιμεύει στην επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των ομογενών αλλά 

και των ντόπιων εργαζόμενων και να διατηρεί στενές τις σχέσεις μεταξύ τους. Ένας 

Ιάπωνας ομογενής ο οποίος ορίστηκε ως πρόεδρος της ιαπωνικής θυγατρικής στις ΗΠΑ 

διατύπωσε ότι συνέβαλλε σημαντικά ως μεσολαβητής για την άμβλυνση των εντάσεων 

μεταξύ των αμερικάνων διαχειριστών και των ιαπώνων ομογενών, μέσα στην εταιρεία του. 

Αυτή η ικανότητα στην πραγματικότητα σχετίζεται με την επιτυχή απόδοση των ομογενών 

στις ξένες θυγατρικές στις οποίες ο πολιτισμός υποδοχής διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από 
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αυτόν του εκάστοτε ατόμου. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί διαχειριστές στο Χονγκ Κονγκ 

θα ήταν πιο επιτυχείς αν έδειχναν πιο ολοκληρωμένη συμπεριφορά (π.χ. αν διατηρούσαν 

μια στενά δεμένη οργάνωση).  

Η ικανότητα που έχει ένα στέλεχος να διαχειρίζεται τις δεξιότητες στο εσωτερικό της 

οργάνωσης είναι σημαντική. Η ικανότητα να διαχειρίζεται τις ανησυχίες σε όλα τα 

διαπολιτισμικά όρια είναι επίσης σημαντική. Για παράδειγμα, τα άτομα χρειάζονται μερικές 

φορές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις εξωτερικές σχέσεις μεταξύ εξωτερικών 

θυγατρικών και των κεντρικών γραφείων. Αυτή η ικανότητα προϋποθέτει την επίλυση των 

συγκρούσεων και την δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ αυτών.  Οι ομογενείς απαιτείται 

να ισορροπήσουν κατάλληλα την τοπική ανταπόκριση με τις ανάγκες της θυγατρικής και 

τις ανάγκες της παγκόσμιας ολοκλήρωσης που απορρέουν από τις απαιτήσεις της έδρας. Η 

βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα αυτό υποστηρίζει ότι η ικανότητα αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο και προσόν για την επιτυχή ανάθεση της εργασίας στο εξωτερικό.
161

 Οι 

εκπαιδευτικές προσπάθειες παρόλα έχουν πολυπολιτισμικές επιπτώσεις που αφορούν όχι 

μόνο τον εργαζόμενο και τον εκπαιδευτή, αλλά και ολόκληρο τον οργανισμό. Τις 

επιπτώσεις αυτές θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Δυνητικά, υπάρχει μια σειρά από πολιτισμικές επιπτώσεις για τους εκπαιδευτές της χώρας 

υποδοχής σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με τους υπηκόους των τρίτων χωρών. Αυτές 

σχετίζονται με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τις προσδοκίες 

σχετικά με την πρόβλεψη της εκπαίδευσης, των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και των 

γλωσσικών δεξιοτήτων.  

5.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
162

 

 

5.1.1 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Κατά το σχεδιασμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για την προετοιμασία των ομογενών 

εργαζόμενων και διευθυντών, οι Black και Mendenhall, παρείχαν μια προσέγγιση η οποία 

είναι επίσης χρήσιμη για την προετοιμασία των εκπαιδευτών για την συνεργασία τους με 

συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες για άλλων ειδών εκπαιδευτικά γεγονότα. 

Αναγνώρισαν, μάλιστα, τρεις σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα συμβάλλουν στον καθορισμό 

κατάλληλων μεθόδων κατάρτισης. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι το επίπεδο της 

¨πολιτιστικής καινοτομίας¨, ο βαθμός (διαπροσωπικής) αλληλεπίδρασης που απαιτείται και 

το επίπεδο της ¨εργασιακής καινοτομίας¨ (Black and Mendenhall 1989, σελ. 525,526) 

Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τις διακρατικές διαφορές με τον ίδιο τρόπο όπως με τις 

διαπολιτισμικές. 

Ο περιστασιακός παράγοντας ο οποίος σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της 

πολυπολιτισμικότητας είναι η ¨πολιτιστική καινοτομία¨. Αυτό είναι ο βαθμός στον οποίο ο 

πολιτισμός μιας τρίτης χώρας που μετέχει είναι παρόμοια ή διαφορετική από εκείνη του 

εκπαιδευτή της χώρας υποδοχής και των άλλων συμμετεχόντων. Είναι πολύ δύσκολο να 

γενικευθεί στο ευρύ πεδίο της εκπαίδευσης, αλλά το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι 

υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των εθνικών πολιτισμών, η ικανότητα των 

συμμετεχόντων να απορροφήσουν το περιεχόμενο της οποιασδήποτε εκπαίδευσης που 

μπορεί να επηρεαστεί από αντικρουόμενες πεποιθήσεις και αξίες. Η πιθανότητα να συμβεί 

αυτό ολοένα και επιδεινώνεται από την ύπαρξη διακρατικών διαφορών, οι οποίες 
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συμβάλλουν στην αύξηση του βαθμού της εθνικής και πολιτιστικής απόστασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων από τις διαφορετικές χώρες. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να χρησιμέψουν 

στην προώθηση των διαφορετικών τρόπων σκέψης μεταξύ των συμμετεχόντων από 

διαφορετικές χώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα εμπόδια μάθησης.  Οι 

διακρατικές, συμφραζόμενες διαφορές αναφέρονται στην κατηγορία της ¨εργασιακής 

καινοτομίας¨. Είναι σωστό να θεωρήσουμε την ¨εργασιακή καινοτομία¨ ως τη διαφορά του 

εργασιακού περιεχομένου και του εργασιακού πλαισίου μεταξύ εκείνων που λειτουργούν 

σε παρόμοιο χώρο εργασίας αλλά και σε διαφορετικές χώρες. Με τον τρόπο αυτό, οι 

συμμετέχοντες που προέρχονται από ξένες θυγατρικές ενός οργανισμού μπορούν να 

υπόκεινται σε διαφορετικές απαιτήσεις από τη  δουλειά, τα προβλήματα και τις επιλογές. Η 

φύση των καθηκόντων εργασίας, των προτύπων επιδόσεων, των διαδικασιών λειτουργίας 

και του επιπέδου της προσωπικής συμμετοχής μπορούν στην πραγματικότητα να διαφέρουν 

μεταξύ των θέσεων εργασίας στις οποίες δίνονται παρόμοιοι τίτλοι, αλλά που λειτουργούν 

σε διαφορετικές χώρες. Οι πηγές των περιορισμών, τα νομικά συστήματα και απαγορεύσεις 

και η κατάσταση της τεχνολογίας μπορούν επίσης να διαφέρουν, όπως επίσης και η 

οργάνωση της εργασίας, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός. 

Οι παράγοντες αυτοί έχουν επιπτώσεις στον προσδιορισμό της εκπαίδευσης που χρειάζεται 

για να εξασφαλίσει ότι η συνισταμένη του προγράμματος θα ανταποκρίνεται πράγματι στις 

απαιτήσεις των συμμετεχόντων. Όπου υπάρχει μεγάλος βαθμός ¨πολιτισμικής καινοτομίας¨ 

μεταξύ των υπηκόων των τρίτων χωρών  και της χώρας υποδοχής, ο οργανισμός που 

παρέχει την εκπαίδευση, θα είναι επιβαρυντικό για αυτούς που σχεδιάζουν και 

προγραμματίζουν την εκπαίδευση, να προσαρμόσουν το περιεχόμενό της, ώστε να 

αντικατοπτρίζει τις αξίες, τα συστήματα και τις επιχειρηματικές πρακτικές στις χώρες, όπου 

η συμπεριφορά που έχει διδαχθεί θα εφαρμοστεί. Σε αντίθετη περίπτωση, θα οδηγήσουν σε 

συγκρούσεις και αναποτελεσματικότητα. Επίσης, όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εργασιακής 

καινοτομίας, ας πούμε, ανάμεσα σε μια θυγατρική από άλλη χώρα και των πρακτικών του 

μητρικού οργανισμού, τότε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα πρέπει επίσης να 

αντανακλά το κατάλληλο περιεχόμενο της εργασίας από γενικότερους παράγοντες. 

 

5.1.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

Η πολιτισμική ποικιλομορφία μπορεί να έχει επιπτώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης των στελεχών που δοκιμάζουν την τύχη τους σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για αξίες που μεταδίδονται. Οι εκπαιδευτές πρέπει να αναγνωρίζουν ότι οι 

θεωρίες της διοίκηση αντανακλούν μια συγκεκριμένη κουλτούρα και ότι για ένα μεγάλο 

μέρος του 20
ου

  αιώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας σημαντικός παραγωγός των εν 
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λόγω εργασιών. Ο Hofstede εξέτασε την διαπολιτισμική εφαρμογή των αμερικανικών 

θεωριών διαχείρισης και διαπίστωσε ότι διαφέρει μεταξύ των διαφόρων εθνικών 

πολιτισμών. Οι Βρετανοί διαχειριστές, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές μπορούν εύκολα 

να αφομοιώσουν αυτές τις θεωρίες λόγω των πολιτιστικών διαστάσεων που 

προσδιορίζονται από τον Hofstede. 

 

Ωστόσο, σε άλλες κοινωνίες πολύ διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά είναι εμφανή. 

Η απόσταση δύναμης, ο βαθμός αποδοχής της αρχής και της ισότητας είναι μεγαλύτερη 

στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ισπανία, από ότι 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Hofstede. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες δίνεται 

λιγότερο έμφαση στον ατομικισμό και μεγαλύτερη στην οικογένεια και τις εργασιακές 

ομάδες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι λειτουργούν. Ωστόσο, οι θεωρίες κινήτρων που οι 

διαχειριστές διδάσκονται έχουν και αυτές αναπτυχθεί στον πολιτισμό των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Ο Hofstede λέει ότι η θεωρία του Maslow δεν είναι η περιγραφή μιας 

παρακινητικής θεωρίας ενός οικουμενικού ανθρώπου, αλλά η περιγραφή ενός συστήματος 

αξιών. Η θεωρία των κινήτρων έχει ξεκάθαρα αναπτυχθεί από  τον Maslow, αλλά οι 

περισσότερο προσδόκιμες θεωρίες είναι ακόμα βασισμένες στο προσωπική επιδίωξη του 

ατομικού συμφέροντος (Hofstede 2001, σελ. 220). 

5.1.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Υπάρχουν δύο κύριες πολιτισμικές επιπτώσεις για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων 

κατάρτισης κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων που αφορούν του υπηκόους  των 

τρίτων χωρών. Πρώτον, η αναγνώριση όλων των πολιτιστικών και εργασιακών διαφορών, 

θα απαιτήσει την ανάγκη για μεγάλη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην επιλογή των 

μεθόδων για τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Δεύτερον, η ύπαρξη των 

πολιτισμικών και θεσμικών διαφορών μεταξύ των χωρών μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε 

διαφορετικές πεποιθήσεις και προσδοκίες εκ μέρους των υπηκόων των τρίτων χωρών 

σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή και του βαθμού αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου, το οποίο θα έχει συνέπειες για τους εκπαιδευτές των τρίτων χωρών που 

επέλεξαν τις μεθόδους κατάρτισης και μάθησης. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κάποια 

σύγκρουση αυτών των δύο συνεπειών όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων 

εκπαιδευτικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους κατάστασης. 

Όσον αφορά το πρώτο σημείο, η ύπαρξη των πολιτιστικών και εργασιακών διαφορών 

δημιουργεί μεγαλύτερη την ανάγκη για αυστηρότερη εκπαίδευση σε σχέση με τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους που πρέπει να ληφθούν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη 

για ένα υψηλό επίπεδο γνωστικής εμπλοκής και συμμετοχής εκ μέρους των εργαζομένων 

και για την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή. Η πρόθεση εδώ θα είναι να ενθαρρύνει τον 

εκπαιδευόμενο να συζητήσει σχετικά με τις διαφορές αντίληψης, να διερευνήσει τις πτυχές 
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που σχετίζονται με αυτόν/ή και να περιγράψει πως θα ενεργούσε σε μια δεδομένη στιγμή. 

Η έλλειψη σταθερότητας σε μια ποικίλη διαπολιτισμική και διακρατική κατάσταση 

εκπαίδευσης θα μπορούσε να αλλοιώσει την αποτελεσματικότητα, να δημιουργήσει 

φραγμούς και εμπόδια, και να κάνει την αξιολόγηση εξαιρετικά δύσκολη. Να σημειωθεί, 

ότι η αξιολόγηση αποτελεί το σπουδαιότερο κομμάτι όχι μόνο σε μια κατάσταση 

εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων της, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που 

λαμβάνει χώρα σε μια επιχείρηση.  

 

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, τα ευρήματα της έρευνας του Hofstede  και Laurent 

δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες θα έχουν διαφορετικές αντιλήψεις 

σχετικά με την κατάσταση του εκπαιδευτή και τις προσδοκίες σχετικά με τις μεθόδους 

κατάρτισης και ανάπτυξης. Ο Hofstede μας λέει ότι ο κοινωνικός κανόνας στις χώρες που 

σχετίζονται με ισχυρή αποφυγή αβεβαιότητας είναι για αυτούς που βρίσκονται στην 

εξουσία και θεωρούνται ειδικοί. Όσον αφορά τις προτιμώμενες μεθόδους, οι 

εκπαιδευόμενοι θα είναι άνετοι σε δομημένες καταστάσεις μάθησης και σχετικοί με τις 

σωστές απαντήσεις. Αρκετές ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν ισχυρή αποφυγή αβεβαιότητας 

όπως είναι η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία και σε μικρότερο βαθμό η Ιταλία και 

η Γερμανία. Με την  εξαίρεση της Γερμανίας, οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται επίσης από 

την μεγάλη απόσταση σύμφωνα με την οποία οι υφιστάμενοι θεωρούν τους ανώτερους ως 

ένα διαφορετικό είδος ανθρώπων και όσοι βρίσκονται στην εξουσία προσπαθούν να 

εμφανιστούν όσο το δυνατό περισσότερο ισχυροί. 

Η έρευνα του Laurent δείχνει την έκταση στην οποία οι εργαζόμενοι  σε διαφορετικές 

κοινωνίες περιμένουν από τους διευθυντές τους (ή τους εκπαιδευτές) να είναι 

εξουσιαστικοί. Ο Laurent έκανε την ερώτηση: «Είναι σημαντικό για έναν διαχειριστή να έχει 

στη διάθεσή του ακριβείς απαντήσεις στις περισσότερες από τις ερωτήσεις που πιθανόν να του 

γίνουν από τους υφιστάμενους του;». Οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στη 

Γαλλία και την Ιταλία συμφώνησαν, λιγότερο από τους μισούς στη Γερμανία και το Βέλγιο. 

Άλλοι στη βόρεια Ευρώπη τείνουν στο να διαφωνούν. Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι 

άλλες οι χώρες της νότιας Ευρώπης θα έχουν μια πλειοψηφία που θα συμφωνεί με τη 

δήλωση αυτή.
163

 

Ο κοινωνικός κανόνας είναι διαφορετικός για τους συμμετέχοντες στις χώρες που 

συνδέονται με αδύναμη αποφυγή αβεβαιότητας: σε αυτή τη κατάσταση η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση είναι πιο εφικτή και άνετη με αορίστου χρόνου καταστάσεις μάθησης και 

ασχολία με καλές και αποδοτικές συνομιλίες. Θα είναι αποδεκτό για τους συνομιλητές να 

διευκολύνουν τη μάθηση σε αυτόν τον τύπο πολιτισμού και δεν αναμένεται να οδηγήσουν 

τους εκπαιδευόμενους στην έννοια της «μίας και σωστής απάντησης». 

Ο Hofstede ορίζει την αποφυγή αβεβαιότητας ως τον βαθμό στον οποίο αισθάνονται τον 
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Organisation, Vol. XIII, No. 1-2, 1983, σελ. 86. 
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πολιτισμό τα μέλη μιας κουλτούρας που απειλούνται από αβέβαιες ή άγνωστες 

καταστάσεις. Γι αυτό το να αγνοηθούν οι προσδοκίες ενός υπηκόου μιας τρίτης χώρας 

σχετικά με την μάθηση θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία άγχους και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, και γενικότερα, στη δημιουργία εμποδίων στη μάθηση και τη δυσαρέσκεια. Η 

Johnson έχει πράγματι παρατηρήσει τέτοιες περιπτώσεις που σχετίζονται με ισχυρή 

αποφυγή αβεβαιότητας και με μεγάλες αποστάσεις δύναμης,  (εξουσίας) από την εμπειρία 

της στο να εργάζεται με συμμετέχοντες από την Αφρική. Δηλώνει ότι: ¨Σίγουρα όλοι έχουν 

μια προσδοκία να διδαχθούν από μία επίσημη, έγκυρη και ανδρική μορφή. Αορίστου 

χρόνου στρατηγικές μπορούν να θεωρηθούν ως παραίτηση από την ευθύνη του εκπαιδευτή 

από τους μαθητές και μια επιθυμία να ακούσουν για το ποιο είναι το σωστό και το λάθος σε 

μια πρακτική διαχείρισης¨. 

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτές θα συναντήσουν διαφορετικές 

προσδοκίες και στυλ σε όλους τους πολιτισμούς και ενώ δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικές 

για τις εκπαιδευτικές μεθόδους , οι διαφορές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

5.1.4 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

Η απαίτηση για υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικής αυστηρότητας και ακρίβειας με την 

προϋπόθεση να αντιμετωπιστούν αποδοτικά οι πολιτισμικές και εργασιακές διαφορές 

σχετικά με το περιεχόμενο και το πλαίσιο μεταξύ των εθνικών συνόρων, είναι δυνατό να 

έρθει σε σύγκρουση με την προτίμηση για μια εκπαιδευτική-κεντρική προσέγγιση σε μια 

ισχυρή αποφυγή αβεβαιότητας και μεγαλύτερης απόστασης δύναμης. Ενώ το σενάριο αυτό 

δεν θα προκύψει όταν οι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι συναντώνται από τις χώρες των 

οποίων οι εθνικοί πολιτισμοί είναι παρόμοιοι  ή και σε εκείνους τους πολιτισμούς που 

σχετίζονται με τη χαμηλή αποφυγή αβεβαιότητας και την μικρή απόσταση δύναμης, 

καταδεικνύει παρόλα αυτά μια κατάσταση όπου απαιτείται μεγάλη προσοχή στην επιλογή 

των κατάλληλων μεθόδων κατάρτισης. Για την κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να αρχίσει με τις μεθόδους που αναγνωρίζονται από τους  

εκπαιδευόμενους ως καθαρές επιλογές αλλά οι οποίες μετακινούνται προς τις απαραίτητες 

για την ανακάλυψη πολιτισμικών και εργασιακών και την αναγνωρίσει μιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής και λύσης. Αυτό από μόνο του είναι μια διαδικασία που 

απαιτεί μεγάλη κρίση και ικανότητα. 

 

 



- 199 - 

5.1.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Υπάρχουν άλλες πεποιθήσεις που οι υπήκοοι των τρίτων χωρών θα μπορούσαν να 

κρατήσουν για την φύση, το σκοπό και την αξία της εκπαίδευσης, που θα επηρεάσουν την 

εφαρμογή τους σε διαφορετικούς πολιτισμούς; Τέτοιες πεποιθήσεις μπορούν να 

διαμορφωθούν από προηγούμενη εκπαίδευση και ανάπτυξη των υπηκόων τρίτων χωρών. 

Πρόκειται για ένα τομέα που έχει τραβήξει πράγματι σε σημαντικό βαθμό την προσοχή από 

την πλευρά του για την διεθνή ανταγωνιστικότητα. Έχει προσεγγιστεί από μια διακρατική 

άποψη και όχι από μια διαπολιτισμική, αλλά υπάρχουν πολιτισμικές επιπτώσεις που 

χρήζουν εξέτασης επίσης, από την σκοπιά της εκπαίδευσης. 

Ο Handy υπογράμμισε ότι οι θεσμικές και διαπολιτισμικές διαφορές σε σχέση με την 

εκπαίδευση και ανάπτυξη των διαχειριστών στην Αμερική, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και 

Ιαπωνία. Οι Αμερικανοί ιδιώτες και διαχειριστές επενδύουν τεράστια ποσά σε ενέργειες 

που σχετίζονται με την εκπαίδευση τόσο πριν όσο και μετά την διάρκεια της απασχόλησης. 

Η εκπαίδευση μέσα στους οργανισμούς είναι επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των 

επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Στη Γαλλία, οι μεγάλες εταιρείες αναζητούν σε μεγάλο βαθμό 

στελέχη που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε υψηλές διευθυντικές θέσεις. Στη Γερμανία, 

οι απόφοιτοι είναι ο κανόνας για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν υποστεί ένα 

μακρύ προπτυχιακό πρόγραμμα έως και 7 ετών. Η συνεχής ανάπτυξη που παρατηρείται 

συνέχεια, μέσω της εσωτερικής κατάρτισης των στελεχών και επικεντρωμένη στην ίδια την 

εταιρεία και την ανάγκη για την διατήρησή της, αν και μερικά ευρύτερα αναπτυξιακά 

προγράμματα έχουν αρχίσει ήδη να υποστηρίζονται.
164

 

Πρόσφατες αναφορές σχετικά με την επιλογή των ευρωπαϊκών χωρών επιβεβαιώνουν την 

άποψη αυτή. Στη Γαλλία, από την έρευνα των Delame και Serfaty το 1990 (με αναφορά 

στον Frank 1991, σελ.16)
165

 εξετάζεται η κατάρτιση σε 600 γαλλικές επιχειρήσει, ενώ 

διαπίστωσαν ότι περίπου το 6% είχε λίγη ή καθόλου εκπαίδευση. οι οργανισμοί που 

απασχολούν πάνω από 2000 εργαζόμενους τείνουν να έχουν μια στρατηγική, μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εκπαίδευση, δαπανώντας 2,5% των μισθών (κερδών) 

για την ανάπτυξη του προσωπικού σε διαπολιτισμικά κυρίως θέματα. Στη Γερμανία η 

έρευνα δείχνει επίσης, ότι πάνω από το 90% των οργανισμών προσφέρουν εκπαίδευση 

στους εργαζόμενους τους, σχεδόν όλοι οι μεγάλοι εργοδότες και περίπου το 70% των 

ατόμων βρίσκεται να διαχειρίζεται λιγότερο από 10 εργαζόμενους-υφιστάμενους. Στην 

Ολλανδία, περίπου το 1,5% των κερδών του κάθε οργανισμού δαπανάται για την 

εκπαίδευση, με το ένα τέταρτο των εργαζομένων να συμμετέχουν. Αλλά και πάλι, οι 

μεγαλύτερες οργανώσεις αναλαμβάνουν περισσότερη εκπαίδευση από ότι οι μικρότερες. 
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Στη Σουηδία, το ένα τέταρτο του συνόλου των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα, 

συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης που πληρώνονται από τους ίδιους τους 

εργαζόμενους. Αναφορές όπως αυτές οδηγούν στο εξής συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία 

αμφιβολία ότι ο διευρυμένος τομέας της εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μείνει 

αρκετά πίσω σε όχι μόνο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και με τον υπόλοιπο 

ανεπτυγμένο κόσμο. 

 

5.1.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

 

Στις χώρες που αναφέραμε παραπάνω αλλά και σε όλες τι χώρες στον σύγχρονο 

επιχειρηματικό κόσμο υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διαχειριστές με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο  και αυστηρά εκπαιδευμένους. Αναμένεται, όμως, να υπάρχουν δυσκολίες που 

έχουν να κάνουν με την διαφορετικότητα στον πολιτισμό της κάθε χώρας και το πώς 

ανταποκρίνονται τα στελέχη της στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο η εκπαίδευση που παρέχεται στους εργαζόμενους είναι πολύ μικρή σε 

διάρκεια και βαθμό. Θα είναι δύσκολο, λοιπόν, για ένα εκπαιδευτή από μια άλλη χώρα να 

προσαρμόσει τις δεξιότητες και τις ικανότητές του για ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σε χώρα που δεν βασίζεται στην εκπαίδευση. 

Πώς οι ικανότητες που οι εκπαιδευτές χρειάζονται επηρεάζονται από την ανάγκη για 

εργασία με υπηκόους τρίτων χωρών; Αυτό το είδος ερώτησης έχει μέχρι τώρα συζητηθεί σε 

σχέση με γενικότερες ανησυχίες γύρω από την ανάπτυξη των διαχειριστών για την 

πολυπολιτισμική αλληλεπίδραση. Μια σειρά από συγγραφείς έχουν αναγνωρίσει τις 

πολυπολιτισμικές ικανότητες για είναι οι διαχειριστές αποτελεσματικοί στο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό ότι οι ικανότητες αυτές είναι αυτές που έχουν 

οριστεί ως ¨soft skills¨ ή ¨relational skills¨. Αυτές μέσω των εκπαιδευτών, περιλαμβάνουν: 

 την ενεργητικότητα που θα συμβάλλει στη διάνοιξη των σχέσεων,  

 την αποτελεσματική επικοινωνία των λεκτικών και μη δεξιοτήτων, 

 την ικανότητα να γίνει η χρήση πολιτισμικής ποικιλίας ως πηγαία μονάδα, 

 την ικανότητα λήψης δράσης με ανεπαρκείς ή αντιφατικές πληροφορίες, 

 την ανοχή στην ασάφεια, 

 την προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος  ως μια διαδικασία που απαιτεί 

διαπροσωπική επιρροή και αποφάσεις συναίνεσης  παρά την αναζήτηση για σωστές 

απαντήσεις, 

 την απόδειξη του ενδιαφέροντος για το διαπολιτισμικό αντίκτυπο που γίνεται από 

άλλους και προσπαθούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη. 
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Επιπλέον:  

 είναι σε θέση να καταδεικνύουν την πολιτιστική κατανόηση και την προθυμία να 

αποκτήσουν νέες συμπεριφορές και στάσεις 

 είναι κοσμοπολίτικοι και όχι εθνοκεντρικοί 

 έχουν μη επικριτικό χαρακτήρα 

 παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την επιθυμία τους να μην προσβάλλουν μέσω 

της άγνοιας κάποιου. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μια προσπάθεια να γίνουν ορισμένα στοιχεία αντιληπτά 

και κατανοητά και παρέχουν μια σειρά από ιδανικά χαρακτηριστικά τα όποια είναι 

σημαντικά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή τους. Καταλήγουμε στο 

γεγονός ότι η εγχώρια νοοτροπία και η έλλειψη της παγκόσμιας γνώσης αποτελούν κύριους 

ανασταλτικούς παράγοντες. 

 

5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Υπάρχει, πράγματι, η αμφιβολία ότι θα υπάρξει μια αυξανόμενη τάση προς την 

ευρωπαϊκοκίνηση και διεθνοποίηση στα χρόνια πριν από τον επόμενο αιώνα και κατά τη 

διάρκειά του. Τώρα αντιμετωπίζουμε την ολοένα και αυξανόμενη δυνατότητα των 

παρεμβάσεων κατάρτισης που εμφανίζονται να εμπλέκονται συμμετέχοντες από θυγατρικές 

εταιρείες που βασίζονται σε άλλες χώρες, οι οποίοι θα παρέχουν έναν νέο και προκλητικό 

συμμετέχοντα για την ομάδα της χώρας υποδοχής των εκπαιδευτών, ειδικότερα όπου οι 

εκπαιδευόμενοι προέρχονται από κοινού από διάφορες χώρες και πολιτισμούς. Ενώ μπορεί 

να υπάρξουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του χρόνου των βαθμών 

σύγκλισης μεταξύ των οργανωτικών πολιτισμών, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός της 

ευρύτερης και βαθύτερης επίδρασης και επίπτωσης των εθνικών πολιτισμικών και 

θεσμικών διαφορών, οι οποίες θα επηρεάσουν την κατάρτιση, εφόσον αυτό περιλαμβάνει 

συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν τις 

συνέπειες των διαφορετικών πεποιθήσεων, των αξιών και προσδοκιών που κατέχονται από 

εκείνους που ενώνουν τα προγράμματα διαχείρισης και ανάπτυξης από αυτά τα 

διαφορετικά περιβάλλοντα-υπόβαθρα. Οι επιπτώσεις αυτές αποτελούν μια σειρά 

προκλήσεων για τους εκπαιδευτές. Μια πρόκληση θα είναι να αναγνωρίσουν τις αξίες που 

σχετίζονται με την εργασία που κατέχονται από τους συμμετέχοντες των άλλων χωρών και 

να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις αυτών για το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης επρόκειτο να επηρεαστεί από την ύπαρξη 

διαφορετικών εργασιακών πλαισίων και περιεχομένων ανάμεσα σε εκείνους που κατέχουν 
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προφανώς παρόμοιες θέσεις σε διαφορετικές χώρες. Μια δεύτερη πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές θα είναι να διασφαλιστεί η αυστηρότητα κατάρτισης για την 

διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα, ενώ ασχολούνται  με διαφορετικές προσδοκίες και 

προτιμήσεις γύρω από τις μεθόδους εκπαίδευσης. Μια τρίτη πρόκληση θα είναι να 

ικανοποιηθούν οι προσδοκίες σχετικά με την έκταση και τη φύση της εκπαίδευσης των 

υπηκόων των τρίτων χωρών που κατέχουν από τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Μια 

τέταρτη πρόκληση επικεντρώνεται γύρω από τις αρμοδιότητες τις οποίες οι εκπαιδευτές 

χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε διασυνοριακές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις κατάρτισης. Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές από τους εκπαιδευτές 

θα πρέπει: 

 να εξετάσουν την προσωπική τους διαπολιτισμική εκπαίδευση και να αποκτήσουν 

επίγνωση των επιπτώσεων της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και των κατάλληλων 

σχεσιακών ικανοτήτων 

 να δοκιμάσουν τη σημασία της κατάρτισης σε σχέση με τις διαφορές στο 

περιεχόμενο της εργασίας, των προτύπων ή και το πλαίσιο της εργασίας των 

συμμετεχόντων 

 να σχεδιάσουν την εκπαίδευση ώστε να εξασφαλίσουν τη γνωστική εμπλοκή για να 

εξερευνήσουν τις διαφορές αντίληψης, της συνάφειας και τις απαντήσεις των 

εκπαιδευόμενων 

 να αναγνωρίσουν τις προσδοκίες  σχετικά με τις προτιμώμενες μεθόδους μάθησης 

και να εξετάσουν τα πιθανά εμπόδια σε αυτή 

 να μεταβούν από μια εκπαίδευση επικεντρωμένη στον εκπαιδευτή που ταιριάζει με 

τις πολιτισμικές προσδοκίες σε μια άλλη που θα προσεγγίζει τις σε μια που 

επικεντρώνεται στον εκπαιδευόμενο για την εξασφάλιση της γνωστικής εμπλοκής 

 να κατανοήσουν τη φύση και να εξετάσουν τις συνέπειες της προηγούμενης 

εκπαίδευση και της κατάρτισης των συμμετεχόντων 

 να θεωρήσουν την επικοινωνία  και τις δεξιότητες παρουσίασής τους  για αυτό το 

διαπολιτισμικό επίπεδο, το οποίο προτείνει πάλι την ανάγκη για εξέταση  της 

εκπαίδευσης του εκπαιδευτή, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτής να ανανεώνει τις 

γνώσεις του και να τις εκσυγχρονίζει. 

 

 

Οι επιπτώσεις υπάρχουν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής ενός 

εργαζόμενου. Το ζήτημα είναι κάθε επίπτωση και συνέπεια να αντιμετωπίζεται με 

κατάλληλες μεθόδους οι οποίες να προωθούν την ομαδικότητα και τους στόχους του 

οργανισμού. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στον 

σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με τους εργαζόμενους και τους εκάστοτε 

οργανισμούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 : Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΗΜΕΡΑ 

 

Το κεφάλαιο αυτό μας ενημερώνει για την κατάσταση των επιχειρήσεων και οργανισμών 

στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Επιπρόσθετα, ο «σύγχρονος εργαζόμενος» 

χαρακτηρίζεται από διάθεση για εξωτερικές αναθέσεις εργασίας τις οποίες θεωρεί ως ένα 

σημαντικό βήμα για την επαγγελματική του ανέλιξη. Μάλιστα, η στρατηγική στο κεφάλαιο 

αυτό αναφέρεται ως συνδετικός κρίκος μαζί με την ηγεσία και τον πολιτισμό, τα οποία 

συμβάλλουν στην καλή πορεία της επιχείρησης. Η διπλωματική εργασία φτάνει στο τέλος 

τις με εισηγήσεις και με προτάσεις για ανάπτυξη και διαχείριση διεθνών καριέρων. 

 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος χαρακτηρίζεται έντονα από αλλαγές που σχετίζονται 

με ανακατευθύνσεις ρόλων και στόχων, επαναπροσδιορισμό σκοπών και δομικές αλλαγές. 

Μάλιστα, τα στελέχη που συμπληρώνουν τις επιχειρήσεις εξελίσσονται άλλοτε με αργό και 

άλλοτε με γρήγορο τρόπο. Από τη φύση τους οι επιχειρήσεις αποτελούν μοναδικό χώρο 

συνύπαρξης, συναλλαγών και συνεργασίας ατόμων με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά. 

Άλλωστε είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη ο εργαζόμενος σε μια διεθνή επιχείρηση και 

οργανισμό να προσαρμόζεται και να αφομοιώνει σχεδόν ασυνείδητα νέα πολιτισμικά 

πλαίσια. Οι επιχειρήσεις ολοένα και σε μεγαλύτερο βαθμό συγκλίνουν προς κοινούς 

τρόπους πολυπολιτισμικής διαχείρισης και ασχολούνται με στοιχεία σχετικά με την 

επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και εργαζομένων από διαφορετικά έθνη, άρα και από 

διαφορετικούς πολιτισμούς. Η μητρική εταιρεία είναι αυτή που προσπαθεί να 

αναδιοργανώσει την επικοινωνιακή κατάσταση και προσανατολίζει τις θυγατρικές της στις 

διάφορες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό τα στελέχη να αποβάλλουν και φέρνουν σε δεύτερη 

μοίρα τις πολιτισμικές τους πεποιθήσεις υιοθετώντας μια παγκόσμια νοοτροπία 

αποδεχούμενοι και άλλους πολιτισμούς. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει 

εξίσου σύγχρονα πολιτισμικά δίκτυα που διευκολύνουν την πολιτισμική ¨ευελιξία¨ των 

εργαζόμενων.  Όπως και να έχει όμως, τα αισθήματα άγχους και αστάθειας σε ένα ξένο 

επιχειρηματικό και πολιτισμικό περιβάλλον παραμένουν σε μεγάλο βαθμό. 
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6.2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 

Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι οι πολυεθνικές και όχι μόνο επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν μια ομοιογένεια σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης των 

εσωτερικών και εξωτερικών λειτουργιών τους. Μια εσωτερική λειτουργία, που είναι και το 

θέμα που ασχολούμαστε, είναι η πολυπολιτισμικότητα στις διεθνείς επιχειρήσεις. Στο 

σημείο αυτό τίθεται το θέμα της σημαντικότητας των εθνικών και πολιτισμικών ταυτίσεων 

των στελεχών στη καθημερινή συμπεριφορά των υποκειμένων στις επιχειρήσεις. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική ταύτιση των στελεχών και των εργαζόμενων γενικότερα, 

τόσο λιγότερη θα είναι και η απαιτούμενη πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Αυτό προσδίδει 

μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα στον οργανισμό, διότι αποφεύγει το μεγάλο κόστος μιας 

εκτενούς πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

 

Μια επιχείρηση που  δρα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζει το ζήτημα της 

διασύνδεσης των δύο αυτών επιπέδων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στα δύο αυτά επίπεδα η επιχείρηση βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Έτσι, 

απαιτούνται πρακτικές που να ευνοούν την πολυπολιτισμικότητα και τα άλλα στοιχεία που 

συμβάλλουν στη δημιουργία μιας παγκοσμιοποιημένης επιχείρησης σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο πλέον περιβάλλον. 

Δεν είναι λίγοι οι μελετητές που υποστηρίζουν ότι πληθώρα επιχειρήσεων ξεπερνούν το 

αυστηρά γεωγραφικό τοπικό επίπεδο και συγκροτούν μιας διευρυμένης κλίμακας 

τοπικότητα που υπερβαίνει τα εθνικά όρια και τις εθνικές ταυτίσεις. Ωστόσο, άλλοι 

υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση σχετικά με την  τοπικότητα δεν είναι αντιθετική κατά 

βάση και ούτε πρόκειται να εξαφανίσει σταδιακά η μία την άλλη.  

Από τη φύση της η παγκοσμιοποίηση έχει δύο όψεις και επιδρά διαφορετικά σε κάθε μία 

από τις περιπτώσεις αυτές. Η μια άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι καταργούνται τα 

σύνορα και τα εθνικά όρια και τα άτομα δείχνουν μια ευαισθητοποίηση για να 

κατανοήσουν όλο και περισσότερο τον ενιαίο αυτό κόσμο. Η άλλη άποψη θεωρεί ότι το 

τοπικό έχει ξεφύγει από τους γεωγραφικούς, κοινωνικούς και ιστορικούς δεσμούς και έχει 

ενσωματωθεί σε ένα λειτουργικό δίκτυο που διέπεται από εργαλειακές λογικές. Άλλωστε ο 

παγκόσμιος χώρος μέσα στον οποίο κινούνται και λαμβάνουν πληροφορίες οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις είναι ο ηλεκτρονικός χώρος, ο χώρος των υπολογιστών και του διαδικτύου. 

Μέσω των ηλεκτρονικών πληροφοριών γίνονται γνωστές πρακτικές διαχείρισης των 

μητρικών εταιρειών στις αντίστοιχες θυγατρικές τους χωρίς κοστοβόρες διαδικασίες και με 

ταχύτατο ρυθμό. Δεν είναι σωστό, όμως, να πούμε ότι το τοπικό επίπεδο έχει χάσει την 

ισχύ του διότι το κάθε έθνος διατηρεί την κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητές του, 

διαμορφώνοντας παράλληλα τις τακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής 

συνοχής των εργαζομένων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς και 
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προσπαθούν να ενσωματωθούν στις λειτουργίες μιας θυγατρικής επιχείρησης. 

Το παγκόσμιο επίπεδο έχει την δυνατότητα να μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες 

του τοπικού, όπως ακριβώς και ένας εργαζόμενος μπορεί να προσαρμοστεί με την 

κατάλληλη κατάρτιση σε ξένα για αυτόν πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αυτό αποτελεί ένα 

πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση και ταυτόχρονα για την κοινωνία, διότι 

συνδυάζει τα δύο αυτά στοιχεία με τρόπο που να ευνοεί την αλληλεπίδραση των 

κοινωνικών και επαγγελματικών στοιχείων. Η ίδια η επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί 

τις πολιτισμικές διαφορές, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει συνεχώς όλο και περισσότερες 

ανάγκες και συνεπώς εμπορικές εξόδους και πεδία. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν 

ξεκάθαρο δείγμα αλληλεπίδρασης του τοπικού και του παγκόσμιου επιπέδου. 

Αδιαμφισβήτητα, οι εξωτερικές επιρροές είναι μεγάλες και μπορούν να προκαλέσουν 

ανακατατάξεις στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού. Για τις 

παγκόσμιας εμβέλειας επιχειρήσεις η σχέση τοπικού και παγκόσμιου αποκτά μεγάλη 

στρατηγική σημασία επειδή αντιπροσωπεύει ένα ρευστό χώρο, ο οποίος συγκροτείται μέσα 

από το παγκόσμιο επίπεδο. Τα ενδιαφέροντα των εργαζόμενων έρχονται σε πιο κοντινή 

επαφή, ανταλλάσσονται απόψεις και μειώνονται σημαντικά οι περιπτώσεις συγκρούσεων 

και ανεπιθύμητων καταστάσεων. Δημιουργείται έτσι ένα κλίμα που ευνοεί την εργασιακή 

επιτυχία και προωθεί την συναδελφικότητα. 

Είναι σημαντικό, τέλος, να τονίσουμε ότι το παγκόσμιο επίπεδο δεν αναζωπυρώνει σε 

καμία περίπτωση τάσεις αναβίωσης τοπικών και εθνικών παραδόσεων. Άλλωστε, η 

αναζωπύρωση της τοπικής ή εθνικής κουλτούρας δεν εμποδίζει την ανάπτυξη μιας διεθνούς 

νοοτροπίας με πολλές και διαφορετικές αντιλήψεις από όλο τον κόσμο, χωρίς να 

υιοθετούνται μη αναγκαία στοιχεία από αυτές. 

 

6.3 ΈΝΩΣΗ-ΤΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ-ΗΓΕΣΙΑΣ 

 

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι ο συνδυασμός της 

στρατηγικής, της ηγεσίας και του πολιτισμού. Η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα 

προκύπτει από την τομή των τριών κύριων στοιχείων: 

1. Πολιτισμός: πώς γίνονται τα πράγματα για να φτάσει ο εργαζόμενος και η 

επιχείρηση στην επιτυχία. 

2. Ηγεσία: Δημιουργία ενός οράματος και κατεύθυνσης για την οργάνωση και 

κινητοποίηση των πολιτών για να τις εκπληρώσουν. 

3. Στρατηγική: Καθορισμός του επίκεντρου δράσης που πρέπει να λάβει ο οργανισμός 
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με σκοπό να προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες.
166

 

 

Εικόνα 3. Ένωση-Τομή στρατηγικής, πολιτισμού και ηγεσίας σε μια πολυπολιτισμική (και 

όχι μόνο) επιχείρηση. 

Πηγή: Bill and Kristin Schneider (synopsis by Rod Cox), Management forum Series, 2007, 

σελ. 1. 

Οι επιτυχημένοι ηγέτες αναπτύσσουν και διατηρούν τον πολιτισμό εκείνο που θα 

παραδώσει και θα μεταδώσει στον οργανισμό τους στρατηγικούς στόχους. Η προσέγγιση 

αυτή λαμβάνει την ανάπτυξη της ηγεσίας και απόδοσης σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης. 

Συνδέει την συμπεριφορά της ηγεσίας με την αγορά, την επιχειρηματική στρατηγική και 

τον πολιτισμό που απαιτείται για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής. Η κεντρική 

έμφαση στην προσέγγιση αυτή είναι η ευελιξία της αγοράς. 

Κάθε επιχείρηση έχει τρεις βασικούς πόρους που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την 

επιτυχία της επιχείρησης σε οικονομικό και οργανωσιακό επίπεδο. Σε περίπτωση που ένας 

διαχειριστής διαχειριστεί τους πόρους αυτούς με σωστό τρόπο, ο ένας συμπληρώνει τον 

άλλο και παρατηρείται επιστροφή της επένδυσης  (ROI). Αυτοί οι πόροι είναι το χρήμα, η 

πληροφορία και οι άνθρωποι.  

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, όταν πρόκειται για χρήματα  

και πληροφορίες. Αλλά είναι λιγότερο επιτυχής στο κομμάτι της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων. Η γνώση του ανθρώπου και η δύναμη που έχουν οι CEO’s είναι 

συνήθως ατομικού προσανατολισμού. Ενώ αυτό είναι πολύτιμο, είναι και ανεπαρκές, για 

κάποιον που έχει γνώση και εξουσία. 

Ο πολιτισμός είναι η πιο ισχυρή κινητήρια δύναμη που έχουν στη διάθεσή τους οι ηγέτες 
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για την οργανωσιακή επιτυχία. 

 

Εικόνα 4. Η Βαρύτητα του πολιτισμού. 

Ο οργανισμός είναι αυτός που έχει την δική του συμπεριφορά και  το άτομο-εργαζόμενος 

με την σειρά του έχει τη δική του φιλοσοφία. Οι δύο αυτές καταστάσεις  συνδέονται με 

ποικίλους τρόπους σχετικά με την τομή των τριών στοιχείων που αναφέραμε παραπάνω 

(πολιτισμός, ηγεσία, στρατηγική). Η επίτευξη της σύνδεσης των δύο αυτών καταστάσεων 

έχει ως αποτέλεσμα  την πιθανή οργανωσιακή επιτυχία. 

Ο σκοπός για την κατανόηση της κουλτούρας του οργανισμού είναι: με την ευθυγράμμιση, 

ο οργανισμός είναι πιθανό να έχει καλύτερες αποδόσεις, μεγαλύτερες πιθανότητες για την 

ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς και μεγαλύτερη ισορροπία, επομένως, ο οργανισμός 

χαρακτηρίζεται επιτυχημένος. Ένα πλαίσιο για την αποτελεσματικότητά του περιλαμβάνει: 

 Ανάλυση του πολιτισμού. Ποιος είναι ο ¨κυρίαρχος¨ πολιτισμός; 

 Εστίαση: Πόσο σαφής είναι ο ¨κυρίαρχος¨ πολιτισμός; Πώς επηρεάζει τις σχέσεις 

μεταξύ των εργαζομένων; Είναι αποτελεσματικός; 

 Τομή: Πόσο συνδεδεμένη είναι η στρατηγική του οργανισμού με τον πολιτισμό και 

την ηγεσία; Ποιοι είναι οι τομείς του πολιτισμικού ¨αγώνα¨; Ποιες είναι οι πιθανές 

παγίδες; 

 Ένταξη: Οι ηγέτες πρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο που να υποστηρίζει τη 
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λήψη της οργάνωσης στο επόμενο επίπεδο.
167

 

Είναι κατανοητό ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί προσπαθούν σε 

καθημερινή βάση να επιτύχουν τον στόχο της παραπάνω τομής. Οργανισμοί το έχουν θέσει 

ως κύριο στόχο τους και άλλοι απλά προσπαθούν ανεπίσημα. Είναι σημείο που χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή διότι σε περίπτωση αποτυχίας η επιχείρηση κινδυνεύει σε μεγάλο βαθμό 

να βρεθεί σε αδιέξοδο. 

6.4 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΑΜΥΝΤΙΚΗ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ; 

 

Κάθε σύγχρονος οργανισμός έχει μια στρατηγική επιλογή που χρησιμοποιεί για να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση, μεταξύ μιας ριζικά αμυντικής και συμβατής 

προσέγγισης και ενός αναπτυξιακού χαρακτήρα, τόσο για το άτομο όσο και για την ομάδα. 

Ένας οργανισμός που υιοθετεί την αμυντική προσέγγιση αντιμετωπίζει τις πολιτισμικές και 

φυλετικές διαφορές ως κίνδυνο και ως μια σειρά από αδυναμίες και αναντιστοιχίες μεταξύ 

των ανθρώπων στην οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για παρεξήγηση, δυσπιστία, ακόμα 

και για συγκρούσεις και δυσαρέσκειας. Υποθέτει στην αρχή ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι 

εγγενώς πολιτισμικά ευαίσθητοι με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς. Ο χειρισμός της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας επομένως σημαίνει την αποφυγή αδικήματος σε ομάδες ή 

άτομα, την πρόληψη των κινδύνων, καθώς και τη διαχείριση παραπόνων. Οι στόχοι μιας 

τέτοιας επιχείρησης είναι σε μεγάλο βαθμό συμμορφωμένες με τον νόμο, τις πολιτικές 

ρυθμίσεις και κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Μπορεί, επίσης, να έχουν έναν εγγενή πολιτικό 

στόχο, έτσι ώστε να μειώσουν την υποτιθέμενη κυριαρχία ενός πολιτισμού έναντι κάποιου 

άλλου.  

Η αναπτυξιακή προσέγγιση από την άλλη πλευρά θεωρεί ότι οι πολιτισμικές διαφορές είναι 

πιθανώς διαφορετικές ανά πολιτισμό αξίες, υποθέσεις, προσδοκίες και συμπεριφορές που 

τα άτομα φέρνουν στην επιφάνεια της επιχείρησης ως αποτέλεσμα διαφορετικών 

συλλογικών εμπειριών. Όπως εκφράζεται από έναν εξέχοντα συγγραφέα στο τομέα αυτό, ο 

πολιτισμός είναι  ¨ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα ανθρώπων λύνει τα προβλήματα¨ 

(Trompenaars, 1993, σελ. 6). Ο ορισμός αυτός θα μπορούσε να ενισχυθεί με την προσθήκη 

ενός ορισμού που αναφέρει ότι ο πολιτισμός είναι ¨ο τρόπος με τον οποίο μια συγκεκριμένη 

ομάδα λύνει τα κοινά προβλήματα¨. Οι διαφορετικές ομάδες ανθρώπων τείνουν να 

ανταποκρίνονται στα διάφορα προβλήματα, ερωτήματα και διλήμματα και είναι 

συνυφασμένες με διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν σημαντικό για 

αυτούς νόημα. 

Οι οργανισμοί που έχουν μια αναπτυξιακή προσέγγιση δεν αναγνωρίζουν ότι οι διαφορές 
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αυτές, εφόσον υπάρχουν, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πως οι άνθρωποι 

διαφορετικής εθνοτικής ή εθνικής προέλευσης προσεγγίζουν τα καθημερινά επιχειρηματικά 

θέματα, και την επαγγελματική ζωή. Επιπλέον, οι άνθρωποι επιθυμούν να αναγνωριστούν 

οι διαφορές αυτές. 

Ωστόσο, οι οργανισμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται με αμυντικό τρόπο. Πιστεύουν ότι ενώ 

οι άνθρωποι μερικές φορές μπορεί να αγνοούν αυτές τις διαφορές δεν είναι αυτόματα και 

αδιάφοροι προς αυτές. Παράλληλα, υιοθετώντας μια εξελικτική προσέγγιση σημαίνει την 

αναγνώριση ότι οι εν λόγω συλλογικές τάσεις παρατηρούνται στις επιχειρήσεις με τη 

μορφή παρατήρησης και ως ατομικές διαφορές μεταξύ των ατόμων, και όχι ως άκαμπτα 

κοινωνικά στερεότυπα ή απλά ακαδημαϊκές κατηγορίες. Τα μέλη μιας ομάδας δεν 

βρίσκονται σε μια επιχείρηση για να αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν 

αλλά για να αντιπροσωπεύσουν τους ίδιους.  

Το αποτέλεσμα είναι επομένως, εντελώς διαφορετικό από εκείνο της αμυντικής 

προσέγγισης. Οι πολιτισμικές διαφορές γίνονται πολιτισμικές προοπτικές και εναλλακτικοί 

τρόποι χειρισμού των ιδιαίτερων καταστάσεων (ή όπως είπαμε παραπάνω, επίλυση 

προβλημάτων). Δεν θεωρούνται πλέον ως κίνδυνοι, αλλά μάλλον ως ευκαιρίες για την 

ενίσχυση του οργανισμού μέσω της εκπαίδευσης, της καλύτερης επικοινωνίας και των νέων 

προοπτικών. 

6.5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η 

ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ; 

 

Είναι εύκολο να αναρωτηθεί κανείς και, μάλιστα, αποτελεί ανησυχία για ειδικούς στον 

τομέα των επιχειρήσεων, το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να βάλει σε διαδικασίες 

τις επιχειρήσεις ώστε να αντιληφθούν και να προχωρήσουν σε μια ομοιογένεια των 

εργαζομένων τους και των κωδικών επικοινωνίας τους. Οι υποστηρικτικές της 

παγκοσμιοποίησης προωθούν την ενιαία οργανωσιακή δομή και επικοινωνία που κατά την 

άποψή τους πρέπει να ισχύει σε όλες τις χώρες. Παρόλα αυτά, όμως, δίνεται μεγαλύτερη 

σημασία στα κοινά σημεία αναφοράς και στις δυνατότητες ενσωμάτωσης των αποκλίσεων. 

Η ανάλυση της σύγκλισης των πολιτισμικών και εθνικών προτύπων βασίζεται σε τεχνικές 

και εργαλειακές παρεμβάσεις με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσουν την καλύτερη 

λειτουργία του οργανισμού.  

Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να χρησιμέψει στη δημιουργία εναλλακτικών οργανωτικών 

δομών που θα ικανοποιούν τις πολιτισμικές αντιλήψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών 

στην επιχείρηση και θα δημιουργούν αρμονικό μέσα σε αυτή κλίμα.
168

 Αντίθετα, οι 

υποστηρικτές της θεωρίας των αποκλίσεων εστιάζονται στις πολιτισμικές διαφορές των 
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ατόμων και των διαφορετικών ταυτίσεών τους. Εδώ, υποστηρίζεται ότι η κουλτούρα είναι 

αυτή που διαμορφώνει τη συμπεριφορά στις οργανώσεις αλλά και το γεγονός ότι οι 

οργανισμοί αποτελούν ¨μικρές αυτόνομες κοινωνίες¨ οι οποίες διαχειρίζονται σύμφωνα με 

τα πολιτισμικά πρότυπα της εκάστοτε χώρας που βρίσκεται η θυγατρική. Εκτός των 

σχέσεων που υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους από διαφορετικούς πολιτισμούς, μια 

σημαντική πηγή εντάσεων που προκύπτει είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία από τη φύση 

της δημιουργεί συγκρούσεις και εντάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους για τον λόγο του 

καταιγισμού των πληροφοριών που ενισχύεται από αυτή. Αυτό δημιουργεί άγχος και 

υπερβολικό φόρτο εργασιών στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων. Από άλλες απόψεις, η 

τεχνολογία και η εξέλιξή της αποτελεί σημαντικό στοιχείο που μπορεί να προσφέρει στον 

οργανισμό και την επιχείρηση ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
169

 

Ωστόσο, οι παραπάνω αντιλήψεις δεν μπορούν να ερμηνεύσουν από μόνες τους τις 

πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτεί η λειτουργία  μιας επιχείρησης σε παγκόσμια κλίμακα. 

Η εθνική ταυτότητα των μελών και οι πολιτισμικές τους ταυτίσεις ανάγονται συγχρόνως σε 

εργαλείο, πηγή ενέργειας, αλλά και τρόπο ορθολογικής επιλογής που διευκολύνει ή 

εμποδίζει την επιβίωση μιας οργάνωσης. Επιπλέον, αποτελούν μια ουσιώδη συμβολική 

διαδικασία που συνεισφέρει στη συγκρότηση της καθημερινής πραγματικότητας των 

οργανώσεων 

Είναι προφανές ότι και οι δύο προσεγγίσεις δεν μπορούν από μόνες τους να ερμηνεύσουν 

ικανοποιητικά τις εξαιρετικά περίπλοκες διαδικασίες που απαιτεί η λειτουργία μιας 

επιχείρησης σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πιέσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος και των 

τεχνολογικών εξελίξεων πάνω στις σύγχρονες οργανώσεις με απώτερο στόχο να 

αποκτήσουν μια πιο ενιαία οργανωσιακή δομή συγκρούεται με τις διαφορετικές 

πολιτισμικές ταυτίσεις των υποκειμένων, τις παραδοσιακές τους αξίες και τις 

τυποποιημένες κοινωνικές πρακτικές.
170

 

6.6 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Η ταυτότητα είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα 

πράγματα γύρω μας, αλλά και, γενικότερα, για το ποιοι είμαστε. Η εθνική ταυτότητα και 

κατ' επέκταση η εθνική κουλτούρα χαρακτηρίζονται ως νοηματικά συστήματα κανόνων, 

αξιών και συμβόλων που αναπαράγονται συνεχώς στο χρόνο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

διάρκεια και η σχετική σταθερότητά τους, περιορισμένα πάντοτε σε ορισμένα εξ’αρχής 

όρια.  

Η αναγκαιότητα συνύπαρξης και συνεργασίας, στο πλαίσιο των διεθνών οργανώσεων, 
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ατόμων με διαφορετική εθνική ταυτότητα οδήγησε τα διοικητικά στελέχη στην 

επεξεργασία οργανωσιακών τακτικών οι οποίες αμβλύνουν τις διαφορές και προσφέρουν 

ένα ελάχιστο επίπεδο συνεννόησης και ανοχής της διαφορετικότητας. Λόγω αυτού του 

σκεπτικού, προκύπτει ο προβληματισμός για την ενσωμάτωση των νέων πολιτισμικών 

στοιχείων σε έναν πολιτισμό. Η πολυπολιτισμικότητα προστατεύει και αναδεικνύει τις 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κάθε λαού, καθώς αυτές είναι που προσδίδουν αξία στον 

οργανισμό..  

Οι επιχειρήσεις, ως συστήματα και ως χώροι συνύπαρξης και συνεργασίας πολλών και 

ενδεχομένως εθνικά διαφορετικών ατόμων, υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς όσον 

αφορά τις επιδράσεις που ασκεί η εθνική ταυτότητα όπως και οι υπόλοιποι κοινωνικοί 

θεσμοί ή οι οργανώσεις. Δεν υπάρχει μια παγκόσμια «συνταγή» που να επιλύει 

ικανοποιητικά τα προβλήματα που ανακύπτουν από άτομα με διαφορετικές εθνικότητες και 

κουλτούρα.
171

 

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να μειώσουν το ρίσκο που υπάρχει 

όσο η επιχείρηση εξαπλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και δραστηριοποιείται σε πολλές 

χώρες. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις στοχεύουν στη δημιουργία εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα  για να καταφέρουν να 

ξεπεράσουν τα προβλήματα αξιών και νοοτροπίας. Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ¨η 

πολυπολιτισμικότητα μοιάζει να γίνεται ιδεολογία και όργανο του σύγχρονου 

παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου που ως «γενικό ισοδύναμο» εξισώνει τις διαφορές μέσα 

και από την αποδοχή της κυριαρχίας του¨.
172

 Με την πολυπολιτισμική εκπαίδευση οι 

διεθνείς επιχειρήσεις  αποκτούν μεγάλο προβάδισμα όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο αλλά 

κατέχουν και εξέχουσα θέση στις εκάστοτε εθνικές οικονομίες. Ο σεβασμός της 

διαφορετικότητας είναι στοιχείο που κερδίζεται και τα στελέχη της διοίκησης αλλά και οι 

απλοί εργαζόμενοι αποκτούν ίσα μερίδια συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης. Το 

σημαντικό είναι ότι τα στελέχη δεν κρίνονται με βάση την κουλτούρα τους αλλά με τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και τις επαγγελματικές δεξιότητες που διαθέτουν, τα προσόντα 

και την θέλησή τους για εργασία. 

 

6.7 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις βασίζονται, όπως αναφέραμε παραπάνω, σε μεγάλο βαθμό στις 

τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και επιδρούν άμεσα στην 
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οργάνωση και τη λειτουργία τους. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι η οργάνωση και η 

διοίκηση των επιχειρήσεων αποκτά συνεχώς ένα πολυπολιτισμικό χαρακτήρα που διέπεται 

από αβεβαιότητα και ρευστότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές είναι οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε διεθνές περιβάλλον και ο αριθμός τους αυξάνεται με ταχύτατους 

ρυθμούς. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, η άποψη πολλών ειδικών που υποστηρίζουν ότι η δράση 

των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο περιβάλλον συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική 

και όχι μόνο ευημερία της επιχείρησης. Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο 

ανταγωνισμός ανάμεσά τους. 

Οι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η πληροφορική συνδυάζονται με τη 

διάδοση της δορυφορικής τεχνολογίας και των νέων ψηφιακών συστημάτων. Το διαδίκτυο, 

η κινητή τηλεφωνία και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές συμβάλλουν στη διάδοση της 

επικοινωνίας με ταχύτατους ρυθμούς και στην γενικότερη αναδιοργάνωση της επιχειρήσεις 

με την επινόηση πολλών διαφορετικών στρατηγικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας 

οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει τον κίνδυνο και να τον εξαλείφει πριν 

δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Οι στρατηγικές που αναδύονται με την βοήθεια της 

τεχνολογίας στοχεύουν και στην πολυπολιτισμική προσαρμογή των εργαζόμενων στις 

επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας. Άμεση συνέπεια της ανάπτυξης των παραπάνω 

τεχνολογιών είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό, αρχικά, ήταν προνόμιο των μεγάλων 

επιχειρήσεων λόγω του μεγάλου κόστους που απαιτούνταν, αλλά στη συνέχεια 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό. Από αυτό 

απορρέουν περισσότερες διαπροσωπικές και πολιτισμικές σχέσεις που κάνουν έναν 

επιχειρηματικό κόσμο ενιαίο με δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεολογιών. Έτσι, 

ενισχύεται η πολυπολιτισμικότητα και γίνεται ευκολότερο για τους εργαζόμενους να 

εργαστούν σε επιχειρήσεις πέραν των εθνικών τους συνόρων. 

Στις ΗΠΑ πάνω από τις μισές επιχειρήσεις γνωστοποιούσαν στο κοινό τους τα προϊόντα 

που διέθεταν μέσω ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που 

δικαιολογεί την ανάγκη των εταιρειών από τότε να ξεφύγουν από το εθνικά τους όρια και 

να επεκταθούν. Ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να τοποθετήσουμε στο σημείο αυτό είναι 

το γεγονός ότι οι εταιρείες έχουν την ανάγκη να γίνουν πιο ¨ευέλικτες¨ και να έχουν επαφή 

με όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται σε όλες τις πλευρές του κόσμου. Μάλιστα, το 

γεγονός ότι διατηρούν την έδρα τους στη χώρα από την οποία εμφανίστηκε αρχικά η 

επιχείρηση δεν είναι τυχαίο. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν τις ηθικές 

αρχές και αξίες των ιδρυτών τους. έτσι, όταν οι ιδρυτές ανήκουν σε ένα πολιτισμό με 

έντονες πεποιθήσεις και ιδεολογίες διαθέτουν ταυτόχρονα πιο ξεκάθαρες δέσμες αρχών και, 

παράλληλα, είναι πιο εύκολο να διοικηθούν συγκριτικά με τις διεθνείς επιχειρήσεις που δε 

διαθέτουν κοινό πλαίσιο αναφορών και πολιτισμικών προτύπων. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εκτός από τους εκπατρισμένους 

υπάρχουν και οι εισ-πατρισμένοι (im-patriate). Ο όρος αυτός υποδηλώνει τους 



- 213 - 

εργαζόμενους από διαφορετική εθνική προέλευση και κατά συνέπεια από διαφορετικό 

πολιτισμό από εκείνο της μητρικής εταιρείας τα οποία προσκαλούνται σε σταθερή ή 

περιστασιακή βάση στην έδρα της με σκοπό να εκπαιδευτούν και να προσαρμοστούν στις 

νέες αρχές διοίκησης και διαχείρισης της (M. Harvey και N. Miceli, 1999, O. Gassmann, 

2001). 
173

 

Η επιχειρηματικότητα ως όρος αντιμετωπίζεται στις μέρες ως μια ομοιογενής και ενιαία 

οντότητα. Η πολυπολιτισμικότητα σε μια επιχείρηση θα συμβάλει σημαντικά ώστε οι 

επιχειρήσεις να λειτουργήσουν ως δίκτυα που συνδέουν διάφορα σημεία της υδρογείου 

μεταξύ τους. Είναι, μάλιστα, προφανές ότι οι συνθήκες που επικρατούν στον σύγχρονο 

επιχειρηματικό κόσμο επιβάλλουν αλλαγές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, 

οι οποίες είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν τη δομή των οργανώσεων και τις εργασιακές 

σχέσεις. Οι συνθήκες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ρίσκου και αβεβαιότητας 

τόσο για την ηγεσία των επιχειρήσεων όσο και για τα στελέχη τους. 

Επιπρόσθετα, δημιουργούνται συμμαχίες που συγκροτούνται με βάση εθνικά κριτήρια και 

στηρίζονται στη κοινή γλώσσα, νοοτροπία και κουλτούρα. Η μητρική εταιρεία και η 

εθνικότητα είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες των εκάστοτε 

θυγατρικών της καθώς και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται και διαμορφώνονται οι 

τρόποι και μέθοδοι οργάνωσής τους. Εν συνεχεία, είναι προφανές ότι τα άτομα που δεν 

έχουν πολυπολιτισμικό υπόβαθρο και δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε ένα άλλο 

πολιτισμικό περιβάλλον ή δεν έχουν δεχτεί πολυπολιτισμική εκπαίδευση από την εκάστοτε 

επιχείρηση, εμπιστεύονται δύσκολα σημαντικές αποφάσεις και υπευθυνότητες σε άτομα 

που δεν ανήκουν στην ίδια κουλτούρα ή δεν έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Τα λεγόμενα 

στερεότυπα και προκαταλήψεις επηρεάζουν τις αποφάσεις των στελεχών των πολυεθνικών  

επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι απαιτήσεις για την δημιουργία τρόπων 

κάλυψης των αναγκών των καταναλωτών είναι πολλές, για αυτό και οι πολυπολιτισμικές 

εταιρείες, όπως η Microsoft και η Intel, είναι αποδεδειγμένο ότι ανταποκρίνονται καλύτερα 

στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο καλύπτοντας ανάγκες για ανθρώπους που 

βρίσκονται σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Έτσι, η πολυπολιτισμικότητα μέσα στην 

επιχείρηση συνδυάζεται με την καινοτομία, την εφευρετικότητα και τον διαφορετικό τρόπο 

σκέψης που έχουν τα άτομα διαφορετικών λαών και πολιτισμών. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί δίνουν εντολές από την μητρική εταιρεία προς τους 

εργαζόμενους των θυγατρικών να υιοθετούν ένα τρόπο διαχείρισης και εργασίας που να 

μην υποστηρίζει εθνικές και πολιτισμικές αξίες, δεδομένου ότι κάθε θυγατρική οφείλει να 

προσαρμοστεί αναλόγως. Παρόλα αυτά, όμως, οι αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι 

θυγατρικές πρέπει να συμβαδίζουν με τις αρχές, τις συνήθειες και τους κανόνες 

συμπεριφοράς της μητρικής. Άλλωστε, τα πρότυπα συμπεριφοράς διαμορφώνονται ανά 
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τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας τις τάσεις της επιχειρηματικότητας και του 

ανταγωνισμού. (Gassman, 2001).
174

 

6.8 Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Υπάρχει έντονος προβληματισμός για το πως μια εθνική κουλτούρα επηρεάζει τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αναμφίβολα, στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων 

παρουσιάζονται φαινόμενα συμπεριφοράς που σχετίζονται με πολιτισμικά στοιχεία των 

εργαζόμενων. Τα φαινόμενα αυτά αντιμετωπίζονται με πολυπολιτισμική προσέγγιση των 

πραγμάτων χωρίς συγκρούσεις και ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 

Με μεθόδους και θεωρίες που έχουμε αναπτύξει στα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά και με 

άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την βιβλιογραφία, γινόταν μια προσπάθεια 

κατηγοριοποίησης των εθνικών πολιτισμών. Με την μέθοδο αυτή, διατυπώθηκαν 

γενικεύσεις που αναφέρονταν στις στάσεις και τις αντιλήψεις διαφόρων ατόμων που 

άνηκαν σε έναν πολιτισμό. Η προσπάθεια συντονισμού των εργασιακών συμπεριφορών 

εστιάζεται στο να εντοπίσει και να προωθήσει τη δυναμική που διαθέτουν τα μέλη μιας 

επιχείρησης ξεχωριστά, αλλά και ως σύνολο. Η παλαιότερη αντίληψη της δημιουργίας μιας 

κουλτούρας στην επιχείρηση με τη χρήση γνωστικών μέσων και συναισθηματικών 

παραγόντων υποχωρεί προς όφελος μιας εργαλειακής-ρυθμιστικής αντίληψης για τη 

συμπεριφορά των μελών που θα πρέπει να διέπεται από λίγους και δεσμευτικούς 

κανόνες. Όσο λιγότεροι είναι οι κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθήσουν  οι 

εργαζόμενοι, τόσο περισσότερο αποδοτικοί θα είναι. Αυτό συμβαίνει διότι θα αισθάνονται 

πιο ελεύθεροι πνευματικά και θα μπορούν με ηρεμία και καθαρό μυαλό να καινοτομούν και 

να αποδίδουν τα μέγιστα, αντί να αναλώνονται σε τρόπους καθημερινής συμπεριφοράς. 

Η ανάπτυξη των μεθόδων επικοινωνίας αναιρεί αυτόματα την έννοια του χώρου.  Αυτό 

σημαίνει ότι οι ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις δεν βασίζονται πια στην προσωπική επαφή 

αλλά στην επικοινωνία μέσω διάφορων ηλεκτρονικών συσκευών. Η επικοινωνία αυτή 

υποβοηθιέται από ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Στις μέρες μας ο 

επικοινωνιακός χώρος νοείται ως μια προσωπική ή ακόμα και εταιρική ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο, καθώς η έννοια του χώρου προσλαμβάνει πλέον μια δυνητική διάσταση. 

Εξάλλου, στα οργανωτικά σχήματα που δημιουργούνται στις δικτυακές εικονικές 

κοινότητες η ιστορία και η κοινωνική εξέλιξη δεν παίζουν ρόλο, άρα η αποκρυστάλλωση 

της παράδοσης, της ιστορικής συνέχειας κ.λπ. δεν μπορεί να λάβει χώρα. Αντίθετα, τα 

πρότυπα της συμπεριφοράς και των αξιών συγκροτούνται με βάση ένα «ολισθηρό» και 

ταχύτατα μεταβαλλόμενο δίκτυο διανθρώπινης επικοινωνίας που στηρίζεται σε εντελώς 

                                                                    
174

 Gassmann, O., «Multicultural teams: Increasing creativity and innovation by diversity», Creativity and Innovation Management, 

Vol. 10, No. 2, 2001, σελ. 92.  

 



- 215 - 

εφήμερες και ευκαιριακές επιλογές. Συνεπώς, επικρατούν υποτυπώδεις επικοινωνιακοί-

πολυπολιτισμικοί κανόνες συμπεριφοράς (π.χ. ταχύτητα δράσης, τυποποίηση γλωσσικών 

κωδίκων και αντιδράσεων κ.λπ.), που σε κάθε δυσκολία αναζητούν στήριξη στο αρχικά 

εθνικά καθορισμένο πλαίσιο του καθενός.
 
 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός της ύπαρξης της προσωπικής κουλτούρας 

των ατόμων. είναι ένα στοιχείο που πρέπει να γίνεται σεβαστό από τον καθένα σε όλες τις 

πτυχές της καθημερινότητας, και πόσο μάλλον στον εργασιακό χώρο. Άλλωστε, ο 

πολιτισμός στον οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος είναι αυτός που καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό τον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς απέναντι στα καθημερινά προβλήματα σε 

επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

6.9 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Τα στελέχη των πολυεθνικών επιχειρήσεων έχουν πλέον μάθει να εργάζονται και να 

αποδίδουν σε ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και αβεβαιότητα. 

Οι ταχύτατη μεταφορά των πληροφοριών οδηγούν σε τεράστιους εργασιακούς ρυθμούς 

γεμάτους ρίσκο. 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα προσόντα. 

Ένα από αυτά είναι η ικανότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και άλλων 

ηλεκτρονικών συσκευών που συμβάλλουν στην διακίνηση της πληροφορίας. Επιπρόσθετα, 

όπως έχουμε αναφέρει η χρήση ξένων γλωσσών (ιδιαίτερα η αγγλική) είναι απαραίτητη και 

θα κάνει την πολιτισμική προσαρμογή ευκολότερη. Έτσι οι ικανότητες πολυπολιτισμικής 

επικοινωνίας αναπτύσσονται με την βοήθεια των προσόντων που διαθέτουν τα άτομα. 

Η ευελιξία που πρέπει να χαρακτηρίζει το κάθε άτομο είναι επιτακτικής ανάγκης στον 

επιχειρηματικό κόσμο των ημερών μας. Αυτή θα χρησιμέψει στην επίλυση των γλωσσικών 

διαφορών και την προσαρμογή των εργαζόμενων σε ένα παγκοσμιοποιημένο εργασιακό 

περιβάλλον. Τα στελέχη για να σταθεροποιήσουν τη θέση τους προσπαθούν συνεχώς να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους. Βρίσκονται δηλαδή σε μια συνεχή μαθησιακή διαδικασία, 

γεγονός που απαιτεί σημαντικά αποθέματα ψυχικών δυνάμεων. Ιδιαίτερο προσόν των 

ανώτερων στελεχών για να αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις των διαρκώς μεταβαλλόμενων 

τεχνολογικών εξελίξεων θεωρείται η ικανότητά τους να συγκροτούν αποδοτικές ομάδες 

επιτελών που θα προετοιμάζουν το έδαφος για στρατηγικές επιλογές.  

 

Η συχνή εναλλαγή θέσεων απασχόλησης αλλά και επιχειρήσεων δημιουργεί στα ανώτερα 

και στα διευθυντικά στελέχη μια σειρά από προβλήματα, όπως: αδυναμία να ταυτιστούν με 

την επιχείρηση και τους σκοπούς της, να ενσωματωθούν στην κουλτούρα της και να 

δημιουργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους, άρα αποκλεισμό τους από τα 
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άτυπα δίκτυα διαπροσωπικής επικοινωνίας της οργάνωσης, καθώς και αδυναμία να 

ταυτιστούν με συγκεκριμένο τόπο, αφού -αν δεν αλλάζουν συχνά επιχείρηση- καλούνται να 

απασχολούνται για ορισμένα χρονικά διαστήματα σε γραφεία της οργάνωσης διασπαρμένα 

σε διάφορες χώρες του κόσμου.  

 

Τα δικαιώματα προστασίας της εργασίας και οι διάφορες παροχές καθορίζονται σε ατομική 

συμβασιακή βάση, γεγονός που εξατομικεύει ακόμα περισσότερο την παρουσία κάθε 

μέλους στην επιχείρηση. Συχνά οι πρακτικές της οργάνωσης προς συναδέλφους που 

έπαψαν να εμπίπτουν στους στόχους της αντιμετωπίζονται με «συλλογική αμνησία» για να 

μπορέσουν οι εργαζόμενοι να επιβιώσουν σ' ένα τόσο ασταθές εργασιακό περιβάλλον στο 

οποίο τα εργασιακά δικαιώματα βάλλονται καθημερινά.  

6.10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΡΙΕΡΩΝ 

 

Όπως έχουμε αναφέρει οι επιχειρήσεις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επιχειρηματική 

επιτυχία των εργαζόμενων-μελών τους στο εξωτερικό. Μάλιστα, οι σύγχρονες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις δαπανούν ολοένα και περισσότερα χρήματα και κεφάλαιο για την εκπαίδευση 

των εργαζόμενων που επρόκειτο να ασχοληθούν με διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, πράγμα που παλαιότερα άφηναν σε δεύτερη μοίρα. Παρακάτω 

ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για ανάπτυξη και διαχείριση διεθνών καριέρων, οι οποίες 

έχουν προκύψει από την ανάγνωση της σχετικής βιβλιογραφίας.  

Πρώτον, είναι η επιλογή και ανάπτυξη του ταλέντου των στελεχών διαχείρισης της 

διασυνοριακής αποστολής και έκθεσης της επιχείρησης μέσω της αποστολής ενός εκ των 

εργαζόμενων της. Στο πλαίσιο αυτό, η πολυπολιτισμική ποικιλομορφία των ομάδων 

διαχείρισης καθίσταται κρίσιμη για την ευρεία αποδοχή μιας επιχείρησης τόσο σε τοπικό 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, τον όποιο μια επιχείρηση επιλέγει και από πού 

γίνεται μια κρίσιμη εξέταση όσον αφορά την αποδοχή και την τελική επιτυχία της 

διασυνοριακής επιχειρηματικής οντότητας. Οι ¨κλειστές¨ νοοτροπίες δεν πρόκειται να 

αναγνωρίσουν ακόμα τα πιθανά οφέλη, πόσο μάλλον να παρέχουν το κατάλληλο 

περιβάλλον στο οποίο μια τέτοια εστίαση μπορεί να ενισχυθεί.  

Δεύτερον, είναι η ανάπτυξη μιας ακριβούς συνειδητοποίησης, κατανόησης και 

αναγνώρισης του περιεχομένου της επιχείρησης από μέρους των ανώτατων στελεχών. Αυτή 

η κατανόηση του περιεχομένου της επιχείρησης πρέπει κατά καιρούς να φιλτράρεται σε 

ολόκληρο τον οργανισμό, έτσι ώστε όλοι μέσα στην επιχείρηση να καταλάβουν τι σημαίνει 

και γιατί. 

Τρίτον, είναι η ανάπτυξη των διαφόρων κέντρων γνώσης. Το γεγονός ότι ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να εδραιωθούν σε διεθνές επίπεδο, είτε ως μόνη 
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οντότητα είτε σε συνεργασία με άλλους, σημαντικούς συνδέσμους μεταξύ των διαφόρων 

σκελών της επιχείρησης και των συνεργατών της, πρέπει να καθιερωθούν και να 

ενισχυθούν. Αυτό είναι αναγκαίο έτσι ώστε η πληροφόρηση και η γνώση να μεταφέρονται 

αποτελεσματικά επιτρέποντας έτσι την αποτελεσματική μάθηση και την ανάπτυξη και 

καθιέρωση της διασυνοριακής της παρουσίας. 

Τέταρτον, είναι η δημιουργία μιας ¨νοοτροπίας¨ μεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης 

που δεν βασίζονται στην ιεραρχία. Σε πάρα πολλές οργανώσεις και οργανισμούς μια τέτοια 

πρόταση θα ήταν ένα συνολικό ανάθεμα σε ότι πιστεύεται ότι είναι αποτελεσματική 

διαχείριση. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί συνεχή εξελιγμένη επαγγελματική ανάπτυξη και 

στρατηγικές διαχείρισης που ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν τη μάθηση του διευθυντή, τη 

μεταφορά της γνώσης, τις προοπτικές εξέλιξης και την αποτελεσματική διαχείριση τω  

κινδύνων.  

Πέμπτον, είναι η μεγιστοποίηση της κίνησης και δραστηριότητας του διαχειριστή.  Για 

πολύ καιρό συγκεκριμένες θέσεις εργασίας είχαν ετικέτες πάνω τους, οι οποίες σε 

περίπτωση επιτυχίας και ολοκλήρωσης τους θα είχαν σημαντικά θετικά πλεονεκτήματα όχι 

μόνο στην εκάστοτε επιχείρηση, αλλά και στον ίδιο τον εργαζόμενο και την επαγγελματική 

του καριέρα. Από αυτή την άποψη, μια τέτοια πρωτοβουλία θα επέτρεπε την ανάπτυξη 

διασυνοριακών διαχειριστών, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και ευαισθητοποιώντας 

τα διάφορα σκέλη της επιχειρηματικής τους οντότητας, κερδίζοντας τελικά μια πιο 

εκλεπτυσμένη αντίληψη της επιχείρησης και των στρατηγικών δραστηριότητάς τους. 

Έκτον, είναι η ανταλλαγή και η εύκολη πρόσβαση στη γνώση. Η ανάπτυξη διαχείρισης σε 

όλο το έυρος και βάθος της επιχειρηματικής οντότητας είναι κρίσιμο στοιχείο. Ένα τέτοιο 

πλαίσιο θα επιτρέπει στους διαχειριστές των διαφόρων αποχρώσεων να έρθει σε επαφή με 

ένα σημαντικό φόρουμ που θα προωθεί την ανταλλαγή των εμπειριών, γνώσεων και 

κατανόησης κατά τρόπο που θα στηρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μεμονωμένων 

στελεχών καθώς και την ανάπτυξη και πολυπλοκότητα της επιχείρησης. 

Έβδομον, είναι η συμμετοχή μιας ευρείας ποικιλίας από αναγνωρισμένους ανθρώπους σε 

θέματα αποφάσεων και ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων. Η πληθώρα των γνώσεων και 

των πληροφοριών που διατίθενται σήμερα είναι περισσότερο από ότι μπορεί ένα άτομο ή 

μια ομάδα ατόμων μπορεί να φανταστεί. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή μιας ποικιλίας από 

ενημερωμένα άτομα-κλειδιά από μια διαφορετικές πηγές, εσωτερικές και εξωτερικές, 

μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τα μέσα με τα 

οποία οι διασυνοριακές επιχειρήσεις ανακτούν τις πληροφορίες, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν τις πιο αποτελεσματικές πληροφορίες που ασχολούνται με στρατηγικές 

αποφάσεις. 

Όγδοον, είναι η ενθάρρυνση, η στήριξη και η επιβράβευση της συνεχούς μάθησης.  Η 

αναγνώριση έχει σπουδαίο ρόλο στο σημείο αυτό και αφορά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
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του ατόμου και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  

Τέλος, η αναγνώριση δεν έχει ως προϋπόθεση να αφήσουμε κάτι παλιό για να ασχοληθούμε 

με κάτι καινούργιο. Γενικά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναγνωριστούν ποιες πλευρές των 

προσωπικών και επαγγελματικών ¨αποσκευών¨ πρέπει οι εργαζόμενοι να αφήσουν πίσω 

τους κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς αποστολής. Αυτό αποτελεί μια δύσκολή επιλογή η 

οποία μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του στο εξωτερικό. Άλλωστε ένα 

σωστός συνδυασμός προσωπικών και επαγγελματικών επιλογών δίνει περαιτέρω 

δυνατότητες στον εργαζόμενο και κάνει το δύσκολο έργο της προσαρμογής μια 

απλούστερη διαδικασία. 

Παρακάτω ακολουθούν μερικές γενικά αποδεκτές αλήθειες: 

1. Όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική ποικιλομορφία στο προφίλ μιας επιχείρησης, 

τόσο καλύτερα ανταποκρίνεται η εταιρεία στις διασυνοριακές της δραστηριότητές 

της. 

2. Εκείνοι με χαμηλή συνειδητοποίηση της αξίας των διαφορών μεταξύ των 

πολιτισμών είναι λιγότερο αποδοτικοί σε διασυνοριακές αναθέσεις εργασίας, από 

εκείνους που έχουν απόλυτη επίγνωση της αξίας των πολιτισμικών διαφορών. 

3. Εκείνοι των οποίων η έκθεσή τους στην ανάπτυξη της διαχείρισης είναι ευρέως 

αποδεκτές, όπως και οι εξελιγμένες εμπειρίες τους, είναι πιο επιτυχημένα 

διασυνοριακά στελέχη από τα στελέχη των οποίων οι ευκαιρίες για τη διαχείριση 

ανάπτυξής τους έχουν περιοριστεί σε παραδοσιακές τεχνικές και πρακτικές 

διαχείρισης (Fish 1999, σελ. 203) 

4. Οι οργανισμοί που διατηρούν ισχυρές παραδοσιακές και εθνοκεντρικές πρακτικές 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αναστέλλουν την επιλογή, την ανάπτυξη και τη 

διατήρηση των στελεχών που είναι πιο έμπειροι σε δραστηριότητες διαχείρισης 

διασυνοριακών αποστολών. 

 

6.11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε το ζήτημα της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης στις διεθνείς επιχειρήσεις. Στο θέμα αυτό παρουσιάσαμε μεθόδους εκμάθησης 

των πολιτισμών που είναι ξένοι για τους μελλοντικά εκπατρισμένους εργαζόμενους. Στο 

σημείο αυτό ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, διεθνείς ή μη, θα πρέπει να 

ασχοληθούν με την εκπαίδευση του εργαζόμενου πριν και μετά την αναχώρησή του για τον 

νέο επαγγελματικό προορισμό. Στις μεθόδους αυτές είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η 

τεχνολογία σε μεγαλύτερο βαθμό. Σημειώσεις και οπτικοακουστικό υλικό θα συνέβαλλαν 

στην κατανόηση του θέματος και θα έκαναν τη διάλεξη πιο ενδιαφέρουσα για τον 
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εργαζόμενο. Άλλωστε, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που επιτρέπει την δημιουργία 

τεχνικών εκπαίδευσης που θα είναι αποδοτικότερες και πιο ουσιαστικές. Ένα άλλο θέμα 

που παρατηρήθηκε στην πορεία  προς την εκπόνηση της εργασίας αυτής είναι το γεγονός 

ότι οι επιχειρήσεις δεν παρέχουν αρκετά κίνητρα στους εργαζόμενους που να σχετίζονται 

με την πολυπολιτισμική τους προσαρμογή αλλά και στην βελτίωση των σχέσεων τους με 

συναδέλφους από άλλους πολιτισμούς. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να ασχοληθούν με το θέμα 

αυτό εις βάθος. Στην νεαρή ηλικία, το παιδί διαμορφώνει τον χαρακτήρα του και 

“αποθηκεύει” σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην συνέχεια της 

ζωής τους. Το πολυπολιτισμικό στοιχείο είναι ένα από αυτά τα θέματα που είναι 

απαραίτητο ο εργαζόμενος να έχει από μικρή ηλικία, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης που επιλέγει διεθνείς αποστολές. Η εισαγωγή βιβλίων 

σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και την προσαρμογή των εργαζομένων σε νέα 

πολιτισμικά περιβάλλοντα θα βοηθούσε σημαντικά. Ένα άλλο στοιχείο θα ήταν οι 

εκδρομές των σχολείων και των πανεπιστημίων σε μέρη του εξωτερικού και επισκέψεις 

αυτών σε μεγάλες πολυεθνικές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, οι νέοι να ενημερώνονται 

διαρκώς για το θέμα αυτό και να αποκτούν άποψη. Τέλος, η πρακτική εξάσκηση και οι 

προσομοιώσεις πολυπολιτισμικών καταστάσεων (σε ταξίδια Erasmus ή σε εκδρομές) θα 

προωθούσε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των ατόμων.  

Τέλος, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Κατάλληλα 

διαμορφωμένες διαφημίσεις με κείμενα και εικόνες με πολυπολιτισμικό περιεχόμενο θα 

συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ψυχολογίας των εκπατρισμένων αλλά και στην 

προώθηση άλλων για την ομαλή τους προσαρμογή σε άλλες πολιτισμικές συνήθειες.  

Έχει αποδειχθεί ότι επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν κεφάλαια για την εκπαίδευση και 

προσαρμογή των εργαζομένων τους σε τόπους πέραν των συνόρων της μητρικής, 

αποτυγχάνουν σε διεθνείς αποστολές.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εταιρείες όπως είναι η P&G και η Microsoft έχουν 

ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με τον πολυπολιτισμικό τους χαρακτήρα γι’ αυτό και έχουν 

σπουδαία αποτελέσματα εκτός των συνόρων τους, σε αντίθεση με την bp που αφιερώνει 

ελάχιστα χρηματικά ποσά για την πολυπολιτισμική της ταυτότητα. 
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