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Περίληψη 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει τύχει τεράστιας προσοχής µια νέα 

διοικητική αντίληψη που προσλαµβάνει µεγάλες διαστάσεις, η οποία εκλαµβάνει την 

αποτελεσµατικότητα των οργανισµών και ειδικότερα των επιχειρήσεων όχι µόνο µε 

καθαρά οικονοµικά κριτήρια αλλά και µε κριτήρια κοινωνικής προσφοράς και ηθικής 

ενσωµάτωσης των αξιών της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται ο οργανισµός.  

Η ανταγωνιστικότητα στην εποχή  µας είναι αναπόφευκτη, αφού οι άνθρωποι 

µπορεί να κατέχουν ταυτόχρονα πολλούς ρόλους. Ένα άτοµο δύναται να είναι 

καταναλωτής, προµηθευτής, υπάλληλος ή µέτοχος σε µια ανταγωνιστική επιχείρηση 

ενώ συµµετέχει ως µέλος σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις 

ταυτόχρονα.  

Ο κατακλυσµός της πληροφόρησης στις δυτικές κοινωνίες, χαρακτηρίζει µια 

ανάγκη-απαίτηση που επιθυµούν και λαµβάνουν τα άτοµα. Απαιτούν από τους 

οργανισµούς και τις επιχειρήσεις κοινωνική υπευθυνότητα και ηθικές αρχές και 

εξετάζουν εξονυχιστικά, όχι µόνο την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

αγοράζουν, αλλά όλη τη συµπεριφορά της επιχείρησης και τις δραστηριότητες της σε 

κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ανθρωπιστικό επίπεδο.  

Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις ορίζουν την αποστολή τους, µε ευρείς 

κοινωνικούς όρους και αποσυνδέονται από το αυστηρό πλαίσιο της ανάπτυξης και 

του κέρδους. Η διαχείριση της οργανωσιακής κουλτούρας αποτελεί τη µεταβλητή 

εκείνη, που αναδεικνύει και απογειώνει όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που σέβονται 

τον εαυτό τους ελκύοντας σοβαρά το ερευνητικό ενδιαφέρον. 

 Σε µια τέτοια επιχείρηση  εργάζοµαι εδώ και 19 χρόνια, ως νοσηλεύτρια τα 

πρώτα 7 έτη και µε ∆ιοικητική Ευθύνη (µε τον βαθµό της Προϊσταµένης) τα 

τελευταία 12 έτη, από την στιγµή που το έµψυχο δυναµικό έπρεπε να δώσει ζωή στο 

όραµα του ιδρυτή, ενός νέου έργου στον τοµέα της υγείας µε εξειδικευµένη 

καινοτόµο αποστολή για τα δεδοµένα της χώρας. Τα συναισθήµατα µου δυνατά, 

όπως την πρώτη εκείνη ηµέρα που πρωτοάνοιξα τα φώτα της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας. Σήµερα, έχοντας µια θέση ευθύνης και επηρεασµένη από το 

µετεκπαιδευτικό σκάλισµα του µυαλού µου, αποφάσισα να διερευνήσω πιο βαθιά 

αυτό που φαντάζει στα µάτια µου ιδανικό για το χώρο της Υγείας.  
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Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, είναι µια µη κερδοσκοπική 

επιχειρηµατική κίνηση, γέννηµα µια απλής αεροπορικής συζήτησης που 

µεταλλάχθηκε σε µεγάλο κοινωνικό, πολιτικό και ανθρωπιστικό έργο, όµοιου µε 

διεθνή κέντρα του εξωτερικού, προσφέροντας υπηρεσίες ποιοτικά πιστοποιηµένες σε 

όλες του τις δραστηριότητες, εξέχουσα µοναδικότητα στις Υπηρεσίες Υγείας στην 

Ελλάδα.  

Σκοπός: Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί µια σηµαντική µεταβλητή στην 

διοίκηση µονάδων υγείας. Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία είναι µια πρώτη 

προσπάθεια αποτύπωσης και αξιολόγησης των διαστάσεων της Οργανωτικής 

κουλτούρας που διέπει Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.  

Στόχος της είναι να αναδείξει από τη µια, αν ο υφιστάµενος οργανισµός µε 

την υπάρχουσα δοµή και λειτουργία του έχει ξεκάθαρη οργανωτική κουλτούρα και 

αξίες που τη χαρακτηρίζουν απέναντι στα µέλη της και από την άλλη ποια εικόνα 

θέλουν να έχει ο οργανισµός, του οποίου είναι ενεργά µέλη και προς ποια διάσταση 

πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει η οργανωσιακή κουλτούρα του, έτσι ώστε να είναι 

πιο ανταγωνιστικός  στο εξωτερικό περιβάλλον. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανωσιακό κλίµα, Οργανωσιακή συµπεριφορά. 
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Abstract 

The last decade has developed a new management trend that increasingly has 

larger dimensions and that understands the effectiveness of organizations in particular 

business not only in purely financial criteria and social criteria but offering   

integration and moral values of the community in which the organization activate.  

Nowadays people have multiple roles simultaneously, many of whom are 

competitive. It is not uncommon to be a shareholder in a competitive business, 

consumer and provider as a member and participates in various social and 

environmental organizations together. Consumers in Western societies are 

characterized by increased information seeking and receiving, require organizations 

and businesses social responsibility and ethical principles and examine thoroughly not 

only the quality of the product or service to buy but all the firm's behavior and 

activities the social, environmental and humanitarian level. 

Businesses in this context now define their mission in broad social terms and 

disconnected from the strict framework of development and profit. The management 

of organizational culture is a variable that takes you off the highlights all those 

businesses who respect themselves.  In such an undertaking has been working for 19 

years as a nurse from the time the manpower needed to give life to the vision of 

founder and my feelings out loud, as that first day it opened its lights intensive care 

unit. Now back from another angle, behind a position of responsibility after the 

Postgraduate carving of my mind I decided to explore more deeply what it looks 

perfect in my eyes to the world health. 

The Onassis Cardiac Surgery Center, a nonprofit business   borned after  a 

simple air discussion that is deformed to a great social political and humanitarian 

work with similar international centers abroad, offering certified quality in all its 

activities prominent uniqueness in Health Services in Greece. 

Purpose: This study is a first research study to evaluate the organizational culture of 

the Onassis Cardiac Surgery Center. 

Goal: to bring out if the existing organization with the existing structure and function 

has a clear organizational culture and values  that characterize the members of the 

hospital and and what image they want to have their organization who are active 
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members and how they want to change the structure of organizational culture in order 

to be competitive with the external environment. 

 

Key Words 

Organizational Culture, Organizational climate, Organizational behavior. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου της  επιχειρησιακής  κουλτούρας.  

Η κουλτούρα, γλωσσικό δάνειο που προέκυψε ως αντιστοίχηση του 

γερµανικού kultur, σηµαίνει την καλλιέργεια του πνεύµατος, την παιδεία αλλά και το 

σύνολο της πνευµατικής παράδοσης και δηµιουργίας ενός κοινωνικού συνόλου (ως 

λανθασµένο συνώνυµο της λέξης πολιτισµός, όρου του οποίου η κουλτούρα είναι 

υποσύνολο). Στα ελληνικά απαντάται συχνά και ως υποτιµητικός όρος µε 

επιφανειακή χροιά για να αποδώσει την έννοια της σοβαροφάνειας και ενδεχοµένως 

της επίδειξης σε θέµατα διανόησης. 

Ο όρος κουλτούρα, προέρχεται από το λατινικό cultura (<colere), εµφανίζεται 

µε την σηµερινή του έννοια για πρώτη φορά µεταφορικά από τον Κικέρωνα για να 

επανέλθει πολύ αργότερα και πάλι µε πνευµατική έννοια κατά την Αναγέννηση. 

Παρόλο που εµφανίστηκε πριν από τον όρο πολιτισµό, η λέξη κουλτούρα θα 

παραµείνει στο περιθώριο µέχρι τις αρχές του 20ου αι. Οι σχετικά νέες επιστήµες της 

κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας, εµπνεόµενες από τη γερµανική kultur, θα 

προτιµήσουν τη χρήση της λέξης κουλτούρα από τον πολιτισµό (civilization), γιατί 

δίνει προτεραιότητα στην ιδέα της µοναδικότητας και της ενότητας µιας δεδοµένης 

κοινωνίας. Στα ελληνικά συνήθως δε γίνεται αυτή η διάκριση και η συχνότερη 

απόδοση του συγκεκριµένου όρου είναι "πολιτισµός"
1
.  

Οι θεωρητικοί εν γένει κινήθηκαν σε δύο σηµασιολογικούς άξονες για να 

ορίσουν την έννοια κουλτούρα. Σύµφωνα µε τον πρώτο, η λέξη αναφέρεται στον 

σύνολο των φιλοσοφικών, µουσικών, λογοτεχνικών ή καλλιτεχνικών δηµιουργιών και 

αναφερόµαστε στην καλλιεργηµένη ή σοφή ή ανθρωπιστική κουλτούρα, η οποία 

εντοπίζεται σε υψηλά επεξεργασµένα προϊόντα της γνώσης και της τέχνης. Ο 

δεύτερος άξονας είναι αυτός που αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών και των 

γνώσεων, διανοητικών και υλικών και είναι πιο κοντά στην προσέγγιση των 

ανθρωπολόγων. Σε αυτό το επίπεδο περιλαµβάνονται οι τρόποι που κάποιος 

αισθάνεται, σκέφτεται και πράττει (π.χ. τροφή, ενδυµασία, τρόποι συµπεριφοράς, 

κώδικες επικοινωνίας κ.τ.λ.). 

                                                           
1
 Πηγή : Βικιπαιδεία. 
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Η πρωτογενής σηµασία της είναι «καλλιέργεια». Αρχικά χρησιµοποιήθηκε για 

την καλλιέργεια των αγρών και στην συνέχεια, µεταφορικά,  για την καλλιέργεια του 

πνεύµατος, της διανόησης, για τον πολιτισµό και ευρύτερα για την παιδεία και την 

ανάπτυξη. Ως έννοια άρχισε να γίνεται γνωστή τη δεκαετία του 1970 και τη δεκαετία 

του 1980 µε την έκδοση βιβλίων γίνεται ιδιαίτερα δηµοφιλής. 

Από την άλλη πλευρά ένας οργανισµός
2
 αποτελεί ένα νοµικό πρόσωπο που 

δραστηριοποιείται στο κοινωνικό σύνολο µε ένα σύνολο πόρων τόσο έµψυχων όσο 

και άψυχων. Κύριος στόχος της είναι η επίτευξη κέρδους (κερδοφορία). Η 

κερδοφορία αυτή αποδίδεται σε χρηµατικές µονάδες. Οι έµψυχοι πόροι της 

επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναµικό της, δηλαδή το σύνολο των εργαζοµένων 

σ΄ αυτή (εργάτες, υπάλληλοι και στελέχη). Όσον αφορά τους άψυχους πόρους, αυτοί 

συνίστανται στις εγκαταστάσεις (εργοστάσια, καταστήµατα, γραφεία, αποθήκες κ.α.), 

τον πάσης φύσης εξοπλισµό (µηχανικό, ηλεκτρονικό, επικοινωνιακό, µέσα 

µεταφοράς κ.λπ.), στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης όπως π.χ. η 

επωνυµία, το εµπορικό σήµα (λογότυπο) και η υπεραξία (φήµη), και τέλος στα 

διάφορα άλλα στοιχεία που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της λειτουργίας της 

επιχείρησης (π.χ. τεχνογνωσία, χρηµατικά διαθέσιµα, αποθέµατα κ.α.).  

Η επιτυχία και η επιβίωση ενός οργανισµού αποδίδεται βιβλιογραφικά ως 

οργανωσιακή  κουλτούρα. Το επιτυχηµένο πάντρεµα των δύο αυτών γλωσσικών 

όρων αποτελεί και το θεµέλιο της. Η κολλητική εκείνη ουσία που συνδέει  και 

συγκρατεί τους ανθρώπους και τις διαδικασίες σε µια επιχείρηση. Ο όρος 

«οργανωτική» κουλτούρα εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην ακαδηµαϊκή 

βιβλιογραφία το 1979
3
, αλλά και στοιχεία που τον συνθέτουν µπορεί να εντοπιστούν 

σε προηγούµενη βιβλιογραφία για οργανωτική ανάλυση. 

Πρόκειται για το DNA της επιχείρηση. Η µεγαλοµοριακή αυτή ένωση 

καθορίζει την ανάπτυξη όλων των κυτταρικών µορφών ζωής και είναι σε ορισµένα 

στοιχεία τους ξεχωριστά, έτσι και σε κάθε επιχείρηση η αόρατη σε γυµνό µάτι 

κουλτούρα, προσδίδει το χαρακτήρα της, ο οποίος δύναται να µην είναι οµοιογενής  

στο σύνολό της. Οπότε εµπεριέχονται στον οργανισµό υπό-κουλτούρες. ∆ηλαδή οι 

τρόποι µε τους οποίους τα µέλη µιας επιχείρησης, κατανοούν τις εταιρικές εµπειρίες, 

προσδιορίζουν και ερµηνεύουν γεγονότα και καταστάσεις, προκειµένου να ενεργούν 

αποτελεσµατικά ή ακόµα πιο απλά πως «κάνουµε τα πράµατα εδώ».  

                                                           
2
 Πηγή: Βικιπαιδεία. 

3
 Πηγή: Pettigrew,1979 
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Αρχικά η οργανωσιακή κουλτούρα διερευνούσε τη δοµή και τη στρατηγική 

ενός οργανισµού. Τώρα η έµφαση στις αξίες και στα πιστεύω των µελών της 

επιχείρησης ήρθε να αντικαταστήσει την παλαιότερη αντίληψη του όρου.  Για τις 

επιχειρήσεις αφορά την αλλαγή της νοοτροπίας, ως εσωτερική διεργασία. Σήµερα µε 

τον όρο κουλτούρα µιλάµε για την  βαρύτητα που δίνεται στη δηµιουργική, ποιοτική, 

και δυναµική πλευρά των επιχειρήσεων.  

Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί κρίσιµη παράµετρο ανάπτυξης και 

εξέλιξης κάθε οργανισµού. Κάθε επιτυχηµένος οργανισµός έχει καταφέρει να 

αναπτύξει µια κουλτούρα, η οποία είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιµη από τα µέλη του. Η 

κουλτούρα αυτή µπορεί να δηµιουργηθεί από τον ιδρυτή του οργανισµού, να 

αναδυθεί µε την πάροδο του χρόνου αντιµετωπίζοντας προκλήσεις και εµπόδια του 

περιβάλλοντος ή να προκύψει µετά από επιλογή της διοίκησης για τη βελτίωση της 

απόδοσης. Συνεπώς οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ένα ξεχωριστό 

περιβάλλον, το οποίο ξεπερνά τους παράγοντες της επιχειρησιακής στρατηγικής και 

των τεχνολογικών πλεονεκτηµάτων. Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί την 

προσωπικότητα του οργανισµού. Η απόδοση δηλαδή του οργανισµού είναι 

αποτέλεσµα των βασικών αξιών και πεποιθήσεων των µελών του οι οποίες οδηγούν 

σε συγκεκριµένες πρακτικές και νόρµες συµπεριφοράς.  

Ως αντικείµενο µελέτης, η οργανωσιακή κουλτούρα δύναται να εκληφθεί  ως 

προέκταση των ανθρωπίνων σχέσεων και προσέγγιση των κοινωνικών συστηµάτων  

και είναι συνυφασµένη µε την φιλοσοφία, τους σκοπούς,  τις λειτουργίες αλλά και τη 

δοµή κάθε οργανισµού. Η οργανωσιακή κουλτούρα προσανατολίζει την οµάδα του 

οργανισµού, την κρατά ενωµένη και της δίνει τη διακριτή της ταυτότητα 

καθορίζοντας το χαρακτήρα της και τους κανόνες του οργανισµού.  

 

1.2 Ορισµός της οργανωσιακής κουλτούρας και τα απεικονιστικά στοιχεία της. 

Η επιστήµη της ανθρωπολογίας χρησιµοποιεί έναν ευρύτατο ορισµό της 

κουλτούρας, ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις πτυχές της κοινωνικής συµπεριφοράς 

µιας οµάδας
4
. Ο όρος όµως αυτός καθίσταται αδόκιµος και µη λειτουργικός λόγω της 

γενικότητας του. Το συνονθύλευµα των στοιχείων στο οποίο επεκτείνεται η έννοια 

της κουλτούρας και η ετερόκλητη υφή τους και η χρήση τους στα πλαίσια του 

εργασιακού περιβάλλοντος καθιστούν τον όρο αδόκιµο.  

                                                           
4
 Πηγή:Gregory, 1983:359. 
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Παρόλο που στη λογοτεχνία υπάρχουν πολλές έννοιες της κουλτούρας, 

υπάρχει µια γενική αποδοχή του ορισµού, ότι η κουλτούρα είναι κάτι το οποίο 

µαθαίνεται και αποκτιέται στην κοινωνική ζωή. ∆ιαφορετικές οµάδες ανθρώπων 

κατευθύνονται από διαφορετικές παγκόσµιες αντιλήψεις, προτεραιότητες και 

συστήµατα αξιών
5
. Επίσης, σύµφωνα µε τους Boyd και Richerson, η κουλτούρα 

ορίζεται ως η µεταβίβαση από γενιά σε γενιά, µέσω διδασκαλίας και µίµησης, 

γνώσεων, αξιών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά
6
. 

Ένας άλλος ορισµός της κουλτούρας είναι ότι αντιπροσωπεύει το σύνολο της 

πνευµατικής παράδοσης και δηµιουργίας ενός λαού.
7
  

Οι ορισµοί της κουλτούρας µπορεί να εστιάζονται στις κοινές αντιλήψεις, 

αξίες και κανόνες σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές
8
  ή στην πολυπλοκότητα των 

συµβολισµών τους.  

H «οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα δοµηµένο σύνολο από βασικές 

παραδοχές που έχουν εφευρεθεί, ανακαλυφθεί ή αναπτυχθεί από µια οµάδα του 

οργανισµού, την προσπάθεια της να αντιµετωπίσει προβλήµατα εξωτερικής 

προσαρµογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης. Οι παραδοχές αυτές έχουν αποσώσει 

ικανοποιητικά στο παρελθόν, ώστε να θεωρούνται ότι ισχύουν και εποµένως, µπορεί 

να διδαχθούν στα νέα µέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και αίσθησης 

σχετικά µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα»
9
.  Οι Blake και Mouton 

10
 καθόρισαν την 

οργανωτική κουλτούρα ως «οι συνηθισµένοι τρόποι που γίνονται τα πράγµατα και 

όπου οι άνθρωποι δέχονται να ζουν µε αυτά. Αυτοί οι τρόποι µπορούν να αποτρέψουν 

τα µέλη από την εφαρµογή µιας µέγιστης προσπάθειας ή µπορούν να τους 

ενθαρρύνουν γι΄αυτό».   

Εποµένως οι ανωτέρω κοινοί ορισµοί της κουλτούρας αναφέρονται σε ένα 

σύστηµα αξιών και πεποιθήσεων που παράγει τους κανόνες της συµπεριφοράς και 

καθιερώνουν ένα οργανωτικό τρόπο ζωής, τις συνήθως διατηρηµένες και σχετικά 

σταθερά πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις αξίες που υπάρχουν µέσα στον οργανισµό 

και ένα σύνολο γνώσεων, κοινών στα µέλη µιας κοινωνικής µονάδας, που δίνουν 

περισσότερη έµφαση στις αξίες, τα συµπεριφοριστικά πρότυπα που φαίνεται ότι 

µπορούν να εξεταστούν ακίνδυνα µε ένα ποσοτικό τρόπο. 

                                                           
5
 Πηγή: Grang, 1998. 

6
 Πηγή: Boyd και Richerson, 1985 

7
 Πηγή: Μπαµπινιώτης, 2002 

8
 Πηγή: Bate, 1984. Sathe,1983. Schein,1985. Hofstede,1981, Allaire & Firsitorou,1984. 

9
 Πηγη: Shein, 1980. 

10
 Πηγή: Blake & Mouton,1969. 
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Αναµφίβολα ο προσδιορισµός της οργανωτικής κουλτούρας απετέλεσε ένα 

ισχυρό αντικείµενο ακαδηµαϊκής µελέτης τα τελευταία 25 χρόνια, επειδή ο όρος δεν 

είναι σαφής και εύκολος. Αυτό καταδεικνύει την σηµαντικότητα της έννοιας της 

κουλτούρας για τις επιχειρήσεις, αλλά η πληθώρα των ορισµών της δηµιουργεί 

δυσκολίες στους ερευνητές. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως οποιαδήποτε 

κοινωνική οµάδα διαθέτει κοινή ιστορία έχει την δυνατότητα να εξελίξει την 

κουλτούρα της µε µια κοινή δυναµική. Τα απεικονιστικά αυτά στοιχεία που 

καθορίζουν και αφορούν την κουλτούρα µιας οµάδας 
11

  είναι :  

α. η δοµική σταθερότητα  

β. το βάθος της κουλτούρας  

γ.  το εύρος  

δ. η διαµόρφωση ή ολοκλήρωση  

 

α) Προσέγγιση ∆οµικής Σταθερότητας: 

Η συνειδητοποιηµένη ταυτότητα της οµάδας σταθεροποιεί τη δυναµική της 

κουλτούρα µε αποτέλεσµα να διακόπτεται δύσκολα, διότι υπονοείται από τα µέλη της 

οµάδας κάποιο επίπεδο δοµικής σταθερότητας που τη  µοιράζονται αλλά αποτελεί και 

κοινό σηµείο αναφοράς από όλα τα µέλη. Η έννοια αυτή αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της επιχειρηµατικής κουλτούρας, διότι µεταδίδεται στα νέα µέλη της 

επιχείρησης, ως ο σωστός τρόπος συµπεριφοράς, διαιωνίζοντας µε τον τρόπο αυτό 

την επιβίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησης
12

. Ένας γενικά αποδεκτός ορισµός 

που περιλαµβάνει αυτό το χαρακτηριστικό δόθηκε από τον Schein και είναι ο 

ακόλουθος: «Η επιχειρηµατική κουλτούρα αποτελεί ένα υπόδειγµα βασικών 

υποθέσεων που µια συγκεκριµένη οµάδα έχει αναπτύξει και καθιερώσει και το οποίο 

έχει αποδειχθεί έγκυρο, έπειτα από εφαρµογή χρόνων στην αντιµετώπιση εσωτερικών 

προβληµάτων αλλά και προβληµάτων προσαρµογής στο εξωτερικό περιβάλλον. Στη 

συνέχεια, οι βασικές αυτές αρχές διδάσκονται στα νέα µέλη της οργάνωσης ως ο 

σωστός τρόπος σκέψης και αντιµετώπισης τέτοιων προβληµάτων».  

Στην ανάλυση της κουλτούρας στους οργανισµούς, η υιοθέτηση της δοµικής 

σταθερότητας, αναφέρεται στο γεγονός ότι ο κάθε οργανισµός έχει µια συγκεκριµένη 

δοµή, δεδοµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και η διοίκηση έχει τις δικές πρακτικές 

για την επίτευξη των στόχων του.  

                                                           
11

 Πηγή: Schein, 2004 και Σ. Μακρίδης, 2008. 
12

 Πηγή: Maull et al., 2001, όπως αναφέρεται στο Z. Irani, A. Beskese and P.E.D. Love, 2004. 
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β)Το βάθος της κουλτούρας 

Η κουλτούρα είναι το ασυνείδητο στοιχείο της επιχείρησης αλλά το βαθύτερο 

και ορατό µόνο από τα µέλη της οµάδας και δύσκολα απτό ή εµφανές από µη µέλη 

αυτής. Η δυναµική της µειώνει τις συλλογικές ανασφάλειες, καθιερώνει την ιεραρχία, 

δίνει την αίσθηση της συνέχειας στα µέλη της εταιρείας και διαιωνίζει τις αρχές της. 

Είναι η επίδρασή της στην συλλογική ταυτότητα που εγγυάται την µοναδικότητα και 

την µελλοντική ύπαρξη του οργανισµού. Θεωρείται ως η αόρατη δύναµη που 

κρύβεται πάντα πίσω από τις δραστηριότητες ενός οργανισµού, οι οποίες µπορούν να 

παρατηρηθούν και να µετρηθούν. Είναι, κατά γενική οµολογία, η ενέργεια που 

κινητοποιεί τους ανθρώπους να δράσουν. Υποστηρίζεται µάλιστα ότι η κουλτούρα 

είναι για µια επιχείρηση, ότι η προσωπικότητα για ένα άτοµο, δίνοντας 

προσανατολισµό και συγκεκριµένες κατευθύνσεις στην πρώτη.
13

  

 

γ)Το εύρος 

Το τρίτο χαρακτηριστικό της κουλτούρας είναι το εύρος της, όπου µόλις 

αναπτυχθεί καλύπτει όλη τη λειτουργία της οµάδας. Κυριαρχεί και επηρεάζει όλες τις 

εκφάνσεις της οργάνωσής της, από την εξέταση των αρχών και των στόχων της µέχρι 

τα διάφορα περιβάλλοντα της και τις εσωτερικές της διαδικασίες. 

 

δ)Η διαµόρφωση ή ολοκλήρωση 

Η δοµική σταθερότητα εξασφαλίζεται περαιτέρω από τη διαµόρφωση των 

στοιχείων της και τη σύνδεσή τους σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η κουλτούρα συνδέει 

στοιχεία όπως το εργασιακό κλίµα, τις αξίες της επιχείρησης και συµπεριφορές των 

µελών της και τις διαµορφώνει σε ενιαίο σύνολο. Η προσέγγιση της κουλτούρας από 

την πλευρά της προσωπικότητας αναφέρεται στο γεγονός, ότι η ισχυρή 

προσωπικότητα κάποιου ατόµου συµβάλλει αποφασιστικά στην διαµόρφωση ή στην 

διατήρηση της κουλτούρας σε κάθε οργανισµό. Πολλά άτοµα εξαιτίας της 

προσωπικότητα τους αποτελούν πρότυπα που επηρεάζουν πράγµατα και καταστάσεις 

και προβάλλουν µε το καλύτερο τρόπο τις αξίες της οργανωτικής κουλτούρας. O 

χαρακτήρας-πρότυπο που διαµορφώνεται σε κάθε κοινωνία µεταβάλλεται σε 

κεντρικό άξονα των πολιτισµικών επιλογών, οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν σε 

                                                           
13

 Πηγή: Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker, 1994. 
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µία ενότητα όλα τα επί µέρους στοιχεία της κουλτούρας και δηµιουργούν τη γνωστή 

σε όλους µας οµοιογένεια. Ο τρόπος µε τον οποίο διαπλάθεται η προσωπικότητα 

ασκεί καταλυτική επιρροή  στους οργανισµούς. 

Το ορθολογικότερο και µε λιγότερα προβλήµατα εργασιακό περιβάλλον 

αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη: «η όποια αναταραχή µας καθιστά ανήσυχους και έτσι 

θα δουλέψουµε σκληρά για να µειώσουµε αυτή την ανησυχία µε την ανάπτυξη µιας 

συνεπέστερης και προβλέψιµης άποψης, για το πώς τα πράγµατα πρέπει να 

διαµορφωθούν», «εποµένως θα πρέπει να εξετάσουµε την ουσία της κουλτούρας και 

ο πιο χρήσιµος τρόπος για να φτάσει κανείς σε έναν τέτοιο καθορισµό, είναι να 

σκεφτεί αυτήν την έννοια µε δυναµικούς εξελικτικούς όρους».
14

  

 

1.3  Ο ρόλος της  κοινωνικοποίησης στην οργανωσιακή κουλτούρα. 

Το να γίνει κανείς µέλος µιας κοινωνίας προϋποθέτει µία διαδικασία 

κοινωνικοποίησης. Η κουλτούρα είναι οτιδήποτε αποκτά ο άνθρωπος που δεν 

οφείλεται στην γενετική κληρονοµικότητα. Η κουλτούρα συµπεριλαµβάνει την υλική 

και πνευµατική κληρονοµιά µιας οργάνωσης, όµως αυτό που καθιστά όλους αυτούς 

τους παράγοντες συστατικούς συντελεστές της κουλτούρας δεν είναι η φυσική τους 

υπόσταση αλλά το νόηµα που τους συνοδεύει.  

Κατά συνέπεια η κουλτούρα προσδιορίζει την έννοια ορισµένων τύπων 

συµπεριφοράς. Οι κοινωνικές επιδράσεις επηρεάζουν την οργανωτική κουλτούρα και 

η κοινωνικοποίηση είναι ένας τρόπος να αποκαλυφθούν µερικά στοιχεία της.  

Η γνώση που αποκτήθηκε από ανθρώπους σε επιχειρήσεις δεν είναι πάντοτε 

«δική τους» αλλά επηρεάζεται κατά πολύ από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης της 

συγκεκριµένης κουλτούρας στην οποία ανήκουν. Η κοινωνικοποίηση είναι ένας 

µηχανισµός έλεγχου της αλληλεπίδρασης των νέων µελών µε τα παλαιά και η 

κουλτούρα είναι το εργαλείο αυτού του ελέγχου.
15

  

 

1.3.1. H Οργανωσιακή κουλτούρα και η επιβίωση της µέσα στην επιχείρηση 

Από την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση εύκολα κανείς µπορεί να 

διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη κουλτούρα που να είναι καλύτερη από 

άλλες, αλλά ότι κάθε οργανισµός πρέπει να διαµορφώνει µε την στάση του,  έτσι 

                                                           
14

 Πηγή: Weick, 1995 σ. 24, 25. 
15

 Πηγή: Van Maancn & Kunda, 1989. 
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ώστε να εναρµονίζεται µε το εσωτερικό του περιβάλλον και να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις που έχει θέσει µε στόχο την εκπλήρωση σε συµφωνία µε το εξωτερικό 

περιβάλλον.  

Ο Schermerhorn καθορίζει την επαγγελµατική ικανοποίηση ως το 

σηµαντικότερο στοιχείο που επηρεάζει τον εργαζόµενο µέσα σε έναν οργανισµό.
16

 Ο 

συγγραφέας µαζί µε την σηµαντικότητα των στοιχείων της συνεργασίας, της 

επιβράβευσης, της ανταµοιβής, της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, της 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, εξαίρει την ύπαρξη της κατανοητής προς τους 

εργαζόµενους επιχειρησιακής κουλτούρας. Οι σκοποί ύπαρξης της οργανωσιακής 

κουλτούρας είναι: 

 

1. Η Εσωτερική ολοκλήρωση 

2. Η Εξωτερική Ολοκλήρωση. 

 

Η  Εσωτερική ολοκλήρωση  είναι η συλλογική ταυτότητα και η ανακάλυψη 

εκείνων των µεθόδων που θα βοηθήσουν τους εργαζόµενους να εργαστούν 

αποτελεσµατικά στον εργασιακό χώρο. Οι εργαζόµενοι αναπτύσσουν µηχανισµούς 

και συναισθήµατα κάνοντας σαφές τι πρέπει να κάνουν, πώς να ενεργούν και πώς να 

επικοινωνούν. Ξεκαθαρίζοντας ποια συµπεριφορά είναι αποδεκτή ή και ποια όχι. 

 

Η Εξωτερική ολοκλήρωση: αν η επιχείρηση πετύχει τους στόχους της 

ερχόµενη σε επαφή µε τους εξωτερικούς φορείς που επηρεάζουν την επιβίωσή της 

όπως: ανταγωνισµός, προµηθευτές, κοινωνικοί φορείς κά. 

 

1.4  Τα τρία επίπεδα της οργανωσιακής κουλτούρας 

Όταν σκεφτόµαστε την κουλτούρα µπαίνουµε σε ένα συγκεχυµένο κόσµο 

ασαφών σκέψεων, συναισθηµάτων, δράσεων και νοηµάτων που διαµορφώνουν ότι 

είναι ζωή µέσα σε ένα οργανισµό και είναι βέβαια πολύ δύσκολο να καθοριστεί. 

 Παρά τη δυσκολία ο Schein πρότεινε την ακόλουθη διευκρίνιση του τι 

εννοούµε µε τον όρο κουλτούρα. Είναι η ικανότητα συνεχούς βελτίωσης της 

ικανότητας του οργανισµού να αντιµετωπίζει τα προβλήµατά του µε τέτοιο τρόπο 

                                                           
16

 Πηγή: Schermerhorn, 1993, Job Satisfaction among employees ath a public health. 
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έτσι ώστε να διορθώνει την ταυτότητά της. Ο Schein, διαχωρίζει τη δοµή ενός 

οργανισµού σε τρία επίπεδα.  

 

1. Τα Τεχνήµατα (artefacts): Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει στοιχεία που 

γίνονται αντιληπτά σε µια πρώτη επαφή µε µια οργανωσιακή κουλτούρα, όπως 

η χωρική οργάνωση ενός εργασιακού χώρου, καθηµερινές λειτουργίες του 

οργανισµού ορατές προς τρίτους, όπως δραστηριότητες, γλώσσα, 

σηµατοδοτήσεις γραφείων, τελετές, ο τρόπος ενδυµασίας (dress code), το 

φυσικό περιβάλλον, οι οργανωτικές δοµές και οι διεργασίες, οι τρόποι 

επικοινωνίας µεταξύ των µελών, ο τρόπος της εκτέλεσης του διευθυντικού 

έργου και η ιστορία της οργάνωσης. Εύκολα παρατηρήσιµα στοιχεία από τον 

ερευνητή αλλά δύσκολά ερµηνεύεται η σηµασία τους για τον οργανισµό. 

2. Τις µοιραζόµενες αξίες  (shared values): Πρόκειται για υιοθετηµένους 

(espoused beliefs and values) λόγους, για τους οποίους τα πράγµατα γίνονται 

µε έναν συγκεκριµένο τρόπο στην επιχείρηση όπως κανόνες, κώδικες 

δεοντολογίας, εταιρικές δηλώσεις κ.ά. Σηµαντικότατο επίπεδο οργανωτικής 

κουλτούρας αφού σχετίζεται µε την στρατηγική, τους στόχους και τη 

φιλοσοφία της επιχείρησης. Η οµάδα εκπαιδεύεται ή καλύτερα ενστερνίζεται 

τις πεποιθήσεις και τις αξίες των ιδρυτών της. Σε αυτό το επίπεδο οι 

συµπεριφορές των µελών µπορούν να προβλεφθούν. Οι µοιραζόµενες αξίες 

αποτελούν τους αόρατους νόµους µε τους οποίους τα µέλη αντιλαµβάνονται, 

σκέπτονται και αισθάνονται όταν προβαίνουν σε µια δράση ως µέλη της 

επιχείρησης (µέσα επίλυσης προβληµάτων, εργασιακές σχέσεις κ.λπ). Εάν οι 

ενστερνιζόµενες αξίες και πεποιθήσεις συµφωνούν µε τις βασικές παραδοχές 

τότε οδηγούµαστε σε µια ολοκληρωµένη κουλτούρα και αποτελεί µια πηγή 

ταυτότητας για τα µέλη της. 

3. Τις βασικές παραδοχές (basic assumptions). Πρόκειται για τους µη ορατούς, 

αλλά προσδιορίσιµους λόγους για τους οποίους τα µέλη µιας οµάδας 

αντιλαµβάνονται, σκέπτονται και αισθάνονται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, σε 

ότι αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον και στη λειτουργία της επιχείρησης. Η 

αποστολή της επιχείρησης (mission), ο τρόπος επίλυσης προβληµάτων, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, ο χρόνος και ο χώρος είναι βασικές παραδοχές ενός 

οργανισµού και είναι συνήθως σιωπηλές είτε αποδεκτές από τον οργανισµό 

είτε όχι. Οι βασικές παραδοχές προκύπτουν από το βαθµό συναίνεσης λόγω 
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της επαναλαµβανόµενης επιτυχίας. Τείνουν να είναι αδιαµφισβήτητες και κατά 

συνέπεια είναι αδύνατον να αλλάξουν. 

 

Ο Schein υποστήριξε πως πολύ σηµαντικό για την ηγεσία της επιχείρησης 

είναι να δίνει την µεγαλύτερη έµφαση της στο τρίτο αυτό στοιχείο, αφού τα ευρήµατα 

µπορούν να αντικατασταθούν, νέες αξίες µπορεί να εισαχθούν, πχ µε την αλλαγή της 

αποστολής της επιχείρησης ή του κώδικα δεοντολογίας. Η κουλτούρα όµως της 

επιχείρησης δεν µπορεί να αλλάξει αν δεν επηρεαστούν οι βασικές παραδοχές της. Οι 

ερευνητές χρησιµοποιούν όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προκειµένου να κάνουν 

τη διάγνωση της εταιρικής κουλτούρας. Εντούτοις, ο Schein επισήµανε ότι πολλές 

φορές η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική, διότι τόσο τα ευρήµατα όσο και οι 

κοινές αξίες δεν είναι παρά ευχολόγια που αντιπροσωπεύουν µια επιθυµητή 

κουλτούρα, η οποία µπορεί να διαφέρει από την πραγµατικότητα. 

Τέλος για να έχουµε µια συνολική εικόνα της κουλτούρας οιουδήποτε 

οργανωτικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να είµαστε σε θέση να µεταβούµε σε όλα τα 

επίπεδα της και να ερευνήσουµε όλες τις παραµέτρους που υπάρχουν στο καθένα. 

 

1.4.1. Θεωρητικές τάσεις για τη µελέτη και διάγνωση της οργανωσιακής 

κουλτούρας 

Να µελετήσεις την κουλτούρα ενός οργανισµού σύµφωνα µε τον  Sperber
17

 

θεωρείται ότι είναι εξαιρετική µελέτη ακονίσµατος του ανθρώπινου µυαλού, γεµάτη 

µε υποθέσεις µε µια τεράστια ποσότητα ενδιαφερουσών υποθέσεων ανθρωπολογικού 

και ψυχολογικού περιεχοµένου. 

Η συµµετοχή της κουλτούρας, τα φαινόµενα που την επηρεάζουν και πως 

αυτή λειτουργεί µέσα στους οργανισµούς ήταν αντικείµενο διαφωνίας πολλών 

ερευνητών. Τις οµοιότητες και τις διαφορές αυτών προσεγγίσεων προσδιόρισαν οι 

Debra Meyerson & Joanne Martin
18

 σε ένα θεωρητικό πλαίσιο τριών προοπτικών-

τάσεων . 

i. Το στυλ της ενσωµάτωσης-ολοκλήρωσης (integration) χαρακτηρίζεται από 

δύο παραµέτρους: την αντιπαράθεση (confrontation) και την επίλυση 

προβληµάτων (problem solving): 

                                                           
17

 Πηγή: Sperber, 1996. 
18

 Πηγή: Debra Meyerson & Joanne Martin, 1992. 
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� Η αντιπαράθεση εσωκλείει ανοιχτή και άµεση επικοινωνία, αµφίδροµη 

ροή πληροφόρησης, µελέτη εναλλακτικών λύσεων και εποικοδοµητική 

ανάλυση διαφωνιών µε σκοπό την εύρεση λύσης που µεγιστοποιεί το 

κοινό όφελος. 

� Η ενσωµάτωση στόχων στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης 

προβληµάτων συµβάλλει στη δηµιουργική επίλυση των τελευταίων
19

. 

Γενικότερα η ενσωµάτωση στόχων κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο 

για την αποτελεσµατική εναρµόνιση διαδικασιών και ολοκλήρωση 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της επιχείρησης και µε σηµαντικότερη τη 

συµµετοχή της άτυπης επικοινωνίας.  

Η προοπτική της ολοκλήρωσης προϋποθέτει ότι η κουλτούρα είναι αυτό που η 

άνθρωποι µοιράζονται και χρησιµεύει ως βασικό δοµικό υλικό, προκειµένου 

να τους κρατά ενωµένους.  

 

ii. Η τάση της διαφοροποίησης. Στις οργανώσεις συνυπάρχουν ταυτόχρονα 

διαφορετικές αντιλήψεις και εκφράσεις πολιτισµικών χαρακτηριστικών. Έτσι 

ο σκοπός της οργάνωσης θα πρέπει να είναι ο εντοπισµός αυτών των 

πολιτισµικών αντιθέσεων. Έτσι θα αποκαλυφθεί η κουλτούρα του οργανισµού 

µέσα από τις διαφορές των υποοµάδων.  

 

iii. Η τάση του κατακερµατισµού. Οι εκφάνσεις της κουλτούρας δεν 

αναδεικνύουν ούτε την απόλυτη ενσωµάτωση αλλά ούτε και την απόλυτη 

διαφοροποίηση. Αντίθετα προάγουν τις πολυπολιτισµικές σχέσεις, οι οποίες 

µε την σειρά τους συνενώνουν και τα δύο προηγούµενα στοιχεία. Σ’ αυτή τη 

προσέγγιση η κουλτούρα είναι διφορούµενη και µη αναγνωρίσιµη και 

περιγράφει όχι µια ιδιότητά της, αλλά την έµφυτη φύση της.  Όπως σε κάθε 

κοινωνία στην οποία επικρατούν ορισµένα πολιτισµικά πρότυπα, τα άτοµα 

έχουν πολλά κοινά σηµεία αναφοράς, όµως διαφέρουν µεταξύ τους, 

δεδοµένου ότι διαµορφώνουν συνάµα διαφορετικές προσωπικότητες. Κατ’ 

ανάλογο τρόπο στις κοινωνικές οµάδες και στις οργανώσεις υπάρχουν κοινοί 

τρόποι αντίδρασης στα τρέχοντα γεγονότα, οι οποίοι εκφράζονται µε 

διαφοροποιηµένες συµπεριφορές. Εύλογα λοιπόν, προκύπτει ότι οι 

                                                           
19

 Πηγή :Rahim & Shapiro, 2000. Organizational Commitment The study of Organizational Justice. 
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οργανώσεις ως µέρος της κοινωνικής πραγµατικότητας, εκλαµβάνονται ως 

µικροκοινωνίες, οι οποίες διαµορφώνουν την δική τους κουλτούρα, τα δικά 

τους πρότυπα συµπεριφοράς που ισχύουν για την µεµονωµένη οργάνωση. Οι 

µορφές αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οργάνωσης, ο προσδιορισµός 

των ρόλων, η γλώσσα και οι διάφοροι κώδικες που χρησιµοποιούνται, τα 

πρότυπα συµπεριφοράς και επιτυχίας, η καταξίωση, η καθηµερινή ρουτίνα 

που επικρατεί, οι τρόποι ανταµοιβής και η επιβολή κυρώσεων, το 

τελετουργικό στοιχείο που καλλιεργείται όλα αυτά συνιστούν προσδιοριστικά 

στοιχεία που συνθέτουν την κουλτούρα της οργάνωσης.
20

  

 

 

1.4.2. Η σηµασιολογία της οργανωτικήςκουλτούρας µέσα στον εργασιακό χώρο - 

εργασιακό κλίµα. 

Στις προηγούµενες ενότητες έγινε προσπάθεια να ερµηνευθεί ο όρος 

οργανωσιακή κουλτούρα άλλα ήρθα βιβλιογραφικά αντιµέτωπη µε τον όρο 

εργασιακό κλίµα ή καλύτερα οργανωσιακό κλίµα θέλοντας να αναδείξω την στενή 

σχέση των δύο αυτών όρων οι οποίοι χρήζουν ερµηνείας. 

Οι Schwartz και Davis
21

 το έθεσαν πολύ απλά λέγοντας «πως για να 

κατανοήσει κάποιος τι είναι κουλτούρα είναι να κατανοήσει τι δεν είναι» εννοώντας 

πως κουλτούρα είναι ότι δεν είναι το κλίµα. Ο πιο όµως ξεκάθαρος διαχωρισµός των 

δύο αυτών όρων γίνεται µε τον Denison 
22

, ο οποίος συγκρίνει τους δύο όρους σε 

επτά επίπεδα, έτσι ώστε να κάνει πιο ξεκάθαρο το διαχωρισµό τους. Παρατίθενται οι 

αντιθέσεις της κουλτούρας και του κλίµατος µε βάση την επιστηµολογία, την άποψη, 

τη µεθοδολογία, το επίπεδο ανάλυσης, το χρονικό προσανατολισµό, τα θεωρητικά 

θεµέλια, την πειθαρχική βάση. (Ακολουθεί Πίνακας) 

  

                                                           
20

 Πηγή: Παναγιωτοπούλου Ρ., 1997. Η κοινωνιολογία των οργανώσεων. 
21

 Πηγή:Schwartz και Davis,1981:32. Organizational Climate. 
22

 Πηγή: Denison, 1996. What’s the difference between Organizational culture and organizational climat? 
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Πίνακας 1 

Σύγκριση οργανωσιακής κουλτούρας και οργανωσιακού κλίµατος 

Πεδίο σύγκρισης  Οργανωσιακή Κουλτούρα  Οργανωσιακό Κλίµα 

Επιστηµολογία  Σύµφωνα µε το πλαίσιο  Συγκριτικό,  Νοµοθετικό και  

ιδεογραφικό 

Άποψη  Υφιστάµενη άποψη  Άποψη των συγγραφέων 

Μεθοδολογία  Ποιοτική  Ποσοτική 

Επίπεδο ανάλυσης  Υπάρχουσες αξίες  Επιφανειακές Εκδηλώσεις και 

πεποιθήσεις 

Χρονικός 

Προσανατολισµός 

 Ιστορική Εξέλιξη  Ανιστόρητα κοµµάτια 

Θεωρητικές Βάσεις  Κοινωνική δοµή  Θεωρία πεδίου του Lewin, 

Κριτική Θεωρία 

Επιστηµονικές Βάσεις  Κοινωνιολογία και 

Ανθρωπολογία 

 Ψυχολογία 

Μεταφρασµένη Πηγή : D.R. Denison (1996),”what is different between organizational culture and organizational clima ? a 

native’s point of view on a decate of paradigm wars “, Academy of management Review, vol. 21, No. 3 , 619-654 

 

Σύµφωνα µε τον Denison η κουλτούρα παρουσιάζεται βιβλιογραφικά, ως ένα 

συγκεκριµένο πλαίσιο µέσα στο οποίο δρουν πολλοί παράγοντες, όπως η 

διαφορετικότητα των θέσεων, των ειδικοτήτων, των φύλλων, που επηρεάζουν την 

εργασία µέσα στον οργανισµό. Ερευνητές της κουλτούρας ενδιαφέρθηκαν για την 

εξέλιξη των κοινωνικών και ανθρωπολογικών συστηµάτων µε την πάροδο του 

χρόνου και υποστήριξαν τη σηµασία κατανόησης, των βαθύτατων αυτών υποθέσεων 

που επηρεάζουν έναν οργανισµό.
23

   

Ανεξάρτητα από τις οµοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο 

έννοιες, οι ερευνητές δεν πρέπει να αποπροσανατολίζονται από τον αρχικό τους 

στόχο που είναι η µελέτη της οργανωσιακής ζωής. Το εργασιακό κλίµα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο διαγνωστικής προσέγγισης µε στόχο την κατανόηση των 

οργανισµών και τον έλεγχο της αλλαγής, την οποία υφίσταται µέσα στο χρόνο. Η 

ποσοτική µεθοδολογία είναι το καταλληλότερο εργαλείο και αποτελεί τον 

                                                           
23

 Schein, 1985. Πηγή :∆ιπλωµατική Εργασία Ε. Παρασκευά. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Περιβάλλον. 
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χρησιµότερο δείκτη µιας επιχείρησης και τους ερευνητές πιο κοντά στο αναµενόµενο 

αποτέλεσµα.   

Συµπερασµατικά η εταιρική κουλτούρα θεωρείται η πιθανή διακριτή 

ικανότητα, που είναι ως επί το πλείστον, αγνοηµένη από τους διοικητές, ως πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση
24

 και προκειµένου να το 

δηµιουργήσει  θα πρέπει να εκπληρώνει τρεις προϋποθέσεις :  

 

� να διαθέτει µια συγκεκριµένη αξία για την επιχείρηση, έτσι ώστε να 

ακολουθήσει και ανάλογη στρατηγική. 

� να είναι µοναδική. Το δυνατότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την 

επιχείρηση. 

� Να µην είναι εύκολα αντιγράψιµη. Η εύκολη µίµηση από άλλες επιχειρήσεις 

θα βλάψουν µελλοντικά την βιωσιµότητα.
25

  

 

Στις επιχειρήσεις συχνά παρατηρούµε εταιρική κουλτούρα ασθενή, οπότε και 

η απόδοση των εργαζοµένων είναι χαµηλότερη, ενώ η ισχυρή κουλτούρα συµβάλλει 

στην υψηλή απόδοση
26

 των µελών της και κατά συνέπεια ενισχύεται η δηµιουργία 

ενός ισχυρού συστήµατος αξιών µε το οποίο θα συνάδουν και θα δεσµευτούν τα µέλη 

της.
27

  

 

1.4.3. Ανάπτυξη Οργανωτικής Κουλτούρας  

Στην σηµερινή εποχή όπου αξίες, αντιλήψεις, παραδόσεις, εξαφανίζονται, 

κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη της οργανωτικής κουλτούρας, προκείµενου η 

επιχείρηση να διατηρηθεί αλλά και να πετύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  

Η οργανωτική κουλτούρα αναπτύσσεται στους οργανισµούς για να 

αντιµετωπίσει δύο πολύ σηµαντικές προκλήσεις:  

α) Την διατήρηση αποτελεσµατικών σχέσεων µεταξύ των µελών του 

οργανισµού.  

β) Την αντιµετώπιση του µεταβαλλόµενου εξωτερικού περιβάλλοντος στον 

οποίο ο οργανισµός πρέπει να προσαρµοστεί για να επιβιώσει .  

                                                           
24

 Πηγή: Mau, 2000. Organizational Culture and Quality Improvements. 
25

 Πηγή: Barney 1986. Organizational culture and competitive advantage. 
26

 Πηγή: Kotter, Heskett,1992. Corporate Culture and the Individual in perspective. 
27

 Πηγή: Robbins, Coulter, 2003.A strategic management model for the provision of housing. 
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Πολλές φορές η ανάπτυξη της οργανωτικής κουλτούρας εξαρτάται από την 

φυσιογνωµία και την συµπεριφορά του ηγέτη οργανισµού.  

Η κουλτούρα για να διατηρηθεί, για να αναπτυχθεί και για να µην αλλοιωθεί 

στο µέλλον, θα πρέπει να υπάρχει η συµβουλή των εξής παραγόντων :  

1. ∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων: Το τµήµα αυτό της επιχείρησης έχει  

επιτελικό, εκτελεστικό και συµβουλευτικό, υποστηρικτικό και εποπτικό ρόλο. 

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων πόρων έχει ως στόχους : 

� Να βοηθήσει στην ικανοποίηση των οργανωσιακών στόχων της 

επιχείρησης. 

� Να χρησιµοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες και 

τον αριθµό των εργαζοµένων. 

� Να δηµιουργήσει το αίσθηµα της αφοσίωσης. 

� Να ενισχύσει την κατάλληλη κουλτούρα και κλίµα. 

� Να βελτιώσει την ποιότητα του αποτελέσµατος της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

� Να ενισχύσει τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. 

� Να βελτιώσει την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα. 

� Να βοηθήσει τη διοίκηση αλλαγών (Change management). 

� Να επιβλέπει την τήρηση των νοµικών και εργασιακών σχέσεων.  

� Να βελτιώσει την επικοινωνία και την οµαδικότητα του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

2. Το µάνατζµεντ: Το οποίο έχει σηµαντική επίδραση στην οργανωτική 

κουλτούρα. Το σύγχρονο management µελέτα και αξιολογεί προς όφελος της 

επιχείρησης, τα άτοµα και τις προσωπικότητες, τις διαστάσεις της προσωπικότητας 

των ατόµων, την υποκίνηση και την απόδοσή τους. Πολλές φορές οι µάνατζερ 

αποτελούν πρότυπα για τους άλλους. ∆ηλαδή, έχουν µια συµπεριφορά και µια 

απόδοση η οποία είναι παράδειγµα προς µίµηση. Για παράδειγµα το ενδιαφέρον του 

µάνατζερ για την ποιότητα περνάει στους υφισταµένους, η οποία µε την πάροδο του 

χρόνου γίνεται πιστεύω για όλα τα άτοµα.  

3. Η κοινωνικοποίηση στον Οργανισµό: Η ταυτότητα µιας οργάνωσης 

συγκροτείται από όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το παρελθόν και το παρόν της, 

δίνουν νόηµα στις δραστηριότητές της και έναυσµα για την δηµιουργία καινούριων 

µύθων και ιστοριών. 
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Η µετάδοση των στοιχείων αυτών στα καινούρια µέλη δεν αποτελεί µονάχα 

έναν συνδετικό κρίκο µεταξύ των µελών, αλλά ταυτόχρονα συνιστά µία διαδικασία 

επικοινωνίας, η οποία ενδυναµώνει τις σχέσεις µεταξύ των µελών και ισχυροποιείται 

η εικόνα της οργάνωσης. Στο σηµείο αυτό διαφαίνεται ο σηµαντικό ρόλος που 

διαδραµατίζουν οι τυπικοί και άτυποι δίαυλοι επικοινωνίας. Οι δίαυλοι τυπικής 

επικοινωνίας, όπως η διαφήµιση, το έντυπο και το οπτικοακουστικό υλικό, η 

αλληλογραφία αποσκοπούν στο να σχεδιάσουν, να προγραµµατίσουν και να 

επιβάλλουν την επιθυµητή εικόνα της οργάνωσης προς τα έξω.  

Η οργανωτική κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία µετάδοσης στο νέο 

υπάλληλο και αφοµοίωσης των σκοπών του οργανισµού, των προτύπων και των 

τρόπων πραγµατοποίησης των προγραµµάτων. Είναι δηλαδή η διαδικασία 

προσαρµογής των υπαλλήλων στην οργανωτική κουλτούρα. Μέσω της οργανωτικής 

κοινωνικοποίησης, το άτοµο εκτιµά τις αξίες, την αναµενόµενη συµπεριφορά και τη 

γνώση που είναι απαραίτητη για να ασκήσει επιτυχώς το ρόλο του και να γίνει µέλος 

του οργανισµού. Το δυσκολότερο βεβαίως στάδιο της κοινωνικοποίησης είναι στην 

αρχή, όταν το άτοµο µπαίνει στον οργανισµό. Όταν το άτοµο κατορθώσει να 

προσαρµοστεί στο αρχικό στάδιο, τότε η περαιτέρω κοινωνικοποίηση γίνεται 

ευκολότερη.  

4. Ο Σύµβουλος: Οι παλιότεροι υπάλληλοι κάθε οργανισµού θα πρέπει να 

καθοδηγούν τα νεώτερα µέλη του οργανισµού, ώστε να προσαρµόζονται αρµονικά 

στις απαιτήσεις και στην κουλτούρα του.  

5. Οι Ήρωες: Πρόκειται φυσικά για συµβολικές ανθρώπινες φιγούρες, για 

εκείνα τα µέλη που προσωποποιούν και προβάλουν µε τον καλύτερο τρόπο, τις άξιες 

της οργανωτικής κουλτούρας. Με άλλα λόγια πρόκειται για οραµατιστές που 

χρησιµεύουν ως πρότυπα στα υπόλοιπα µέλη της οργάνωσης.  

 

1.4.4. Η ∆ιάσταση των αξιών 

H εταιρική κουλτούρα όπως προαναφέρθηκε καθρεπτίζει το σύστηµα αξιών 

του οργανισµού και σύµφωνα µε τον Schein
28

 γεννιέται µέσα από τέσσερις πηγές: 

 

                                                           
28

 Πηγή: Schein, 2004. Assessment of cultural Dimensions, Leadership behaviors and leadership Self-Efficacy. 
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1. Tην ιστορία. Οι υπάλληλοι γνωρίζουν τις οργανώσεις µέσα από το 

παρελθόν τους και αυτή η συνειδητοποίηση βοηθά να δοµηθεί καλύτερα 

η εταιρική κουλτούρα. 

2. Το περιβάλλον. Επειδή όλες οι οργανώσεις πρέπει να αλληλεπιδράσουν 

µε το εξωτερικό περιβάλλον τους (πελάτες, ανταγωνιστές, προµηθευτές 

κ.λ.π.), το περιβάλλον εσωτερικό ή εξωτερικό ασκεί έναν καταλυτικό 

ρόλο στην οικοδόµηση της εταιρικής κουλτούρας.  

3. Το ανθρώπινο δυναµικό. Οι οργανώσεις διατηρούν τα άτοµα, που 

υιοθετούν εύκολα την εταιρική τους κουλτούρα. 

4. Τη διαδικασία κοινωνικοποίησης. Οι οργανώσεις δίνουν σηµασία στην 

προσαρµογή των νέων υπαλλήλων, ώστε να υιοθετήσουν την εταιρική 

κουλτούρα. 

Η έρευνα έχει προσδιορίσει πέντε δευτεροβάθµιους µηχανισµούς από τους 

οποίους η εταιρική κουλτούρα αναπτύσσεται µε την πάροδο του χρόνου και όλοι 

αυτοί οι µηχανισµοί συσχετίζονται µε τις ενέργειες των επιτελικών στελεχών µέσα 

στην οργάνωση : 

 

1. Μέσω της αποτελεσµατικής επικοινωνίας πληροφορούν τους υπαλλήλους 

για το όραµα της οργάνωσης. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από 

παρατηρήσεις, συνεδριάσεις και συζητήσεις στρατηγικής. 

2. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι κρίσεις. Μια κατάσταση 

κρίσης µπορεί να δηµιουργήσει νέες πεποιθήσεις και αξίες. 

3. Η συµπεριφορά των διευθυντών έχει σηµαντική επίδραση στις 

πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συµπεριφορές των υπαλλήλων. 

4. Μέσα από τα οργανωτικά συστήµατα και τις διαδικασίες διαµορφώνονται 

τα κριτήρια για την κατανοµή των ανταµοιβών και την κάλυψη των 

θέσεων. 

5. Μέσω της οργανωτική δοµής. 

 

1.4.5. Η διάσταση της ταυτότητας: 

Η δεύτερη διάσταση της εταιρικής κουλτούρας, η ταυτότητα, φανερώνεται 

υπό τη µορφή των ορατών συµβόλων της οργάνωσης. Τέτοια χαρακτηριστικά, που 

αποσκοπούν να συµβολίσουν τη θέση ή την ιδιότητα του µέλους, σε µια καθορισµένη 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Οργανωσιακή Κουλτούρα  

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

 

 

18 

οµάδα, αποτελούν: η θέση των γραφείων των ανώτερων υπαλλήλων, η διάταξη των 

γραφείων των υφιστάµενων κ.λ.π.  

Οι οργανώσεις µπορούν επίσης να θέσουν ενδυµατολογικούς κανόνες ή να 

καθορίσουν τα αισθητικά κριτήρια π.χ. το λογότυπο ενός οργανισµού ή τον τρόπο 

διακόσµησης του εργασιακού χώρου. Αυτά τα στοιχεία είναι µεταφορείς σηµαντικών 

συµβολικών πολιτιστικών µηνυµάτων στους υπαλλήλους.
29

  

Πράγµατι, έχει υποστηριχτεί ότι τα σύµβολα αντιπροσωπεύουν το πρώτο 

στρώµα της εταιρικής κουλτούρας και περιλαµβάνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(artefacts), που αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Η έρευνα για τα σύµβολα προτείνει ότι εξυπηρετούν τις εξής γενικές 

λειτουργίες στον οργανωτικό χώρο: 

 

� Απεικονίζουν τις υπολανθάνουσες πτυχές της εταιρικής κουλτούρας. 

� ∆ιαµορφώνουν τους εσωτερικούς κανόνες της συµπεριφοράς, και δίνουν 

ερµηνείες στην οργανωτική δράση. 

 

Κατά γενικό κανόνα τα σύµβολα είναι χαρακτηριστικά, που µπορούν να 

βιωθούν µέσω των αισθήσεων. Οι µελέτες αναφέρουν την αρχιτεκτονική του 

εργασιακού χώρου, τα συνθήµατα, τις οπτικές εικόνες και τα εταιρικά λογότυπα, ως 

παραδείγµατα συµβόλων. Στην περίπτωση των εταιρικών λογότυπων, οι µελέτες 

προτείνουν ότι τα διακριτικά τους στοιχεία αποτελούν σύµβολο εταιρικής ταυτότητας 

για µια επιχείρηση. 

 

1.5  Η συµβολή των Cameron και Quinn στην οργανωτική κουλτούρα µέσα στον 

εργασιακό χώρο.  

Οι Cameron και Quinn
30

 χρησιµοποιούν ένα ερωτηµατολόγιο για τη διάγνωση 

της οργανωτικής κουλτούρας, το οποίο απαιτεί απάντηση από τα µέλη σε έξι 

διαστάσεις της. Αυτό γίνεται σε δύο στάδια, αρχικά µε την αναγνώριση της 

υφιστάµενης κουλτούρας και µετέπειτα µε την αναγνώριση της επιθυµητής 

κουλτούρας, δηλ. αυτής που πιστεύουν τα µέλη ότι πρέπει ν’ αναπτύξουν, 

προκειµένου να µπορέσει ένας οργανισµός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος.  

                                                           
29

 Πηγή: Pratt M.G., 1997. Organizational Dress as a symbol of multilayered social identities. 
30

 Πηγή: Cameron & Quinn, 2006. Competing Values Leadership. 
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Οι διαστάσεις αυτές είναι: 

I. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά ενός οργανισµού, δηλ. πως είναι το σύνολο της 

οργάνωσης. 

II. Η οργανωτική ηγεσία, δηλαδή το στυλ ηγεσίας που χαρακτηρίζει τον κάθε 

οργανισµό. 

III. Η διοίκηση των εργαζόµενων, το πώς αντιµετωπίζονται και πως είναι το 

εργασιακό τους περιβάλλον. 

IV. Η οργανωτική συνοχή, µε άλλα λόγια το σύνολο των µηχανισµών που κρατούν 

τον οργανισµό ενωµένο. 

V. Οι στρατηγικές προτεραιότητες, δηλ. σε ποιες περιοχές δίνει έµφαση η 

οργανωτική στρατηγική. 

VI. Τα κριτήρια της επιτυχίας, δηλαδή πώς ορίζεται η επιτυχία και τι ανταµείβεται 

από τον οργανισµό.  

 

Αυτές οι διαστάσεις αντανακλούν τις βασικές αξίες της εργασιακής 

κουλτούρας, «φωτίζουν» την οργανωτική κατάσταση και δίνουν µια εικόνα για τον 

τύπο κουλτούρας που υφίσταται. 

Η ερµηνεία του προφίλ της υφιστάµενης κουλτούρας µπορεί να γίνει από 

διαφορετικές οπτικές και στη βάση τουλάχιστον έξι τύπων σύγκρισης : 

 

i. Τον κυρίαρχο τύπο κουλτούρας που υφίσταται στην οργάνωση. 

ii. Τις αντιφάσεις µεταξύ της υπάρχουσας και της επιθυµητής µελλοντικής     

κουλτούρας. 

iii. Τη δύναµη του κυρίαρχου τύπου κουλτούρας. 

iv. Την αναλογία – αντιστοιχία των προφίλ κουλτούρας, που δηµιουργούνται από    

διαφορετικά άτοµα µέσα στην οργάνωση. 

v. Τη σύγκριση ανάµεσα στο προφίλ κουλτούρας της οργάνωσης, µε το µέσο 

προφίλ    αντίστοιχων οργανώσεων. 

vi. Τη σύγκριση του οργανισµού µε µερικές γενικές τάσεις, που έχουν 

παρατηρηθεί στο πέρασµα δέκα ετών από τη χρήση του συγκεκριµένου 

εργαλείου µέτρησης που αξιολογεί την οργανωτική κουλτούρα. 
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Το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Οργανωτικής Κουλτούρας 

(Organizational Culture Assessment Instrument – ΟCAI) αποτελεί ένα µοντέλο 

µέτρησης κλίµακας σταθερού αθροίσµατος, που αναπτύχθηκε από τους Quinn & 

Cameron το 1999 και µετράει την απόκλιση µεταξύ της υφιστάµενης και της 

επιθυµητής κουλτούρας, βασιζόµενο στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών αξιών του. 

 Το εργαλείο αυτό, που είναι υπό τη µορφή ερωτηµατολογίου, αποτελείται από 

δύο µέρη.  

Στο πρώτο µέρος, απαντώνται έξι επιµέρους ερωτήσεις, προκειµένου να 

αποτυπωθεί η υφιστάµενη κουλτούρα ενός οργανισµού, ενώ στο δεύτερο µέρος, το 

οποίο είναι πανοµοιότυπο µε το πρώτο, οι ερωτήσεις απαντώνται µε βάση το πια 

θέση επιθυµούµε να κατέχει ο οργανισµός µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια, 

αποτυπώνεται δηλαδή η επιθυµητή κουλτούρα του οργανισµού. 

Με τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου προσεγγίζονται οι έξι διαστάσεις – 

κλειδιά της οργανωτικής κουλτούρας, όπως παρακάτω: 

 

1. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά 

Α. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ προσωπικός χώρος. Είναι σαν µια µεγάλη     

οικογένεια. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι µοιράζονται πολλά µεταξύ τους. 

Β. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ δυναµικός και επιχειρηµατικός χώρος. Οι    

άνθρωποι είναι πρόθυµοι να αναλάβουν ρίσκο. 

Γ. Ο οργανισµός είναι προσανατολισµένος στα αποτελέσµατα. Ενδιαφέρει η    

εκτέλεση των εργασιών. Οι άνθρωποι είναι πολύ ανταγωνιστικοί και    

εστιάζουν στα αποτελέσµατα. 

∆. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ οργανωµένος και ελεγχόµενος χώρος. Οι    

άνθρωποι λειτουργούν συνήθως µε βάση επίσηµες διαδικασίες. 

 

2. Η ηγεσία του οργανισµού 

Α. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα της     

καθοδήγησης, της διευκόλυνσης και της προστασίας. 

Β. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα της    

επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της ανάληψης κινδύνου. 

Γ. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα του    

προσανατολισµού στα αποτελέσµατα και στην επιθετική πολιτική. 
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∆. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα του    

συντονισµού, της οργάνωσης και της αποτελεσµατικότητας. 

 

3. Η διοίκηση των εργαζόµενων 

Α. Το στυλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από οµαδικό πνεύµα,     

συναίνεση και συµµετοχή. 

Β. Το στυλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από προσωπική ανάληψη     

κινδύνου, καινοτοµία, ελευθερία και µοναδικότητα. 

Γ. Το στυλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισµό, 

υψηλές απαιτήσεις και ανάγκη για επιτεύγµατα. 

∆. Το στυλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από ασφάλεια της    

απασχόλησης, συµµόρφωση, προβλεψιµότητα και σταθερότητα σχέσεων. 

 

4. Η  Οργανωσιακή ενότητα 

Α. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η     

νοµιµοφροσύνη και η αµοιβαία εµπιστοσύνη. Υπάρχει υψηλό επίπεδο 

δέσµευσης στον οργανισµό. 

Β. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η δέσµευση 

στην καινοτοµία και την ανάπτυξη. Υπάρχει έµφαση στην πρωτοβουλία και 

στην αρίστευση. 

Γ. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η έµφαση στα    

επιτεύγµατα και την υλοποίηση των στόχων. Η επιθετική  πολιτική και η    

κερδοφορία είναι βασικές αρχές. 

∆. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι οι επίσηµοι    

κανόνες και πολιτικές. Η διατήρηση της οµαλής λειτουργίας του οργανισµού 

είναι σηµαντική. 

 

5. Η Στρατηγική Εστίαση 

Α. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων του. Επικρατούν     

υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης, ανοιχτή επικοινωνία και συµµετοχή. 

Β. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην απόκτηση νέων πόρων και στη δηµιουργία   

προκλήσεων. Η δοκιµή νέων ιδεών και προοπτικών εκτιµάται ιδιαίτερα. 
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Γ. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην ανταγωνιστικότητα και την επίτευξη    

αποτελεσµάτων. Η επίτευξη υψηλών στόχων και η κερδοφορία είναι οι    

επικρατούσες αρχές. 

∆. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στη µονιµότητα και τη σταθερότητα. Η     

αποτελεσµατικότητα, ο έλεγχος και η απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισµού 

είναι σηµαντικές αξίες. 

 

6. Τα Κριτήρια Επιτυχίας 

Α. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την ανάπτυξη του ανθρώπινου    

δυναµικού του, την οµαδική εργασία, τη δέσµευση των εργαζόµενων και την 

κοινωνική φροντίδα. 

Β. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση τη δηµιουργία µοναδικών και    

νέων προϊόντων, είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα και καινοτόµος. 

Γ. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την επικράτηση στην αγορά και     

την υπερκέραση του ανταγωνισµού. Η ηγεσία στην ανταγωνιστική αγορά 

αποτελεί παράγοντα – κλειδί. 

∆. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την αποτελεσµατικότητα. Η 

αξιόπιστη διανοµή και παράδοση, η τήρηση του προγράµµατος και το χαµηλό 

κόστος παραγωγής αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για οργανισµό. 

 

Οι Cameron και Quinn ονόµασαν το θεωρητικό µοντέλο, στο οποίο 

βασίζεται το ερωτηµατολόγιο που κατασκεύασαν, «πλαίσιο ανταγωνιστικών 

αξιών».  Αυτό το πλαίσιο συνίσταται στον συνδυασµό δύο θεµελιωδών διαστάσεων: 

 

1. Η πρώτη διάσταση «ευελιξία – έλεγχος», διαφοροποιεί τα κριτήρια της 

αποτελεσµατικότητας ενός οργανισµού σε αυτά που δίνουν έµφαση στην 

ευελιξία και σε αυτά που δίνουν έµφαση στον έλεγχο και τους κανονισµούς. 

Στον προσανατολισµό της ευελιξίας υπάρχουν άτυπες σχέσεις, οµαδική 

δέσµευση των µελών, ελευθερία πρωτοβουλιών και προσαρµοστικότητα. 

Όταν το κριτήριο είναι ο έλεγχος, οι οργανισµοί χαρακτηρίζονται από 

σταθερότητα, εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών, µέτρηση αποτελεσµάτων 

και µηχανισµών ελέγχου. 
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2. Η δεύτερη διάσταση «εσωτερικός – εξωτερικός» προσανατολισµός, 

διαφοροποιεί τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας σε αυτά που δίνουν έµφαση 

στην εσωστρέφεια, ολοκλήρωση και ενότητα, συνδεόµενη άµεσα µε τις 

δοµές, το κλίµα και το ανθρώπινο δυναµικό, και σε αυτά που δίνουν έµφαση 

στην εξωστρέφεια, τη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα, και 

συνδέονται µε στοιχεία της αγοράς, του ανταγωνισµού και της καινοτοµίας. 

Μέσα από τον συνδυασµό αυτών των δύο διαστάσεων δηµιουργούνται 

τέσσερα τεταρτηµόρια, που αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους 

οργανωτικής κουλτούρας µε αντίθετους προσανατολισµούς, παραδοχές, 

πρακτικές και αξίες. 

 

Τύπος Α:   την κουλτούρα γενιάς (clan culture),  

Τύπος Β:   την κουλτούρα ανοιχτού συστήµατος (adhocracy culture),  

Τύπος Γ:    την κουλτούρα της αγοράς (market culture), και 

Τύπος ∆:    την ιεραρχική κουλτούρα (hierarchy culture). 

 

Με κάθε έναν από τους τύπους αυτούς είναι συνδεδεµένες πέντε εταιρικές 

διαστάσεις της κουλτούρας:  

 

1. το κυρίαρχο χαρακτηριστικό,  

2. η διαχείριση των υπαλλήλων,  

3. η οργανωτική συναρµογή,  

4. η στρατηγική έµφαση και  

5. τα κριτήρια της επιτυχίας.  

 

Αυτές οι διαστάσεις παρέχουν µια περιεκτικότερη άποψη των συµπεριφορών, 

που είναι πιθανό να προκύψουν κάτω από κάθε εταιρικό τύπο κουλτούρας. Τα γενικά 

χαρακτηριστικά του κάθε τύπου περιγράφονται παρακάτω και οι διαστάσεις που 

συνδέονται µαζί τους παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 2 

∆ιαστάσεις της Οργανωσιακής Κουλτούρας 

Τυπολογία Ιεραρχική Κουλτούρα Κουλτούρα Αγοράς Κουλτούρα Γενιάς Κουλτούρα Ανοιχτού 
Συστήµατος 

Κυρίαρχα 
Χαρακτηριστικά 

Πολύ ελεγχόµενες και 

δοµηµένες διαδικασίες 

Άνθρωποι πρόθυµοι να 

αναλάβουν  ρίσκο 

Προσωπική θέση, 

εκτεταµένη οικογένεια 

Οι άνθρωποι είναι 

ανταγωνιστικοί και 

προσανατολισµένοι στο 

επίτευγµα 

∆ιαχείρισης 
Υπαλλήλων 

Ασφάλεια απασχόλησης, 

συµµόρφωση, 

προβλεψιµότητα, 

σταθερότητα 

Ανταγωνιστικότητα και 

υψηλή αναζήτηση 

Οµαδική εργασία, 

συναίνεση, συµµετοχή 

Ατοµικότητα, καινοτοµία, 

ελευθερία και µοναδικότητα 

Οργανωτική 
Συναρµογή 

Οι επίσηµοι κανόνες και 

οι πολιτικές είναι 

σηµαντικές για την οµαλή 

λειτουργία της 

Οργάνωσης 

Η ολοκλήρωση του στόχου 

επιτυγχάνεται µέσω 

επιθετικών κινήσεων 

Πίστη και αµοιβαία 

εµπιστοσύνη στην 

οργάνωση 

∆έσµευση για την καινοτοµία 

και την ανάπτυξη 

Στρατηγική 
Έµφαση 

Η σταθερότητα, η 

αποδοτικότητα, ο έλεγχος 

και οι οµαλές διαδικασίες 

είναι σηµαντικοί 
παράγοντες. 

Ανταγωνιστικές ενέργειες, 

επιτεύγµατα που έχουν 

αντίκτυπο στην αγορά 

Ανθρώπινη ανάπτυξη, 

αφοσίωση, ειλικρίνεια, 

συµµετοχή 

Αποκτούν νέους πόρους και 

δοκιµάζουν νέες ιδέες. 

Κριτήρια Επιτυχίας Αποδοτικότητα, οµαλός 

σχεδιασµός χαµηλού 

κόστους παραγωγής. 

Επικράτηση στην Αγορά 

προκειµένου να ξεπεράσει 

τον ανταγωνισµό. 

Προσωπική ανάπτυξη, 

οµαδική εργασία 

Έχουν στην κατοχή τους 

µοναδικά ή καινοτόµα προϊόντα 

Πηγή: ∆ιδακτορική ∆ιατριβή Σ.Μακρίδη, 2008. 

 

Η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας έχει τύχει τεράστιας προσοχής από 

ερευνητές και µελετητές τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

ερευνητικών προσπαθειών έχει επικεντρωθεί στην κατανόηση και τον καθορισµό της 

επιχειρησιακής κουλτούρας
31

 αποδίδοντας δευτερεύουσα σηµασία στη σχέση που 

υφίσταται ανάµεσα στην κουλτούρα και την απόδοση της επιχείρησης.  

Επιπρόσθετα, ανάλογο φαινόµενο παρατηρείται και σε ότι αφορά τις 

ενδεδειγµένες µεθόδους για τη µελέτη και την ορθότερη κατανόηση της 

επιχειρησιακής κουλτούρας
32

. ∆ηλαδή, αν και υπήρχαν αρκετές µελέτες που να 

αναφέρονται στη σχέση κουλτούρας και απόδοσης της επιχείρησης, βασίζονταν όλες 

σε ποιοτικές µεθόδους οι οποίες δεν προσφέρουν τη δυνατότητα διενέργειας 

αναλυτικών συγκρίσεων µεταξύ επιχειρήσεων, όπως οι ποσοτικές µέθοδοι. ∆εν 

υπήρχε καµία εµπειρική διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην κουλτούρα και την 

αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. Η αντιπαράθεση των δύο διαστάσεων οδηγεί 

στο σχηµατισµό τεσσάρων (τεταρτηµορίων) τύπων επιχειρησιακής κουλτούρας:  

 

• Adhocracy culture (κουλτούρα Ανοιχτού Συστήµατος)  

• Market culture (κουλτούρα Αποδοτικότητας/στόχων)  

                                                           
31

 Πηγή: Allaire και Firsirotou, 1984. Theories of organizational culture. 
32

 Πηγή: Hofstede, 1986. Dimensions of Culture. 
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• Hierarchy culture (Ιεραρχική κουλτούρα/εσωτερικών διαδικασιών )  

• Clan culture (κουλτούρα Ανθρωπίνων Σχέσεων/πόρων).  

Σχήµα 1 

Οι 4 τύποι της Οργανωσιακής Κουλτούρας (Cameron & Quinn) 

 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Clan Culture     Adhocracy Culture 
o Ενδιαφέρον     o ∆ιορατικότητα 

o ∆έσµευση     o Καινοτοµία 

o Ηθικό     o Προσαρµοστικότητα 

      

o Συζήτηση     o Εξωτερική Υποστήριξη 

o Συµµετοχή     o Απόκτηση Πόρων 

o Ειλικρίνεια     o Ανάπτυξη 

      

      

      

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

      

o Μέτρηση     o Ολοκλήρωση 

o Τεκµηρίωση     o Παραγωγικότητα 

o ∆ιαχείριση Πληροφοριών    o Κέρδος 

      

 o Σταθερότητα    o ∆ιευκρίνιση στόχων 

 o Έλεγχος    o Προσανατολισµός 

 o Συνέχεια    o Αποφασιστικότητα 

      

Hierarchy Culture     Market Culture 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Πηγή:∆ιδακτορική ∆ιατριβή Σ. Μακρίδη, 2008. 

 

Κάθε τύπος κουλτούρας διακρίνεται από ορισµένες χαρακτηριστικές 

διαστάσεις: κυρίαρχα χαρακτηριστικά (dominant characteristics), στυλ ηγεσίας 

(leadership style), µηχανισµοί σύνδεσης (bonding or coupling mechanisms), 

στρατηγική έµφαση (strategic emphases), επιχειρησιακός σκοπός, παράγοντες 

υποκίνησης και κριτήρια αποτελεσµατικότητας.  

Η διάσταση dominant characteristics σχετίζεται µε τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά της κουλτούρας της επιχείρησης, δηλαδή µε τη συνολική της εικόνα.  

Η διάσταση leadership style σχετίζεται µε το κυρίαρχο στυλ ηγεσίας που 

συναντάται στην επιχείρηση καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τους 

ηγέτες της. Κάθε τύπος κουλτούρας χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο στυλ 

ηγεσίας το οποίο εναρµονίζεται και ενισχύει τις αξίες του.
33

 Η παρουσία του 

ενδεδειγµένου στυλ ηγεσίας σε µία συγκεκριµένη επιχείρηση συµβάλλει σε µείωση 

των συγκρούσεων και των πιέσεων στο εσωτερικό της, καθώς και σε υψηλή 

παραγωγικότητα.  

                                                           
33

 Πηγή: Cameron και Freeman, 1991. The competing Values Framework: Enhancing the effectiveness of Changes in 

Organizational Culture. 
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Η διάσταση bonding αναφέρεται στο σετ των κοινών αξιών και πεποιθήσεων 

που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση και λειτουργούν ως «κόλλα» (organizational glue) 

για τα µέλη της.
34

  

Η διάστασή strategic emphases σχετίζεται µε τον καθορισµό πεδίων στα οποία 

αποδίδει έµφαση η επιχείρηση και τα οποία καθοδηγούν τη στρατηγική της. 

Αποτελούν ουσιαστικά τις γενικές προσεγγίσεις ή προσανατολισµούς που 

χρησιµοποιούνται για την επίτευξη αποτελεσµατικότητας. 

 

Adhocracy culture (development culture). Ο αναπτυξιακός τύπος κουλτούρας 

βρίσκεται στο επάνω δεξιά τεταρτηµόριο (open systems model) και δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στην ευελιξία και την αλλαγή, προϋποθέτοντας την εστίαση της επιχείρησης 

στο εξωτερικό περιβάλλον και αποτελεί το πρωτοποριακό µοντέλο. Η επιχείρηση, η 

οποία χαρακτηρίζεται από development culture επικεντρώνεται στην εξέλιξη σε ένα 

δυναµικό και δηµιουργικό χώρο για να εργαστεί κανείς και να ενθαρρύνει την 

ιδιωτική πρωτοβουλία και ελευθερία. Σκοπός µιας επιχείρησης µε µία ανάλογη 

έµφαση θεωρείται η καινοτοµία και η ανταπόκριση στις επιταγές του περιβάλλοντος.  

Οι ηγέτες θεωρούνται καινοτόµοι, ιδεαλιστικοί και πρόθυµοι να αναλάβουν 

ριψοκίνδυνες αποφάσεις. Επιπρόσθετα, επικεντρώνονται στην απόκτηση νέων πόρων 

και στη διατήρηση διαφάνειας, νοµιµότητας και εξωτερικής υποστήριξης. Οι 

παράγοντες υποκίνησης περιλαµβάνουν την ανάπτυξη, τη δηµιουργικότητα και την 

ποικιλία. Η «κόλλα» η οποία συγκρατεί την επιχείρηση είναι η δέσµευση στην 

καινοτοµία και τον πειραµατισµό. Μακροπρόθεσµα, αποδίδεται έµφαση στην 

ανάπτυξη, τη δηµιουργικότητα, την προσαρµογή στις συνθήκες του περιβάλλοντος 

και την απόκτηση πόρων. Κριτήρια αποτελεσµατικότητας θεωρούνται η ανάπτυξη 

νέων αγορών (νέα και µοναδικά προϊόντα) και η απόκτηση πόρων. 

 

Market culture (κουλτούρα εκλογίκευσης). Ο εργαζόµενος πρέπει να αποδείξει 

ικανότητα για να βιώσει το αίσθηµα της επίτευξης (βρίσκεται στο κάτω δεξιά 

τεταρτηµόριο – rational goal model), ενώ ο προϊστάµενος αποτελεί τον καθοδηγητή 

που θα χαράξει τον δρόµο και τον στόχο και παραπέµπει σε µία επιχείρηση 

προσανατολισµένη προς την επίτευξη των αποτελεσµάτων. Οι άνθρωποι στο 

εσωτερικό αυτής είναι ανταγωνιστικοί και επικεντρώνονται στην επίτευξη 

                                                           
34

 Πηγή: Cameron και Freeman, 1991. The competing Values Framework: Enhancing the effectiveness of Changes in 

Organizational Culture. 
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συγκεκριµένων στόχων. Η φήµη και η επιτυχία αποτελούν βασικές επιδιώξεις για την 

επιχείρηση. Οι ηγέτες κρίνονται αποφασιστικοί, λειτουργικοί και απαιτητικοί. 

Τείνουν να είναι προσανατολισµένοι στην επίτευξη στόχων, παρέχουν συνοχή και 

ενθαρρύνουν διαρκώς την παραγωγικότητα. Παράγοντες υποκίνησης θεωρούνται η 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και η υλοποίηση προκαθορισµένων σκοπών. Ως 

επιχειρησιακή «κόλλα» θεωρείται ο προσανατολισµός στην υπεροχή και επικράτηση 

έναντι του ανταγωνισµού. Έµφαση αποδίδεται στην παραγωγικότητα και την 

επίτευξη µετρήσιµων στόχων και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

 

Hierarchy culture (ιεραρχική κουλτούρα). Είναι ο τύπος της κουλτούρα ο οποίος 

βασίζεται στον έλεγχο και στη σταθερότητα (βρίσκεται στο κάτω αριστερά 

τεταρτηµόριο – internal process model) συναντάται σε επιχειρήσεις που 

χαρακτηρίζονται µε αυστηρά τυποποιηµένες και δοµηµένες λειτουργίες. Η εκτέλεση 

των διαδικασιών αποτελεί το σκοπό λειτουργίας της επιχείρησης και καθορίζει 

πλήρως τις αρµοδιότητες των ατόµων στο εσωτερικό της. Η διοικητική µέθοδος που 

υιοθετείται έχει έναν περισσότερο συντονιστικό χαρακτήρα. Οι ηγέτες είναι 

συντηρητικοί και άκρως προσεκτικοί, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε τεχνικά 

ζητήµατα.  Ο εργαζόµενος προσαρµόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης καθώς οι 

ρόλοι είναι καθορισµένοι και ενισχύονται από κανόνες και καταστατικά. Επίσηµοι 

κανόνες και πολιτικές λειτουργούν ως «κόλλα» για τα µέλη της επιχείρησης. 

Μακροπρόθεσµα, δίνεται βαρύτητα στη σταθερότητα, τον έλεγχο, το συντονισµό και 

την αποτελεσµατική απόδοση της επιχείρησης. Η επιτυχία καθορίζεται σε όρους 

αξιόπιστης παράδοσης, οµαλού σχεδιασµού και χαµηλού κόστους. 

 

Clan culture (κουλτουρά της πατριάς).  Περισσότερο συνδυαστική µπορεί να 

χαρακτηριστεί η κουλτούρα της πατριάς καθώς διατηρεί τον έλεγχο µε βάση τις αρχές 

της ενώ παράλληλα αποκτά ευελιξία µε την παροχή της δυνατότητας των 

πρωτοβουλιών. Ο συγκεκριµένος τύπος επιχειρησιακής κουλτούρας (βρίσκεται στο 

επάνω αριστερά τεταρτηµόριο –human relations model) χαρακτηρίζεται από µία 

ιδιαίτερη έµφαση στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο εργαζόµενος συµµετέχει στην λήψη 

των αποφάσεων οι οποίες δεν είναι ποτέ βιαστικές ή επιπόλαιες. Η επιχείρηση που 

υιοθετεί τον τύπο αυτό θεωρείται άκρως φιλικό µέρος για να εργαστεί κανείς, 

διακρίνεται δε από έναν οικογενειακό χαρακτήρα. Σκοπός µίας επιχείρησης µε 

ανάλογη έµφαση κρίνεται η διατήρηση των καλών σχέσεων στο εσωτερικό της και 
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δίδεται βάση στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση και την διαχείριση των ανθρωπίνων 

πόρων.  

Η αίσθηση της οµάδας, η εµπιστοσύνη και η συµµετοχή αποτελούν βασικές 

αξίες, λειτουργώντας παράλληλα ως παράγοντες υποκίνησης, ενώ η δέσµευση των 

ανθρώπων στο εσωτερικό της επιχείρησης είναι υψηλή. Οι ηγέτες θεωρούνται 

συµµετοχικοί, διακριτικοί και ενθαρρυντικοί, υιοθετώντας δηλαδή το ρόλο του 

µέντορα, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση µέσω της οµαδικής 

εργασίας. Η πίστη στην παράδοση συνδέει τα µέλη της επιχείρησης. Ιδιαίτερη 

σηµασία αποδίδεται στα µακροπρόθεσµα οφέλη από την ανάπτυξη των ανθρωπίνων 

πόρων της επιχείρησης, καθώς και στη διατήρηση συνοχής και υψηλού ηθικού στο 

εσωτερικό αυτής
35

. Η επιτυχία προσδιορίζεται από την ευαισθησία και το ενδιαφέρον 

στον πελάτη και τον εργαζόµενο. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το “Competing Values Culture Model” βασίζεται 

στο πλαίσιο ανταγωνιστικών αξιών του Quinn. Άρα, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τα 

συστήµατα του πλαισίου, κάθε τύπος κουλτούρας έχει έναν πολικά αντίθετο.  

Ο τύπος clan (ευελιξία – εστίαση σε εσωτερικό περιβάλλον) βρίσκεται σε 

αντίθεση µε τον τύπο market (σταθερότητα – εστίαση σε εξωτερικό  περιβάλλον).  

Ο τύπος adhocracy (ευελιξία – εστίαση σε εξωτερικό περιβάλλον) βρίσκεται 

σε αντίθεση µε τον τύπο hierarchy (σταθερότητα – εστίαση σε εσωτερικό 

περιβάλλον). Οι παράλληλοι µεταξύ των τύπων είναι επίσης σηµαντικοί.  

Οι τύποι clan και adhocracy µοιράζονται µία έµφαση στην αλλαγή. Οι τύποι 

adhocracy και market εστιάζουν στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ οι 

clan και hierarchy στο εσωτερικό αυτής.  

Τέλος, οι τύποι market και hierarchy αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

σταθερότητα και τον έλεγχο. 

                                                           
35

 Πηγή: Cameron και Whetton, 1983. Approaches to organizational and their application to construction organizations. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ   

Ένας οργανισµός θεωρείται ως υποσύστηµα που αποτελεί µέρος ενός 

µεγαλύτερου συστήµατος. Έτσι τα συστατικά της οργάνωσης δηλαδή οι 

συµµετέχοντες, οι στόχοι, το κοινωνικό περιβάλλον και η τεχνολογία  

συνυπολογίζονται και δεν ερευνούνται µεµονωµένα. Την κάθε οργάνωση την 

επηρεάζει το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και δηµιουργούνται αλληλεξαρτήσεις. 

Αυτές οι δηµιουργηθείσες συγκυρίες που επικρατούν σε µια συγκεκριµένη κοινωνία 

επιδρούν στη δοµή της οργάνωσης και στην επιλογή των σκοπών της. Αυτά τα 

συστήµατα και τα υποσυστήµατα επηρεάζουν την πορεία µιας οργάνωσης και 

συνθέτουν το περιβάλλον της. Το σύνολο των παραγόντων  και των συνθηκών που 

επηρεάζουν το µέλλον ενός οργανισµού ονοµάζουµε περιβάλλον της επιχείρησης. Το 

περιβάλλον µιας επιχείρησης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, το εσωτερικό και το 

εξωτερικό.  

Το εσωτερικό περιβάλλον περιλαµβάνει τους παράγοντες και τις συνθήκες  

που υπάρχουν εντός της επιχείρησης και επηρεάζουν την λειτουργία της και είναι: 

� Οι ανθρώπινοι πόροι 

� Οι υλικοί πόροι 

� Οι οικονοµικοί πόροι 

� Το οργανωσιακό κλίµα 

 

Το άµεσο εξωτερικό περιβάλλον δηλαδή οι παράγοντες και οι συνθήκες που 

επηρεάζουν την λειτουργία της και βρίσκονται εκτός του φυσικού χώρου της  είναι : 

� Οι καταναλωτές 

� Οι ανταγωνιστές 

� Οι προµηθευτές 

� Η κεφαλαιαγορά 

� Ο δηµόσιος τοµέας. 

 

Το έµµεσο ή ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον των οργανώσεων συνθέτουν : 

� Οι οικονοµικές συνθήκες 
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� Οι πολιτικές συνθήκες 

� Οι κοινωνικό-πολιτισµικές συνθήκες 

� Οι τεχνολογικές συνθήκες 

� Και οι ∆ιεθνείς συνθήκες. 

 

Η σύγχρονη εξέλιξη στο πεδίο των οργανώσεων επηρεάζεται από δύο κυρίους 

παράγοντες: α)από τις τεχνολογικές µεταβολές και β)από την παγκοσµιοποίηση, 

δηλαδή την ένταξη των οργανώσεων σε µια παγκόσµια κοινωνία.  

Αυτοί οι δύο παράγοντες τείνουν να προσδώσουν µια νέα οπτική προσέγγιση 

του φαινοµένου των οργανώσεων και κυρίως στις σχέσεις τους µε το εξωτερικό 

περιβάλλον. Σ ’αυτά τα νέα δεδοµένα τα εθνικά κράτη χάνουν σταθερά τον έλεγχο. 

Οι νέες συνθήκες απαιτούν από τις οργανώσεις υψηλό βαθµό ευελιξίας και 

προσαρµοστικότητας. Ένα από τα κύρια στοιχεία των επιτυχηµένων οργανώσεων 

είναι η ευελιξία και η ταχύτητα ανταπόκρισής τους, στις αλλαγές και τις απαιτήσεις 

του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του εξωτερικού. 

 

2.1 Υποοµάδες και υποκουλτούρες εντός του οργανισµού.  

Οι οργανώσεις θεωρούνται ανθρώπινα και κοινωνικά συστήµατα. Οι 

δυσκολίες στο συντονισµό και την ενσωµάτωση των διαδικασιών ή οργανωτικών 

δραστηριοτήτων, είναι συχνά αποτέλεσµα διαφωνιών κουλτούρας ανάµεσα σε 

διαφορετικές υποοµάδες. Σε πολλές οργανώσεις οι διαφωνίες, οι συγκρούσεις µεταξύ 

τµηµάτων είναι χαρακτηριστικές γι’αυτό και αναπτύσσουν την δική τους ξεχωριστή 

κουλτούρα.  

Οι υποοµάδες είναι µια πραγµατικότητα µέσα σε ένα οργανισµό και είναι 

αποδεκτές από την κεντρική ηγεσία. Όταν όµως οι υποοµάδες που έχουν αναπτύξει 

την δική τους κουλτούρα δεν εναρµονίζονται µε την κυρίαρχες αξίες τότε σταδιακά 

µπορεί να θεωρηθούν µη ανεκτές.
36

  

Κάθε οργανισµός για να λειτουργήσει χρειάζεται ανθρώπινο δυναµικό. Η 

σηµασία των οµάδων και της οµαδικής συνεργασίας είναι πολύ σηµαντική. Ο 

οργανισµός στον οποίο ανήκουν οι οµάδες πρέπει να είναι ικανός να αντιµετωπίζει 

σοβαρά τα φαινόµενα και τις παραµέτρους που υπεισέρχονται και επιδρούν στην 

επιτυχηµένη συνεργασία, ικανότητα απαραίτητη για απόδοση και 

                                                           
36

 Πηγή: Boisnier A. & Chatman J.A, 2002. The role of subcultures in Agile Organizations. 
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αποτελεσµατικότητα. Οι αποτελεσµατικές οµάδες συνεργασίας χαρακτηρίζονται από 

τα ακόλουθα:   

1. την ατµόσφαιρα που διαµορφώνεται και είναι άνετη και ανεπίσηµη χωρίς 

φανερές εντάσεις.  

2. Τα µέλη ενδιαφέρονται και εµπλέκονται χωρίς να πλήττουν. Αναπτύσουν 

κοινούς στόχους µετρήσιµους, ρεαλιστικούς, φιλόδοξους και µε χρονική 

διάρκεια. 

3. την ικανότητα της οµάδας να επικεντρώνεται στην επίτευξη του έργου. 

4. την ικανότητα επαναπροσδιορισµού των στόχων. 

5. την ικανότητα να εναρµονίζει τις ατοµικές και τις οµαδικές της ανάγκες. 

6. την ικανότητα της οµάδας να επιλέγει σωστές µεθόδους και διαδικασίες. 

7. την ικανότητα συναινετικών αποφάσεων. Ο καθένας δεσµεύεται και 

συµφωνεί να συνεργαστεί. 

8. την σωστή αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των οµάδων. 

9. την κατανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων. 

10. Μη αυταρχική ηγετική συµπεριφορά. Τα µέλη δεν καταφεύγουν στην 

διαιτησία του ούτε ζητούν την παρέµβασή του χωρίς λόγο. 

11. την ικανότητα αυτοκριτικής και προκαθορισµού ανεκτού ορίου 

αποδόσεως. 

12. την  ελευθερία έκφρασης συναισθηµάτων και ιδεών. 

13. την παραχώρηση ειλικρινούς και άνετης κριτικής στο εσωτερικό 

περιβάλλον. 

 

2.2 Η σηµασία της εργασιακής ικανοποίησης στον οργανισµό.  

Η εργασιακή ικανοποίηση των µελών ενός οργανισµού ταυτίζεται µε ένα 

ανθρώπινο δυναµικό το οποίο παρακινείται και δεσµεύεται στην υψηλή ποιότητα 

απόδοσης. Το ικανοποιηµένο δυναµικό προσδίδει αξία ανεκτίµητη και διαχρονική για 

τον οργανισµό. Οφείλει να δηµιουργεί συνθήκες υψηλής εργασιακής ικανοποίησης 

διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον που θα την ενισχύει ακολουθώντας τα κάτωθι : 

1. Εκπαίδευση και άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 

2. Εργασιακή ποικιλία µε  συµµετοχή τους στη δηµιουργία του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. 

3. Ευκαιρίες αξιοποίησης των ταλέντων τους και της δηµιουργικότητας τους. 
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4. Ευκαιρίες να αναλάβουν πλήρεις αρµοδιότητες - ευθύνες. 

5. ∆υνατότητες να προσφέρει ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον που να 

περιλαµβάνει εργασιακή συνοχή. 

6. Υποστήριξη των εργαζοµένων από οικείους προϊσταµένους. 

7. Παροχή οφελών όπως ασφαλιστικές καλύψεις, παροχές στα τέκνα κ.λπ. 

8. Σύγχρονη τεχνολογία. 

9. Ανταγωνιστικές αµοιβές και ευκαιρίες επαγγελµατικής ανέλιξης. 

 

Έρευνες στο χώρο αυτό έχουν επιδείξει ότι η ικανοποίηση από την εργασία 

διαφοροποιείται µέσα σε διαφορετικές οργανωσιακές κουλτούρες. Οι µονάδες 

λειτουργούν για να εκπληρώσουν τους στόχους, γεγονός που επιτυγχάνεται µε 

οµαδική προσπάθεια όλων των µελών που εργάζονται στον οργανισµό. Η κατανόηση 

της λειτουργίας του οργανισµού απαιτεί από το διοικητή της µονάδας να έχει µια 

πλήρη, σαφή και συστηµατική άποψη, σχετικά µε την ανθρώπινη συµπεριφορά, που 

εκδηλώνεται µέσα στο περιβάλλον του οργανισµού. Το πεδίο της οργανωτικής 

συµπεριφοράς πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τον οργανισµό, διότι από 

αυτό το πεδίο θα καθοριστεί ο τρόπος που θα διοικηθούν τα µέλη, έτσι ώστε να 

επιζήσουν και να προσαρµοστούν στις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα. Η µελέτη και η 

κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την ικανοποίηση και στήριξη των µελών ενός οργανισµού. 

 

2.3 Τρόποι έκφρασης και αντίληψης της οργανωτικής κουλτούρας στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. 

Η οργανωσιακή κουλτούρα καθοδηγεί τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται και 

λειτουργούν, δρουν και αισθάνονται τα µέλη της και αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για τη ύπαρξη συνοχής, αρµονίας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και µελλοντικής 

βιωσιµότητας µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού.  

Οι άνθρωποι στο εσωτερικό της επιχείρησης αποκτούν µια συλλογική 

ταυτότητα µε αποτέλεσµα η επιχείρηση ή ο οργανισµός να έρχεται πιο κοντά στο 

επιδιωκόµενο στόχο. Η κωδικοποίηση του συστήµατος κοινών αξιών, πιστεύω, 

εννοιών, παραδοχών, συµβόλων, εθίµων, κανόνων (τυπικών και άτυπων), προτύπων 

οδηγεί σε συνοχή αλλά και σε πιο ικανοποιηµένο ανθρώπινο δυναµικό, µειώνει την 

ανάγκη ύπαρξης ελεγκτικών µηχανισµών, άρα και του κόστους παραγωγής µε 
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αποτέλεσµα να βελτιώνεται η απόδοση και να ενισχύεται η δυναµική της επιχείρησης 

ή του οργανισµού.  

 

Η κοινή επιχειρησιακή νοοτροπία : 

 

� προδιαγράφεται από την ηγεσία της επιχείρησης και είναι αποτέλεσµα της 

φιλοσοφίας της. 

� είναι κοινά αποδεκτή από όλο το προσωπικό 

� κατευθύνει τη στρατηγική της δράση και διαµορφώνει τις σχετικές τάσεις και 

προοπτικές. 

 

Η κουλτούρα αυτή είναι χαρακτηριστική για την επιχείρηση και υποδηλώνει 

σαφώς την ύπαρξή της στην Αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι όλο το προσωπικό (στελέχη, 

υπάλληλοι, βοηθητικό προσωπικό και εργάτες) έχει ενστερνιστεί την κρατούσα  

επιχειρηµατική φιλοσοφία και όποιες αρχές και παραδοχές εργασίας και 

δραστηριοποίησης πηγάζουν απ' αυτή.  Από την άλλη πλευρά  η κοινή για  όλους 

τους εργαζοµένους "κουλτούρα" συντελεί στην εξασφάλιση ορθής συνεργασίας  

µεταξύ  των εργαζοµένων, καθώς και στην ανάπτυξη  "υψηλού ηθικού" σ' όλη την 

επιχείρηση. 

 

2.4  Προσδιορισµός της αναγκαίας  οργανωσιακής κουλτούρας.  

Υπεύθυνη για το έργο αυτό είναι η ∆ιοίκηση της επιχείρησης ή του νοµικού, 

γενικά, προσώπου, στα πλαίσια της λειτουργίας του και σύµφωνα µε τους 

ακόλουθους παράγοντες και προϋποθέσεις. Κατά τη διερεύνησή τους πρέπει να 

γίνεται σαφής διαχωρισµός και καθορισµός των θεµελιωδών παραγόντων  - που 

έχουν ανελαστική υφή και υποχρεωτική εφαρµογή (imperatives), όπως είναι ο σκοπός 

και η αποστολή της επιχείρησης ή του νοµικού προσώπου (άλλου φορέα) - από τις 

διοικητικές πρωτοβουλίες και δηµιουργικές επιδιώξεις (initiatives), οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ελαστικότητα και εφαρµόζονται για 

συγκεκριµένους επιχειρησιακούς στόχους µε την ανάλογη διοικητική καθοδήγηση. 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, οι βασικές συνιστώσες και προϋποθέσεις 

συγκρότησης οργανωσιακής "κουλτούρας" είναι οι ακόλουθες: 
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Αποστολή και φύση της επιχείρησης ή του φορέα 

Όπως είναι φυσικό, πρώτη απαραίτητη και κατευθυντήρια αρχή για τη  

συγκρότηση επιχειρησιακής "κουλτούρας" αποτελεί η φύση και αποστολή της 

επιχείρησης ή γενικά του φορέα, όπως προκύπτουν από το καταστατικό τους και από 

τις πάγιες αρχές, ήθη και πλαίσια λειτουργίας, που έχουν διαχρονικά καθιερωθεί για 

το είδος και την κατηγορία, στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση ή ο φορέας. 

 

Ισχύουσα Νοµοθεσία (κατά περίπτωση) 

Είναι επίσης προφανές, ότι η επιχειρησιακή "κουλτούρα" διέπεται και τηρεί 

την κείµενη Νοµοθεσία, που προβλέπεται για το είδος και την κατηγορία, στην οποία 

εντάσσεται η επιχείρηση ή ο φορέας. 

 

Πάγιες αρχές επιχειρησιακής δράσης (ethics) 

Μετά τη Νοµοθεσία, οι αρχές αυτές αποτελούν την κυριότερη κατηγορία 

θεµελιωδών παραγόντων, οι οποίοι έχουν ανελαστική και υποχρεωτική εφαρµογή 

(imperatives) για την  οργανωσιακή "κουλτούρα". Αναφέρονται δε στους 

διαχρονικούς κανόνες και τις πάγιες συνήθειες αποτελεσµατικής διοίκησης και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων ή φορέων κάθε κατηγορίας. 

 

Οι εν λόγω αρχές είναι: 

i. η ακρίβεια στην εκτέλεση της εργασίας ή συναλλαγής 

ii. η πληρότητα εξυπηρέτησης του πελάτη ή γενικά του συναλλασσόµενου, 

iii. η σωστή ποιότητα των προϊόντων ή των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

iv. η εξασφάλιση διαφάνειας στις συναλλαγές  και 

v. η αποφυγή καταστρατήγησης µε κάθε τρόπο των συναλλακτικών ηθών. 

 

Επιλογές δράσης-τάσεις της διοίκησης του φορέα (management attitudes) 

Για τη διαµόρφωση εν τέλει της οργανωσιακής "κουλτούρας", η διοίκηση της 

επιχείρησης ή του φορέα, αφού έχει λάβει υπόψη τα ως άνω πάγια και ανελαστικά 

δεδοµένα, πρέπει να συµπεριλάβει και τα µεταβλητά δεδοµένα, αφενός του 

περιβάλλοντος ή της αγοράς, όπου κινείται ο φορέας ή η επιχείρηση και αφετέρου τις 
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διοικητικές αποφάσεις και επιχειρηµατικές επιλογές για την ανάπτυξη και πρόοδό 

τους. 

Όλα τα προαναφερόµενα, αποτελούν συνήθως, το περιεχόµενο του 

συστηµατικού επιχειρησιακού προγραµµατισµού, που πρέπει πρακτικά να 

τεκµηριώνεται στο καταρτισµένο και τηρούµενο επιχειρησιακό σχέδιο ή πλάνο 

(business plan). 

 

2.5  Παράδειγµα επιχειρησιακής "κουλτούρας" 

Αποτυπώνεται ένα παράδειγµα επιχειρησιακής "κουλτούρας" (corporate 

culture), που µπορεί να αφορά ένα φορέα ή µια οποιαδήποτε επιχείρηση: 

 

1. Ο/η (τίτλος φορέα-επιχείρησης) υλοποιεί απαρέγκλιτα την αποστολή του, που 

πηγάζει από το καταστατικό και τη φύση, είδος ή κατηγορία (του/της). 

2. Ο/η (τίτλος) ενεργεί µε ακρίβεια, πληρότητα και διαφάνεια, ακολουθώντας τις 

πάγιες αρχές λειτουργίας (ethics) της φύσης-κατηγορίας (του/της). 

3. Ο/η (τίτλος) προσπαθεί να κατέχει την πρώτη θέση στην καινοτοµία και τις 

εξελίξεις και να αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση. 

4. Οι εργασίες (του/της) διεξάγονται µε υψηλά πρότυπα ποιότητας, που 

ανταποκρίνονται στο κύρος (του/της) και το διασφαλίζουν. 

5. Η άσκηση διοίκησης (management) όλων των επιπέδων (στον/την -τίτλος) έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα:  

� Ακολουθεί συνολική προσέγγιση των θεµάτων διοίκησης, για την 

επιλογή θέσεων ή λύσεων και λήψη αποφάσεων (holistic approach), 

� Εφαρµόζει συστηµατικό επιχειρησιακό σχεδιασµό & 

προγραµµατισµό για τις δραστηριότητές (του/της), µε αναλυτικό 

επιχειρησιακό πλάνο( business plan), 

� Κατανέµει το στελεχιακό δυναµικό, τα µέσα και τους διαθέσιµους 

πόρους, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται εύρυθµη επιχειρησιακή 

λειτουργία και υλοποίηση του πλάνου δραστηριοτήτων. 

6. Ο/η (τίτλος) συµµετέχει ενεργά στις αναπτυξιακές ή επιχειρηµατικές εξελίξεις του 

Χώρου ή της Αγοράς, όπου ανήκει, προτείνοντας θέσεις και απόψεις, που 

υπερασπίζονται τα δέοντα συµφέροντα, τόσο τα δικά (του/ της), όσο και των 

µελών-πελατών (του/της). 
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7. Επιδιώκεται από (τον/την -τίτλος) η συστηµατική παρακολούθηση του 

τεχνολογικού και γενικότερου εκσυγχρονισµού του Κλάδου, όπου ανήκει. 

Ειδικότερα σ' αυτόν τον τοµέα (ο/η -τίτλος): 

� Ερευνά τις νέες συνθήκες και δεδοµένα του ευρύτερου εργασιακού 

περιβάλλοντος, εντοπίζοντας παράλληλα τα ζωτικά σηµεία 

που επηρεάζουν τη λειτουργία (του / της), 

� Μελετά τρόπους συνδροµής των συναλλασσοµένων µαζί (του/της), για 

την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα   και 

� Παρεµβαίνει συµβουλευτικά προς αυτούς για τα θέµατα αυτά. 

8.  Ο/η (τίτλος) µεριµνά συστηµατικά για την αναβάθµιση των συνθηκών εργασίας 

στους χώρους (του/της), και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. 

9.  Η διοίκηση των στελεχών και του λοιπού προσωπικού (του/της) διέπεται από τις 

αρχές της συνεχούς παρακίνησής του και δηµιουργίας συνθηκών αναβάθµισης 

(job enrichment) του έργου (του/της), λαµβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωµία των 

διαφόρων κατηγοριών του προσωπικού και την ανάγκη συµµετοχής του στη 

διαµόρφωση των οικείων κανόνων διοίκησής του. 

10. Το προσωπικό (του/της -τίτλος) έχει τη µέριµνα για τη συστηµατική 

παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγικότητάς του, εφαρµόζοντας τη 

σχετική καθοδήγηση της διοίκησής (του/της). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   

ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ.   

3.1 Επιρροή της οργανωτικής κουλτούρας µε την εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας 

Η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι µια φιλοσοφία την οποία οι οργανισµοί θα 

πρέπει να χρησιµοποιούν, ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους, συχνά όµως 

δίνεται υπερβολική έµφαση στα εργαλεία και στις τεχνικές έναντι της ανάγκης για 

δηµιουργία κουλτούρας που είναι ανοιχτή στην αλλαγή. 
37

  

Oι Lacke & Mohanty υποστηρίζουν ότι οι ακόλουθες µετρήσεις είναι 

απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή στην κουλτούρα. 

 

1. Οι πολιτικές διαδικασίες του οργανισµού θα πρέπει να δίνουν έµφαση στην 

ποιότητα.  

2. Ο καθένας µέσα στον οργανοσµό θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη αντίληψη του 

πόσο είναι σηµαντική η ποιότητα στην επίτευξη των στόχων. 

3. Οι εργαζόµενοι όλων των επιπέδων πρέπει να είναι ενήµεροι για τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών.  

4. Η δοµή του οργανισµού θα πρέπει να επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση.  

5. Θα πρέπει να υπάρχει ολοκλήρωση των απαιτήσεων εσωτερικών/εξωτερικών 

πελατών σε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο.  

6. Μέθοδοι µέτρησης της ποιότητας είναι απαραίτητες. 

7. Υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη δυνατών γραµµών επικοινωνίας.  

8. Θα πρέπει να προωθείται η δέσµευση του πελάτη.  

9. Η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να υποστηρίζει τις αξίες και τα πιστεύω τα 

οποία έχουν ως κέντρο τον πελάτη. Ενώ η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει 

διαφορετική προέλευση από το κίνηµα της κουλτούρας εντός της επιχείρησης. 

Το τελευταίο διάστηµα τα δύο αυτά πεδία έχουν συγκλίνει µε την ιδέα της 

επίτευξης της «τελειότητας» και της «ποιότητας». 
38

 

 

H εφαρµογή της ∆.Ο.Π απαιτεί αλλαγές στις κοινές υποθέσεις, στα πλαίσια 

αναφοράς και στην αντίληψη που έχουν αναπτύξει οι οργανισµοί µέσω της 

                                                           
37

 Πηγή: Page and Curry, 2000. ∆ιπλωµατική Εργασία της Μ.Τσιόπτσια, 2010. ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας και διερεύνηση 

εφαρµογής του προτύπου ISO 9001:2000 σε εταιρεία παραγωγής. 
38

 Πηγη: Lewis, 1996. The organizational culture saga- froma od to TQM: A critical review of the literature. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Οργανωσιακή Κουλτούρα  

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

 

 

38 

αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον τους. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν αντίκτυπο στα 

βασικά πιστεύω και στις αξίες των υπάλληλων σχετικά µε την εργασία τους.  

Αυτός είναι ο λόγος γιατί πολλές επιχειρήσεις τώρα προσπαθούν να 

εντοπίσουν την οργανωσιακή κουλτούρα τους πριν εφαρµόσουν το πρόγραµµα 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας.
39

 Η εφαρµογή ης ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν 

είναι εύκολη υπόθεση, για το λόγο το ότι απαιτεί αλλαγή στην οργανωσιακή 

κουλτούρα.  

Σε µελέτη που έγινε από τους Sluti et al.,
40

 έδειξε ότι µια δυνατή 

επιχειρησιακή κουλτούρα µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα, την λειτουργική και 

επιχειρηµατική απόδοση. Οι Mandal et al.,
41

 προσδιορίζουν την αλλαγή της 

κουλτούρας ως το µόνο πιο σηµαντικό αναστολέα της πολιτικής εφαρµογής 

ποιότητας. Ένας οργανισµός ο οποίος δεσµεύεται να ακολουθήσει τις αρχές της 

∆.Ο.Π έχει µια κουλτούρα η οποία βασίζεται στη δέσµευση, στην ικανοποίηση του 

πελάτη µέσω της συνεχούς βελτίωσης.  

Μια τέτοια κουλτούρα µπορεί να ποικίλει µεταξύ των διαφόρων οργανισµών 

ωστόσο έχει βασικές αρχές, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν ώστε να 

διασφαλίσουν ένα µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, να αυξήσουν τα κέρδη και να 

µειώσουν τα κόστη. 

                                                           
39

 Πηγή: Maul R. 2001. Organizational culture and quality improvements. 
40

 Πήγη: Sluti et al, 1995. Irani Z., Beskese A., P.E.D. Love. Total Quality Management and corporate culture: constructs of 

organizational excellence. 
41

 Mandal et al., 1999. Quality Management Practices.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Κατευθυντήριες γραµµές για την αλλαγή της επιχειρησιακής κουλτούρας 

Όταν ένας οργανισµός δεν διαθέτει µια υγιή κουλτούρα ή απαιτεί κάποια 

οργανωτική αλλαγή νοοτροπίας, η διαδικασία αλλαγής µπορεί να είναι 

αποκαρδιωτική. Η αλλαγή νοοτροπίας µπορεί να είναι αναγκαία για τη µείωση του 

turnover των εργαζοµένων, την επιρροή της συµπεριφοράς των εργαζοµένων, µε 

στόχο βελτιώσεις στην εταιρεία, επαναπροσδιορισµού των στόχων της, την παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες, καθώς και την επίτευξη συγκεκριµένων 

στόχων και αποτελεσµάτων της εταιρείας. Η αλλαγή νοοτροπίας επηρεάζεται από µια 

σειρά στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του εξωτερικού περιβάλλοντος και των 

ανταγωνιστών της από τις τεχνολογικές αλλαγές, το µέγεθος και τη φύση του 

εργατικού δυναµικού, καθώς και από την ιστορία και τη διοίκηση του οργανισµού. 

Υπάρχουν ορισµένες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται ειδικά για  αλλαγή της 

οργανωτικής κουλτούρας, όπως του Peter Senge’s Fith Discipline.
42

   

Πριν από µια διοικητική πρωτοβουλία για την αλλαγή, µια εκτίµηση των 

αναγκών απαιτείται για να εντοπίσει και να κατανοήσει τη σηµερινή οργανωτική 

κουλτούρα. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω των εργαζοµένων µε έρευνες, συνεντεύξεις, 

οµάδες εστίασης, µε παρατήρηση, έρευνες πελατών, όπου κρίνεται σκόπιµο και άλλες 

εσωτερικές έρευνες, ώστε να εντοπίσει περαιτέρω τοµείς που απαιτούν αλλαγή. Η 

εταιρεία θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάσει και να προσδιορίσει µε σαφήνεια τη νέα, 

επιθυµητή κουλτούρα και στη συνέχεια να σχεδιάσει µια διαδικασία αλλαγής. Οι 

Cummings & Worley
43

 δίνουν 6 κατευθυντήριες γραµµές για αλλαγή της 

επιχειρησιακής κουλτούρας: 

 

1. Να διαµορφώσει ένα σαφές στρατηγικό όραµα.  

Για να γίνει µία οργανωτική αλλαγή αποτελεσµατική χρειάζεται ένα σαφές 

όραµα της νέας στρατηγικής της επιχείρησης και ο καθορισµός κοινών αξιών και 

συµπεριφορών. Αυτό το όραµα παρέχει την πρόθεση και την κατεύθυνση για την 

αλλαγή νοοτροπίας. 

                                                           
42

 Πηγή: Peter Senge’s Fith Discipline, 1990. The Art and Practice of the Learning Organization. 
43

 Cummings & Worley, 2005. Organizational culture Wikipedia p.491-492. Six quidelines for cultural change. 
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2. ∆έσµευση της ανώτατης ηγεσίας  

Είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε κατά νου ότι η αλλαγή νοοτροπίας, πρέπει 

να γίνεται από την κορυφή της οργάνωσης ως βούληση για αλλαγή των ανωτέρων 

διευθυντικών στελεχών αποτελώντας σηµαντικό δείκτη. Η κορυφή της οργάνωσης 

πρέπει να είναι πολύ υπέρ της αλλαγής, προκειµένου να εφαρµόσουν στην πράξη 

αλλαγές στον υπόλοιπο οργανισµό. 

 

3. Μοντέλο αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας από το ανώτερο επίπεδο. 

Για να δείξουµε ότι η οµάδα διαχείρισης είναι υπέρ της αλλαγής, η αλλαγή 

πρέπει να είναι αξιοσηµείωτη πρώτα σε αυτό το επίπεδο. Η συµπεριφορά της 

διοίκησης θα πρέπει να συµβολίζει τα είδη των αξιών και συµπεριφορών που πρέπει 

να ενστερνιστεί µε την υπόλοιπη εταιρεία. Είναι σηµαντικό ότι η διοίκηση δείχνει τις 

δυνάµεις της στο σηµερινό οργανισµό καθώς, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η 

σηµερινή οργανωτική δεν χρειάζεται ριζικές αλλαγές, αλλά µόνο ορισµένες 

προσαρµογές. 

Αυτή η διαδικασία µπορεί να περιλαµβάνει επίσης τη δηµιουργία επιτροπών, 

οµάδων εργασίας των εργαζοµένων, των διαχειριστών, τα µέλη κλειδιά στη 

διαδικασία και τους βασικούς πληροφοριοδότες των νέων αξιών, θα πρέπει να 

διαθέτούν θάρρος, ευελιξία, άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες, τη γνώση της 

εταιρείας και υποµονή. 

 

4. Τυποποίηση της οργάνωσης  για την υποστήριξη οργανωτικών αλλαγών. 

Αυτό περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των σηµερινών συστηµάτων, των 

πολιτικών, των διαδικασίων και των  κανόνων που πρέπει να αλλάξει, προκειµένου 

να ευθυγραµµιστούν µε τις νέες τιµές και την επιθυµητή κουλτούρα. Αυτό µπορεί να 

περιλαµβάνει αλλαγές στα επιδόµατα ευθύνης, αποζηµίωσης, τα οφέλη και τις δοµές,  

την ανταµοιβή και την πρόσληψη και τη διατήρηση των προγραµµάτων για την 

καλύτερη ευθυγράµµιση µε τις νέες αξίες, έτσι ώστε να στείλει ένα σαφές µήνυµα 

στους εργαζόµενους ότι το παλιό σύστηµα και ο πολιτισµός ανήκουν στο παρελθόν. 

 

5. Επιλογή νέων µελών και κοινωνικοποίηση αυτών εντός του οργανισµού - 

αποµάκρυνση  των νεοεισερχόµενων που αποκλίνουν. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Οργανωσιακή Κουλτούρα  

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

 

 

41 

Ενθάρρυνση την παρακίνηση των εργαζοµένων στην αφοσίωση στον 

οργανισµό είναι το κλειδί που θα οδηγήσει επίσης σε µια  υγιή κουλτούρα. Τα 

διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και η αλλαγή πρέπει να είναι σε θέση να 

εκφράσουν τις συνδέσεις µεταξύ της επιθυµητής συµπεριφοράς και πώς θα 

επηρεάσουν και να βελτιώσουν την επιτυχία του οργανισµού για την περαιτέρω 

ενθάρρυνση στη διαδικασία αλλαγής. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε όλους 

τους εργαζόµενους, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις νέες διαδικασίες, τις προσδοκίες 

και τα συστήµατα. 

 

6. Ηθική ανάπτυξη και νοµική ευαισθησία. 

Αλλαγές στον πολιτισµό µπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις µεταξύ των 

οργανωτικών και ατοµικών συµφερόντων, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε ηθικά 

και νοµικά προβλήµατα για τους επαγγελµατίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για 

τις αλλαγές στην ακεραιότητα των εργαζοµένων, τον έλεγχο, ίση µεταχείριση και 

ασφάλεια της εργασία. 

Η δυνατότητα Αλλαγής κουλτούρας στις οργανώσεις είναι πολύ σηµαντική 

και αναπόφευκτη.  Οι άνθρωποι συχνά αντιστέκονται στις αλλαγές και  ως εκ τούτου, 

είναι καθήκον της διοίκησης να πείσει τους ανθρώπους, ότι το πιθανό κέρδος θα 

αντισταθµίσει τις απώλειες. Εκτός από την ιδρυµατοποίηση, η θέωση είναι µια άλλη 

διαδικασία που τείνει να συµβεί σε µεγάλο βαθµό στις  αναπτυσσόµενες   

οργανωτικές κουλτούρες. Η ίδια η οργάνωση µπορεί  να θεωρηθεί ως πολύτιµη από 

µόνη της, ως πηγή υπερηφάνειας και κατά κάποιον τρόπο µοναδικό. Τα οργανωτικά 

µέλη αρχίζουν να αισθάνονται έναν ισχυρό δεσµό µε την απόδοση που ξεπερνά 

υλικές απολαβές και αρχίζουν να ταυτίζονται µε την οργάνωση και δηµιουργούν ένα 

είδος συµµαχίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΩΝΑΣΕΙΟΥ 

ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

5.1 Γενικά Στοιχεία του Οργανισµού 

Το έργο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο γιατί, ενώ οι καρδιοχειρουργικές 

επεµβάσεις είχαν ήδη αρχίσει να πραγµατοποιούνται και στην Ελλάδα, οι τότε 

δυνατότητες των κρατικών νοσοκοµείων δεν µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες 

του Ελληνικού Πληθυσµού, µε αποτέλεσµα τη συνεχώς αυξανόµενη έξοδο µεγάλο 

αριθµού καρδιοπαθών στο εξωτερικό.  

Λίγο µετά το θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση, η κόρη του Χριστίνα και οι 

στενοί του συνεργάτες υλοποίησαν τη θέληση του εκλιπόντος, ιδρύοντας το 

κοινωφελές ίδρυµα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Ένας από τους στόχους του 

Κοινωφελούς Ιδρύµατος ήταν η ίδρυση ενός σύγχρονου καρδιοχειρουργικού 

κέντρου.  

Κύριος στόχος του Κοινωφελούς ιδρύµατος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» υπήρξε 

η δηµιουργία Πρότυπης Καρδιοχειρουργικής Μονάδας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

σύγχρονων διακεκριµένων κέντρων του εξωτερικού. Κατά συνέπεια ένα µεγάλο 

µέρος του συνολικού κόστους του έργου διατέθηκε για τον εφοδιασµό του κέντρου 

µε τα πιο προηγµένα τεχνικά µέσα λειτουργίας και τα πιο σύγχρονα επιστηµονικά 

όργανα
44

. 

 

Σκοπός του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

� Η βέλτιστη δυνατή λειτουργία του ΩΚΚ, ως νοσηλευτικού κέντρου που θα 

παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας στους πάσχοντες 

από καρδιακά νοσήµατα.  

� Η ανάπτυξή του ως φορέα που θα συµβάλλει στην προαγωγή της έρευνας και 

της επιστηµονικής γνώσης προωθώντας την πρόληψη, τη διάγνωση, την 

αντιµετώπιση και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσηµάτων. 

� Η καταξίωσή του ως πυρήνα µετάδοσης της γνώσης µε την εκπαίδευση νέων 

επιστηµόνων και λειτουργών υγείας στους τοµείς της Καρδιολογίας και της 

Καρδιοχειρουργικής, Αναισθησιολογίας, και Εντατικής Θεραπείας, καθώς και 

                                                           
44

 Πηγή: Ιστοσελίδα Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου www.onasseio.gr 
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τη συµβολή του στο γόνιµο επιστηµονικό διάλογο, σε συνεργασία µε 

αντίστοιχα κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και µε την ισχυρή 

παρουσία του σε διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια. 

∆ιάγραµµα 1 

∆ιοικητική ∆οµή της Ανώτατης Ηγεσίας του ΩΚΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εντός του Νοσοκοµείου λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές: 

1. Συντονιστική Επιτροπή. 

2. Επιστηµονική Επιτροπή. 

3. Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας. 

4. Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας και Αξιολόγησης. 

5. Επιτροπή Ελέγχου Λοιµώξεων 

6. Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων. 

7. Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και  

8. Επιτροπές Προαγωγών Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

 

5.2 Φιλοσοφία της οργάνωσης 

Το ΩΚΚ το έτος 1992 παραχωρήθηκε από το Ίδρυµα στο δηµόσιο υπό µορφή 

δωρεάς και έκτοτε τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) από το οποίο διορίζεται η διοίκηση, εγκρίνεται ο απολογισµός 

και ασκείται διαχειριστικός έλεγχος.  

Τα όργανα διοίκησης σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο 2012/1992 του κέντρου 

είναι το διοικητικό συµβούλιο, ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο 

Γενικός ∆ιευθυντής. Το ΩΚΚ λειτουργεί ως µη κερδοσκοπικό Κοινωφελές Ίδρυµα 

υπό τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆).  

Από τις αρχές τις λειτουργίας του στελεχώθηκε από επιστηµονικό προσωπικό, 

επιλεγµένο βάση αυστηρών αξιολογικών κριτηρίων. Από προσωπικότητες που 

κοσµούν το χώρο της Ιατρικής τόσο σε Ελληνικό όσο και σε ∆ιεθνές επίπεδο. 

 Ανάλογα Κριτήρια πρυτάνευαν και στην επιλογή του νοσηλευτικού 

προσωπικού, το οποίο αποτελεί το στυλοβάτη της υψηλοτάτου επιπέδου παρεχόµενης 

νοσηλευτικής φροντίδας.  

Όλες αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από µια αποτελεσµατική διοικητική 

δοµή η οποία διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της παρεχόµενης περίθαλψης, τόσο µε 

µια σειρά εκσυγχρονισµένων µεθόδων, συστηµάτων  (π.χ. λειτουργία του λογιστικού 

διπλογραφικού συστήµατός) και αντιστοίχων συστηµάτων, όπως είναι το γραφείο 

διασφάλισης ποιότητας, το τµήµα οργάνωσης και πληροφορικών συστηµάτων, το 

τµήµα βιοιατρικής τεχνολογίας, το γραφείο εκπαίδευσης, όσο και µε την επάρκεια 

ενός άριστα καταρτισµένου διοικητικού προσωπικού.  

Με αυτές τις προδιαγραφές, καθώς και µε τον άρτιο υπερσύγχρονο   

εξοπλισµό του το ΩΚΚ αποτελεί για τον ελληνικό χώρο Πρότυπη Νοσοκοµειακή 

Μονάδα εφάµιλλη και ανταγωνιστική των καλύτερων αντιστοίχων του εξωτερικού, 

γεγονός που καλλιεργεί στον νοσηλευόµενο ασθενή και τους οικείους του αισθήµατα 

σιγουριάς και ασφαλείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

6.1 Μεθοδολογία µελέτης 

Ως όργανο µέτρησης της οργανωσιακής κουλτούρας του Ωνασείου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο το Organizational 

Culture Assessment Instrument-OCAI. αποτελεί ένα µοντέλο µέτρησης κλίµακας 

σταθερού αθροίσµατος που αναπτύχθηκε από τους Quinn & Cameron το 1999 και 

µετράει την απόκλιση µεταξύ της υφιστάµενης και της επιθυµητής κουλτούρας 

βασιζόµενο στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών αξιών του.  

Το εργαλείο αυτό, που είναι υπό τη µορφή ερωτηµατολογίου, αποτελείται από 

δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, απαντώνται έξι επιµέρους ερωτήσεις, προκειµένου να 

αποτυπωθεί η υφιστάµενη κουλτούρα ενός οργανισµού, ενώ στο δεύτερο µέρος, το 

οποίο είναι πανοµοιότυπο µε το πρώτο, οι ερωτήσεις απαντώνται µε βάση το πού 

θέλουµε να είναι ο οργανισµός σε πέντε χρόνια, αποτυπώνεται δηλαδή η επιθυµητή 

κουλτούρα του οργανισµού. Εισαγωγικά, υπάρχει µια συνοπτική αναφορά για την 

κατανόηση της έννοιας της οργανωσιακής κουλτούρας ,καθώς και οδηγίες για την 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, ενώ αναφέρεται ότι θα διασφαλιστεί η ανωνυµία 

των προσώπων. Ακολούθως του πρώτου µέρους του ζητείται η συµπλήρωση των 

∆ηµογραφικών στοιχείων των προσώπων ,η ηλικία το µορφωτικό επίπεδο,και τα έτη 

προϋπηρεσίας τους. 

Με τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου προσεγγίζονται οι έξι διαστάσεις-

κλειδιά της οργανωτικής κουλτούρας για το παρόν και το µέλλον: και για κάθε 

διάσταση δόθηκε η δυνατότητα 4 τεσσάρων απαντήσεων τις οποίες µπορούν να τις 

αξιολογήσουν όπως το κάθε πρόσωπο κρίνει  βαθµολογικά από 0-100 αρκεί το 

σύνολο και των τεσσάρων απαντήσεων για κάθε διάσταση να είναι οπωσδήποτε το 

100. Οι έξι διαστάσεις :της οργανωσιακής κουλτούρας: 

 

Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά ενός οργανισµού 

� Η οργανωτική ηγεσία,  

� Η διοίκηση των εργαζόµενων 

� Η οργανωτική συνοχή,  

� Οι στρατηγικές προτεραιότητες 
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� Τα κριτήρια της επιτυχίας 

 

Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σε 128 πρόσωπα της  µεγαλύτερης 

υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, και απαντήθηκε από 98 

άτοµα αφού όµως δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις από τον ερευνητή. 

 

6.2 Στατιστική ανάλυση 

Οι µέσες τιµές (mean), οι τυπικές αποκλίσεις (Standard Deviation=SD) και οι 

διάµεσοι (median) και τα ενδοτεταρτηµοριακά εύρη (interquartile range) 

χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποσοτικών µεταβλητών. Οι απόλυτες (Ν) 

και οι σχετικές (%) συχνότητες χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποιοτικών 

µεταβλητών. Για τη σύγκριση ποσοτικών µεταβλητών µεταξύ δυο οµάδων 

χρησιµοποιήθηκε το µη παραµετρικό κριτήριο Mann-Whitney. Για τη σύγκριση 

ποσοτικών µεταβλητών µεταξύ περισσοτέρων από δυο οµάδων χρησιµοποιήθηκε το 

µη παραµετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis. Για τη σύγκριση των παραγόντων µεταξύ 

των µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε το Wilcoxon signed test. Για τον έλεγχο του 

σφάλµατος τύπου Ι, λόγω των πολλαπλών συγκρίσεων χρησιµοποιήθηκε η διόρθωση 

κατά Bonferroni σύµφωνα µε την οποία το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 0,05/κ (κ= 

αριθµός των συγκρίσεων).  

Για τον έλεγχο της σχέσης δυο ποσοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης του Spearman (r). Η συσχέτιση θεωρείται χαµηλή όταν ο 

συντελεστής συσχέτισης (r) κυµαίνεται από 0,1 έως 0,3, µέτρια όταν ο συντελεστής 

συσχέτισης κυµαίνεται από 0,31 έως 0,5 και υψηλή  όταν ο συντελεστής είναι 

µεγαλύτερος από 0,5.  Τα επίπεδα σηµαντικότητας είναι αµφίπλευρα και η στατιστική 

σηµαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS 17.0.  

 

6.3 Αποτελέσµατα 

Το δείγµα αποτελείται από 98 άτοµα µε µέση ηλικία τα 36,9 έτη (±8,7). Στον 

πίνακα που ακολουθεί δίνονται δηµογραφικά στοιχεία καθώς και στοιχεία που 

αφορούν στην εργασία των συµµετεχόντων. 
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Πίνακας 3 

Ανάλυση ∆ηµογραφικών Στοιχείων 
  Ν % 

Φύλο Άντρες 19 19,4 

 Γυναίκες 79 80,6 

Ηλικία, µέση τιµή±SD διάµεσος( ενδ. εύρος) 36,9±8,7 38 (29 - 44) 

Μορφωτικό επίπεδο Απόφοιτος γυµνασίου 1 1,0 

 Απόφοιτος λυκείου 9 9,3 

 
Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
85 87,6 

 Άλλο 2 2,1 

Αν άλλο, τι Βοηθός Χηµικού 1 1,0 

 ΤΕΕ 1 1,0 

Μορφωτικό επίπεδο 
Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
85 87,6 

 Άλλο 12 12,4 

Έτη προϋπηρεσίας στο ΩΚΚ, µέση τιµή±SD διάµεσος( 

ενδ. εύρος) 
12±7 14,5 (5 - 18) 

Έτη προϋπηρεσίας εκτός ΩΚΚ, µέση τιµή±SD 

διάµεσος( ενδ. εύρος) 
6,4±6,8 3 (2 - 9) 

Έτη προϋπηρεσίας, µέση τιµή±SD διάµεσος( ενδ. εύρος) 15,5±10,5 15 (8 - 20) 

Ειδικότητα εργασίας στο 

ΩΚΚ 
Βοηθός νοσηλευτή 23 26,4 

 Νοσηλευτής 58 66,7 

 Προϊστάµενοι 6 6,9 

Τµήµα εργασίας στο ΩΚΚ Κλινικό Τµήµα 75 82,4 

 Αιµοδυναµικό 2 2,2 

 ∆ιοικητική υπηρεσία 3 3,3 

 ∆ΝΥ 4 4,4 

 Εξωτερικά ιατρεία 1 1,1 

 ΜΕΘ 6 6,6 

 

Το 80,6% των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες. Επίσης, το 87,6% των 

συµµετεχόντων ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ. Η µέση προϋπηρεσία των 

συµµετεχόντων ήταν τα 15,5 έτη (±10,5 έτη). Το 66,7% των συµµετεχόντων ήταν 

νοσηλευτές και η πλειοψηφία των συµµετεχόντων εργάζονταν σε κλινικό τµήµα µε 

το ποσοστό να φτάνει το 82,4%.  
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνεται η ειδικότητα των συµµετεχόντων. 

 

Γράφηµα 1 

Ποσοστιαία απεικόνιση συµµετοχής ειδικοτήτων 
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Αξιολόγηση της οργανωτικής κουλτούρας (OCAI) 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίου 

OCAI που αναφέρονται στο παρόν και στο µέλλον για να βρεθεί η διαφορά µεταξύ 

παρόντος και µέλλοντος. 

Πίνακας 4 

Στατιστική Ανάλυση ∆ιαστάσεων στο παρόν και στο Μέλλον 
 Παρόν Μέλλον 

1. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά Μέση τιµή±SD 
∆ιάµεσος 

(ενδ. εύρος) 

Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

(ενδ. εύρος) 

P  

Wilcoxon test 

Ο οργανισµός είναι ένας πολύ προσωπικός χώρος. 

Είναι σαν µια µεγάλη οικογένεια. Οι άνθρωποι 

φαίνεται ότι µοιράζονται πολλά µεταξύ τους. 

15,2±14,5 10 (0 - 20) 24,7±22,4 20 (10 - 40) <0,001 

Ο οργανισµός είναι ένας πολύ δυναµικός και 

επιχειρηµατικός χώρος. Οι άνθρωποι είναι 

πρόθυµοι να αναλάβουν ρίσκο. 

10,1±11,1 10 (0 - 20) 18,3±15,5 20 (5 - 30) <0,001 

Ο οργανισµός είναι προσανατολισµένος στα 

αποτελέσµατα. Ενδιαφέρει η εκτέλεση των 

εργασιών. Οι άνθρωποι είναι πολύ ανταγωνιστικοί 

και εστιάζουν στα αποτελέσµατα. 

26±21,3 20 (10 - 35) 18,7±20,9 10 (0 - 25) 0,002 

Ο οργανισµός είναι ένας πολύ οργανωµένος και 

ελεγχόµενος χώρος. Οι άνθρωποι λειτουργούν 

συνήθως µε βάση επίσηµες διαδικασίες. 

48,7±26,2 50 (30 - 70) 38,4±25,9 40 (20 - 50) <0,001 

2. Η ηγεσία του οργανισµού      

Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι 

δίνει το παράδειγµα της καθοδήγησης, της 

διευκόλυνσης και της προστασίας. 

19±17,6 15 (10 - 30) 26,9±20,4 20 (10 - 40) 0,002 

Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι 

δίνει το παράδειγµα της επιχειρηµατικότητας, της 

καινοτοµίας και της ανάληψης κινδύνου. 

15,3±16,8 10 (0 - 25) 17,2±15,8 15 (0 - 25) 0,133 

Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι 

δίνει το παράδειγµα του προσανατολισµού στα 

αποτελέσµατα και στην επιθετική πολιτική. 

26,6±25,7 20 (10 - 35) 15,4±16,1 10 (0 - 20) <0,001 

Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι 

δίνει το παράδειγµα του συντονισµού, της 

οργάνωσης και της αποτελεσµατικότητας. 

38,1±27,6 30 (20 - 50) 40,6±25,5 40 (20 - 50) 0,350 

3. Η διοίκηση των εργαζοµένων      

Το στυλ διοίκησης του οργανισµού 

χαρακτηρίζεται από οµαδικό πνεύµα, συναίνεση 

και συµµετοχή. 

19±18,2 17,5 (5 - 25) 30,2±23,8 30 (10 - 40) <0,001 

Το στυλ διοίκησης του οργανισµού 

χαρακτηρίζεται από προσωπική ανάληψη 

κινδύνου, καινοτοµία, ελευθερία και 

µοναδικότητα. 

14,5±12,1 10 (5 - 20) 16,4±14,6 15 (5 - 25) 0,475 

Το στυλ διοίκησης του οργανισµού 

χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισµό, υψηλές 

απαιτήσεις και ανάγκη για επιτεύγµατα. 

33,1±24,9 25 (15 - 50) 19,9±23,5 10 (5 - 25) <0,001 

Το στυλ διοίκησης του οργανισµού 

χαρακτηρίζεται από ασφάλεια της απασχόλησης, 

συµµόρφωση, προβλεψιµότητα και σταθερότητα 

σχέσεων. 

33,4±24,2 25 (20 - 50) 33,6±25 30 (20 - 50) 0,976 

4. Η οργανωτική ενότητα      

Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι η νοµιµοφροσύνη και η αµοιβαία 

εµπιστοσύνη. Υπάρχει υψηλό επίπεδο δέσµευσης 

στον οργανισµό. 

15,5±15,6 12,5 (0 - 20) 23,2±18,6 25 (5 - 35) <0,001 
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Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι η δέσµευση στην καινοτοµία και 

την ανάπτυξη. Υπάρχει έµφαση στην 

πρωτοβουλία και στην αρίστευση. 

11,2±11,3 10 (0 - 20) 22,3±17,9 20 (10 - 30) <0,001 

Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι η έµφαση στα επιτεύγµατα και 

την υλοποίηση των στόχων. Η επιθετική πολιτική 

και η κερδοφορία είναι βασικές αρχές. 

29±25,5 20 (10 - 40) 18,1±18,5 15 (5 - 25) <0,001 

Ο συνδετικός κρίκος που κράτα ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι οι επίσηµοι κανόνες και 

πολιτικές. Η διατήρηση της οµαλής λειτουργίας 

του οργανισµού είναι σηµαντική. 

44,3±26,4 40 (25 - 60) 36,4±26,1 30 (20 - 50) 0,001 

5. Η στρατηγική εστίαση      

Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των 

ανθρώπων του. Επικρατούν υψηλό επίπεδο 

εµπιστοσύνης, ανοιχτή επικοινωνία και 

συµµετοχή. 

14,6±12,7 10 (0 - 20) 27,5±20,4 25 (15 - 40) <0,001 

Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην απόκτηση νέων 

πόρων και στη δηµιουργία προσκλήσεων. Η 

δοκιµή νέων ιδεών και προοπτικών εκτιµάται 

ιδιαίτερα. 

13,9±12,2 10 (0 - 20) 21,4±17 20 (10 - 30) <0,001 

Ο  οργανισµός δίνει έµφαση στην 

ανταγωνιστικότητα και την επίτευξη 

αποτελεσµάτων. Η επίτευξη υψηλών στόχων και 

η κερδοφορία είναι οι επικρατούσες αρχές. 

32,9±26,7 25 (10 - 50) 19,8±19,6 10 (10 - 30) <0,001 

Ο οργανισµός δίνει έµφαση στη µονιµότητα και 

τη σταθερότητα. Η αποτελεσµατικότητα, ο 

έλεγχος και η απρόσκοπτη λειτουργία του 

οργανισµού είναι σηµαντικές αξίες. 

38,5±26,2 40 (20 - 50) 31,3±23,7 30 (15 - 40) 0,017 

6. Τα κριτήρια της Επιτυχίας      

Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του, την 

οµαδική εργασία, τη δέσµευση των εργαζοµένων 

και την κοινωνική φροντίδα. 

24,9±21,9 20 (10 - 40) 34,7±23,2 30 (20 - 50) <0,001 

Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση τη 

δηµιουργία µοναδικών και νέων προϊόντων, είναι 

πρωτοπόρος στα προϊόντα και καινοτόµος. 

17,7±16,7 15 (5 - 25) 23,7±17,4 25 (10 - 30) 0,003 

Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την 

επικράτηση στην αγορά και την υπερκέραση του 

ανταγωνισµού. Η ηγεσία στην ανταγωνιστική 

αγορά αποτελεί παράγοντα – κλειδί. 

23±22 20 (10 - 30) 15,9±16,1 10 (5 - 20) 0,003 

Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την 

αποτελεσµατικότητα. Η αξιόπιστη διανοµή και 

παράδοση, η τήρηση του προγράµµατος και το 

χαµηλό κόστος παραγωγής αποτελούν κρίσιµους 

παράγοντες για τον οργανισµό. 

34,4±26,9 30 (15 - 50) 25,7±20,7 20 (10 - 30) 0,004 

 

Οι συµµετέχοντες θα ήθελαν περισσότερο ο οργανισµός να είναι ένας πολύ 

δυναµικός και επιχειρηµατικός χώρος στο µέλλον σε σύγκριση µε το πώς είναι τώρα. 

Επίσης θα ήθελαν περισσότερο ο οργανισµός να είναι ένας πολύ προσωπικός χώρος 

σε σύγκριση µε το πώς είναι τώρα. Αντίθετα, θα ήθελαν ο οργανισµός να είναι 

λιγότερο προσανατολισµένος στα αποτελέσµατα και οργανωµένος και ελεγχόµενος 

χώρος σε σύγκριση µε την παρούσα κατάσταση.  

Όσο αφορά στην ηγεσία, θα επιθυµούσαν στο µέλλον να δίνει περισσότερο το 

παράδειγµα της καθοδήγησης, της διευκόλυνσης και της προστασίας και λιγότερο το 

παράδειγµα της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της ανάληψης κινδύνου σε 
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σύγκριση µε την παρούσα κατάσταση. Ακόµα, θα ήθελαν να υπάρχει στο µέλλον 

περισσότερο οµαδικό πνεύµα και λιγότερος ανταγωνισµός σε σύγκριση µε την 

παρούσα κατάσταση. Επίσης, στο µέλλον οι συµµετέχοντες θα επιθυµούσαν ο 

συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό να είναι περισσότερο η 

νοµιµοφροσύνη, η αµοιβαία εµπιστοσύνη και η δέσµευση στην καινοτοµία και την 

ανάπτυξη και λιγότερο η έµφαση στα επιτεύγµατα και την υλοποίηση των στόχων και 

οι επίσηµοι κανόνες και πολιτικές.  

Ακόµα, οι συµµετέχοντες θα επιθυµούσαν στο µέλλον ο οργανισµός να δίνει 

περισσότερη έµφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων του και στην απόκτηση νέων 

πόρων και στη δηµιουργία προσκλήσεων και λιγότερη στην ανταγωνιστικότητα και 

την επίτευξη αποτελεσµάτων και στη µονιµότητα και τη σταθερότητα.  

Τέλος, οι συµµετέχοντες θα επιθυµούσαν στο µέλλον ο οργανισµός να ορίζει 

την επιτυχία περισσότερο µε βάση την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του, την 

οµαδική εργασία, τη δέσµευση των εργαζοµένων και την κοινωνική φροντίδα και τη 

δηµιουργία µοναδικών και νέων προϊόντων, είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα και 

καινοτόµος και µε λιγότερο µε βάση την επικράτηση στην αγορά και την υπερκέραση 

του ανταγωνισµού και την αποτελεσµατικότητα.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίου 

OCAI που αναφέρονται στο παρόν και στο µέλλον για να βρεθεί ποιες ερωτήσεις 

βαθµολογούν περισσότερο. 

Πίνακας 5 

Βαθµολογική προτίµηση οργανωτικής κουλτούρας για το παρόν και το µέλλον 
 Παρόν Μέλλον 

1. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά Μέση τιµή±SD 
∆ιάµεσος 

(ενδ. εύρος) 

Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

(ενδ. εύρος) 

Ο οργανισµός είναι ένας πολύ προσωπικός 

χώρος. Είναι σαν µια µεγάλη οικογένεια. Οι 

άνθρωποι φαίνεται ότι µοιράζονται πολλά µεταξύ 

τους. 

15,2±14,5 10 (0 - 20) 24,7±22,4 20 (10 - 40) 

Ο οργανισµός είναι ένας πολύ δυναµικός και 

επιχειρηµατικός χώρος. Οι άνθρωποι είναι 

πρόθυµοι να αναλάβουν ρίσκο. 

10,1±11,1 10 (0 - 20) 18,3±15,5 20 (5 - 30) 

Ο οργανισµός είναι προσανατολισµένος στα 

αποτελέσµατα. Ενδιαφέρει η εκτέλεση των 

εργασιών. Οι άνθρωποι είναι πολύ 

ανταγωνιστικοί και εστιάζουν στα αποτελέσµατα. 

26±21,3 20 (10 - 35) 18,7±20,9 10 (0 - 25) 

Ο οργανισµός είναι ένας πολύ οργανωµένος και 

ελεγχόµενος χώρος. Οι άνθρωποι λειτουργούν 

συνήθως µε βάση επίσηµες διαδικασίες. 

48,7±26,2 50 (30 - 70) 38,4±25,9 40 (20 - 50) 

P Kruskal-Wallis test  <0,001 <0,001 

2. Η ηγεσία του οργανισµού     
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Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι 

δίνει το παράδειγµα της καθοδήγησης, της 

διευκόλυνσης και της προστασίας. 

19±17,6 15 (10 - 30) 26,9±20,4 20 (10 - 40) 

Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι 

δίνει το παράδειγµα της επιχειρηµατικότητας, της 

καινοτοµίας και της ανάληψης κινδύνου. 

15,3±16,8 10 (0 - 25) 17,2±15,8 15 (0 - 25) 

Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι 

δίνει το παράδειγµα του προσανατολισµού στα 

αποτελέσµατα και στην επιθετική πολιτική. 

26,6±25,7 20 (10 - 35) 15,4±16,1 10 (0 - 20) 

Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι 

δίνει το παράδειγµα του συντονισµού, της 

οργάνωσης και της αποτελεσµατικότητας. 

38,1±27,6 30 (20 - 50) 40,6±25,5 40 (20 - 50) 

P Kruskal-Wallis test  <0,001 <0,001 

3. Η διοίκηση των εργαζοµένων     

Το στυλ διοίκησης του οργανισµού 

χαρακτηρίζεται από οµαδικό πνεύµα, συναίνεση 

και συµµετοχή. 

19±18,2 17,5 (5 - 25) 30,2±23,8 30 (10 - 40) 

Το στυλ διοίκησης του οργανισµού 

χαρακτηρίζεται από προσωπική ανάληψη 

κινδύνου, καινοτοµία, ελευθερία και 

µοναδικότητα. 

14,5±12,1 10 (5 - 20) 16,4±14,6 15 (5 - 25) 

Το στυλ διοίκησης του οργανισµού 

χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισµό, 

υψηλές απαιτήσεις και ανάγκη για επιτεύγµατα. 

33,1±24,9 25 (15 - 50) 19,9±23,5 10 (5 - 25) 

Το στυλ διοίκησης του οργανισµού 

χαρακτηρίζεται από ασφάλεια της απασχόλησης, 

συµµόρφωση, προβλεψιµότητα και σταθερότητα 

σχέσεων. 

33,4±24,2 25 (20 - 50) 33,6±25 30 (20 - 50) 

P Kruskal-Wallis test  <0,001 <0,001 

4. Η οργανωτική ενότητα     

Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι η νοµιµοφροσύνη και η 

αµοιβαία εµπιστοσύνη. Υπάρχει υψηλό επίπεδο 

δέσµευσης στον οργανισµό. 

15,5±15,6 12,5 (0 - 20) 23,2±18,6 25 (5 - 35) 

Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι η δέσµευση στην καινοτοµία και 

την ανάπτυξη. Υπάρχει έµφαση στην 

πρωτοβουλία και στην αρίστευση. 

11,2±11,3 10 (0 - 20) 22,3±17,9 20 (10 - 30) 

Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι η έµφαση στα επιτεύγµατα και 

την υλοποίηση των στόχων. Η επιθετική πολιτική 

και η κερδοφορία είναι βασικές αρχές. 

29±25,5 20 (10 - 40) 18,1±18,5 15 (5 - 25) 

Ο συνδετικός κρίκος που κράτα ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι οι επίσηµοι κανόνες και 

πολιτικές. Η διατήρηση της οµαλής λειτουργίας 

του οργανισµού είναι σηµαντική. 

44,3±26,4 40 (25 - 60) 36,4±26,1 30 (20 - 50) 

P Kruskal-Wallis test  <0,001 <0,001 

5. Η στρατηγική εστίαση     

Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των 

ανθρώπων του. Επικρατούν υψηλό επίπεδο 

εµπιστοσύνης, ανοιχτή επικοινωνία και 

συµµετοχή. 

14,6±12,7 10 (0 - 20) 27,5±20,4 25 (15 - 40) 

Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην απόκτηση νέων 

πόρων και στη δηµιουργία προσκλήσεων. Η 

δοκιµή νέων ιδεών και προοπτικών εκτιµάται 

ιδιαίτερα. 

13,9±12,2 10 (0 - 20) 21,4±17 20 (10 - 30) 

Ο  οργανισµός δίνει έµφαση στην 

ανταγωνιστικότητα και την επίτευξη 

αποτελεσµάτων. Η επίτευξη υψηλών στόχων και 

η κερδοφορία είναι οι επικρατούσες αρχές. 

32,9±26,7 25 (10 - 50) 19,8±19,6 10 (10 - 30) 

Ο οργανισµός δίνει έµφαση στη µονιµότητα και 

τη σταθερότητα. Η αποτελεσµατικότητα, ο 

έλεγχος και η απρόσκοπτη λειτουργία του 

οργανισµού είναι σηµαντικές αξίες. 

38,5±26,2 40 (20 - 50) 31,3±23,7 30 (15 - 40) 
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P Kruskal-Wallis test  <0,001 <0,001 

6. Τα κριτήρια της Επιτυχίας     

Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του, την 

οµαδική εργασία, τη δέσµευση των εργαζοµένων 

και την κοινωνική φροντίδα. 

24,9±21,9 20 (10 - 40) 34,7±23,2 30 (20 - 50) 

Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση τη 

δηµιουργία µοναδικών και νέων προϊόντων, είναι 

πρωτοπόρος στα προϊόντα και καινοτόµος. 

17,7±16,7 15 (5 - 25) 23,7±17,4 25 (10 - 30) 

Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την 

επικράτηση στην αγορά και την υπερκέραση του 

ανταγωνισµού. Η ηγεσία στην ανταγωνιστική 

αγορά αποτελεί παράγοντα – κλειδί. 

23±22 20 (10 - 30) 15,9±16,1 10 (5 - 20) 

Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την 

αποτελεσµατικότητα. Η αξιόπιστη διανοµή και 

παράδοση, η τήρηση του προγράµµατος και το 

χαµηλό κόστος παραγωγής αποτελούν κρίσιµους 

παράγοντες για τον οργανισµό. 

34,4±26,9 30 (15 - 50) 25,7±20,7 20 (10 - 30) 

P Kruskal-Wallis test  <0,001 <0,001 

  

Όσο αφορά στα κύρια χαρακτηριστικά του οργανισµού στο παρόν πήραν τις 

υψηλότερες βαθµολογίες οι προτάσεις «Ο οργανισµός είναι ένας πολύ οργανωµένος 

και ελεγχόµενος χώρος. Οι άνθρωποι λειτουργούν συνήθως µε βάση επίσηµες 

διαδικασίες» και «Ο οργανισµός είναι προσανατολισµένος στα αποτελέσµατα. 

Ενδιαφέρει η εκτέλεση των εργασιών. Οι άνθρωποι είναι πολύ ανταγωνιστικοί και 

εστιάζουν στα αποτελέσµατα.» ενώ στο µέλλον πήραν  τις υψηλότερες βαθµολογίες 

οι προτάσεις «Ο οργανισµός είναι ένας πολύ οργανωµένος και ελεγχόµενος χώρος. Οι 

άνθρωποι λειτουργούν συνήθως µε βάση επίσηµες διαδικασίες» και «Ο οργανισµός 

είναι ένας πολύ προσωπικός χώρος. Είναι σαν µια µεγάλη οικογένεια. Οι άνθρωποι 

φαίνεται ότι µοιράζονται πολλά µεταξύ τους.».  

Στην ηγεσία του οργανισµού πήραν τις υψηλότερες βαθµολογίες στο παρόν οι 

προτάσεις «Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα του 

συντονισµού, της οργάνωσης και της αποτελεσµατικότητας.» και «Η ηγεσία στον 

οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα του προσανατολισµού στα 

αποτελέσµατα και στην επιθετική πολιτική.» ενώ στο µέλλον οι προτάσεις «Η ηγεσία 

στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα του συντονισµού, της 

οργάνωσης και της αποτελεσµατικότητας.» και «Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται 

γενικά ότι δίνει το παράδειγµα της καθοδήγησης, της διευκόλυνσης και της 

προστασίας.».  

Ως προς τη διοίκηση των εργαζοµένων πήραν τις υψηλότερες βαθµολογίες 

στο παρόν οι προτάσεις «Το στυλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από 

ασφάλεια της απασχόλησης, συµµόρφωση, προβλεψιµότητα και σταθερότητα 

σχέσεων.» και «Το στυλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από σκληρό 
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ανταγωνισµό, υψηλές απαιτήσεις και ανάγκη για επιτεύγµατα.» ενώ στο µέλλον οι 

«Το στυλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από ασφάλεια της 

απασχόλησης, συµµόρφωση, προβλεψιµότητα και σταθερότητα σχέσεων.» και «Το 

στυλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από οµαδικό πνεύµα, συναίνεση και 

συµµετοχή.». Όσο αφορά στην οργανωτική ενότητα πήραν τις υψηλότερες 

βαθµολογίες στο παρόν οι προτάσεις «Ο συνδετικός κρίκος που κράτα ενωµένο τον 

οργανισµό, είναι οι επίσηµοι κανόνες και πολιτικές.  

Η διατήρηση της οµαλής λειτουργίας του οργανισµού είναι σηµαντική.» και 

«Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η έµφαση στα 

επιτεύγµατα και την υλοποίηση των στόχων. Η επιθετική πολιτική και η κερδοφορία 

είναι βασικές αρχές.» ενώ στο µέλλον οι προτάσεις «Ο συνδετικός κρίκος που κράτα 

ενωµένο τον οργανισµό, είναι οι επίσηµοι κανόνες και πολιτικές. Η διατήρηση της 

οµαλής λειτουργίας του οργανισµού είναι σηµαντική.» και «Ο συνδετικός κρίκος που 

κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η νοµιµοφροσύνη και η αµοιβαία εµπιστοσύνη. 

Υπάρχει υψηλό επίπεδο δέσµευσης στον οργανισµό.».  

Στην στρατηγική εστίαση πήραν τις υψηλότερες βαθµολογίες στο παρόν οι 

προτάσεις «Ο οργανισµός δίνει έµφαση στη µονιµότητα και τη σταθερότητα. Η 

αποτελεσµατικότητα, ο έλεγχος και η απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισµού είναι 

σηµαντικές αξίες.» και «Ο  οργανισµός δίνει έµφαση στην ανταγωνιστικότητα και 

την επίτευξη αποτελεσµάτων. Η επίτευξη υψηλών στόχων και η κερδοφορία είναι οι 

επικρατούσες αρχές.» ενώ στο µέλλον οι προτάσεις «Ο οργανισµός δίνει έµφαση στη 

µονιµότητα και τη σταθερότητα.  

Η αποτελεσµατικότητα, ο έλεγχος και η απρόσκοπτη λειτουργία του 

οργανισµού είναι σηµαντικές αξίες.» και «Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην ανάπτυξη 

των ανθρώπων του. Επικρατούν υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης, ανοιχτή επικοινωνία 

και συµµετοχή.». Τέλος, ως προς τα κριτήρια της Επιτυχίας πήραν τις υψηλότερες 

βαθµολογίες τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον οι προτάσεις «Ο οργανισµός ορίζει 

την επιτυχία µε βάση την αποτελεσµατικότητα.  

Η αξιόπιστη διανοµή και παράδοση, η τήρηση του προγράµµατος και το 

χαµηλό κόστος παραγωγής αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για τον οργανισµό.» και 

«Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

του, την οµαδική εργασία, τη δέσµευση των εργαζοµένων και την κοινωνική 

φροντίδα.».  
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι ερωτήσεις που αφορούν στα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά του οργανισµού ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 2 

Κυρίαρχα Χαρακτηριστικά για το παρόν και το µέλλον 
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι ερωτήσεις που αφορούν στην ηγεσία του 

οργανισµού ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 3 

Ηγεσία Οργανισµού για το παρόν και το µέλλον 
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι ερωτήσεις που αφορούν στη διοίκηση των 

εργαζοµένων ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 4 

∆ιοίκηση Εργαζοµένων για το παρόν και το µέλλον 
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι ερωτήσεις που αφορούν στην οργανωτική 

ενότητα ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 5 

Οργανωτική ενότητα για το παρόν και το µέλλον 
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι ερωτήσεις που αφορούν στην στρατηγική 

εστίαση ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 6 

Στρατηγική Εστίαση για το παρόν και το µέλλον 
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι ερωτήσεις που αφορούν στα κριτήρια 

επιτυχίας του οργανισµού ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 7 

Κριτήρια Επιτυχίας για το παρόν και το µέλλον 
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Στην συνέχεια υπολογίστηκαν οι 4 συνολικές βαθµολογίες που προέκυψαν 

από το ερωτηµατολόγιο σαν µέσοι όροι των ερωτήσεων Α, Β, Γ και ∆. Κάθε 

βαθµολογία δείχνει κατά πόσο ακολουθείται ένας από τους 4 τύπους κουλτούρας 

Clan, Adhocracy, Market και Hierarchy στο χώρο εργασίας των συµµετεχόντων. Οι 

βαθµολογίες κυµαίνονται από 0 έως 100.  

Όσο υψηλότερες οι βαθµολογίες τόσο περισσότερο ακολουθείται η 

συγκεκριµένη κουλτούρα. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το ποσοστό της κάθε 

κουλτούρας που υπάρχει στην παρούσα κατάσταση καθώς και το ποσοστό που θα 

ήθελαν να υπάρχει στο µέλλον.  

Πίνακας 6 

Υφιστάµενες και Μελλοντικές Κουλτούρες 

 Παρόν Μέλλον 

  Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P 

Wilcoxon 

test 

Clan Culture (Α) 21,9±16 20,2 (13,3 - 27,5) 30,9±16,7 28,3 (20 - 40) <0,001 

Adhocracy Culture  (Β) 18±13,4 16,7 (10,8 - 20,8) 23,7±12,1 22,5 (16,7 - 29,2) <0,001 

Market Culture (Γ) 31,9±18,9 27,5 (20 - 40) 22,5±17,3 18,7 (11,7 - 28,8) <0,001 

Hierarchy Culture  (∆) 42±19,6 37,5 (30 - 50) 37,4±19 33,3 (25 - 46,7) 0,015 

 

Οι συµµετέχοντες θα επιθυµούσαν στο µέλλον να υπήρχαν περισσότερο οι 

κουλτούρες  Clan και Adhocracy και λιγότερο οι Market και Hierarchy σε σύγκριση 

µε το πόσο υπάρχουν τώρα.  

Συνεπώς, θα επιθυµούσαν να είναι ο οργανισµός περισσότερο σαν µια 

οικογένεια και να επικρατούσε ένα κλίµα δηµιουργικό ενώ θα ήθελαν το περιβάλλον 

εργασίας τους να είναι λιγότερο αυστηρό στα αποτελέσµατα και στην απλή 

διεκπεραίωση της εργασίας τους και λιγότερο τυποποιηµένο σε κανόνες.   
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων 

στην κλίµακα «Clan culture» ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 8 

Γραφική Απεικόνιση της Clan Culture για το παρόν και το µέλλον 
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων 

στην κλίµακα «Adhocracy culture» ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 9 

Γραφική Απεικόνιση της Adhocracy Culture για το παρόν και το µέλλον 
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων 

στην κλίµακα «Market culture» ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 10 

Γραφική Απεικόνιση της Market Culture για το παρόν και το µέλλον 
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνονται οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων 

στην κλίµακα «Hierarchy culture» ξεχωριστά για παρόν και µέλλον. 

 

Γράφηµα 11 

Γραφική Απεικόνιση της Hierarchy Culture για το παρόν και το µέλλον 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Οργανωσιακή Κουλτούρα  

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

 

 

66 

 

Συσχέτιση των τύπων κουλτούρας του παρόντος µε δηµογραφικά και άλλα 

στοιχεία των συµµετεχόντων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων που 

αφορούν στους τύπους  κουλτούρας Clan και Culture στο παρόν ανάλογα µε 

δηµογραφικά και άλλα στοιχεία τους. 

Πίνακας 7 

Συσχέτιση τύπων κουλτούρας Clan και Adhocracy 

σε σχέση µε δηµογραφικά στοιχεία για το παρόν 
Clan Culture (Α) Adhocracy Culture  (Β) 

Παρόν Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P  

Mann-

Whitney  

test 

Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P  

Mann-

Whitney  

test 

Άντρες 23,1±10,6 21,7 (16,7 - 27,8) 0,327 16,7±7,2 16,7 (13,3 - 23,3) 0,746 
Φύλο 

Γυναίκες 21,7±17,1 20 (13,3 - 27,5)  18,3±14,4 16,7 (10 - 20,8)  

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
21,9±16,3 20,4 (13,3 - 27,5) 0,952 18±13,9 16,7 (10 - 20,8) 0,824 Μορφωτικό 

επίπεδο 
Άλλο 21,9±14,3 18,3 (14,2 - 27,1)  16,3±7,5 16,7 (13,3 - 23,3)  

Βοηθός 

νοσηλευτή 
19,7±14,2 16,7 (6,7 - 26,7) 0,639 14,4±7,9 15 (6,7 - 20) 0,418* 

Νοσηλευτής 19,9±10,2 20 (13,3 - 25)  17,5±12 16,7 (10,8 - 20)  

Ειδικότητα 

εργασίας στο 

ΩΚΚ 
Προϊστάµενοι 32,8±34 25 (12,5 - 27,5)  26,7±24,4 19,6 (12,5 - 25)  

Κλινικό 

Τµήµα 
21,5±13,8 20 (13,3 - 27,8) 0,775* 18±12,4 16,7 (11,7 - 21,7) 0,889* 

Αιµοδυναµικό 25,8±2,4 25,8 (24,2 - 27,5)  18,3±0 18,3 (18,3 - 18,3)  

∆ιοικητική 

υπηρεσία 
41,7±50,6 15,8 (9,2 - 100)  35,8±34 19,2 (13,3 - 75)  

∆ΝΥ 20±21,3 15 (6,3 - 33,8)  22,5±20,2 17,5 (7,5 - 37,5)  

Εξωτερικά 

ιατρεία 
25,8±. 25,8 (25,8 - 25,8)  19,2±. 19,2 (19,2 - 19,2)  

Τµήµα εργασίας 

στο ΩΚΚ 

ΜΕΘ 20,3±18,9 16,7 (10 - 23,3)  15±8,9 12,9 (10 - 23,3)  

* Kruskal-Wallis test 

 

∆εν διέφεραν σηµαντικά οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων που αφορούν 

στους τύπους  κουλτούρας Clan και Culture στο παρόν ανάλογα µε δηµογραφικά και 

άλλα στοιχεία τους.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων που 

αφορούν στους τύπους  κουλτούρας Market και Hierarchy στο παρόν ανάλογα µε 

δηµογραφικά και άλλα στοιχεία τους. 

Πίνακας 8 

Συσχέτιση τύπων κουλτούρας Market και Hierarchy 

σε σχέση µε δηµογραφικά στοιχεία για το παρόν 
Market Culture (Γ) Hierarchy Culture  (∆) 

Παρόν Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P 

Mann-

Whitney  

test 

Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P 

Mann-

Whitney  

test 

Άντρες 29,8±12,6 28,3 (20 - 36,7) 0,985 40,5±16,1 36,7 (26,7 - 50,8) 0,889 
Φύλο 

Γυναίκες 32,4±20,2 27,1 (18,3 - 40)  42,3±20,4 37,5 (30 - 50)  

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
32,9±19,5 28,3 (20 - 40,8) 0,204 41,1±19 37,5 (30 - 50) 0,433 Μορφωτικό 

επίπεδο 
Άλλο 24,9±14 24,2 (14,2 - 34,2)  47,4±24,2 37,5 (34,6 - 71,7)  

Βοηθός 

νοσηλευτή 
30,6±20,1 23,3 (17,5 - 45,8) 0,537* 40,6±21,7 36,7 (25,8 - 50) 0,425* 

Νοσηλευτής 30,7±16,5 28,3 (20 - 36,7)  41,1±17,6 37,5 (30 - 50)  

Ειδικότητα 

εργασίας στο 

ΩΚΚ 
Προϊστάµενοι 26,7±20,3 20,8 (17 - 25,8)  51,1±20,2 45,4 (34,2 - 75)  

Κλινικό 

Τµήµα 
29,7±17,4 26,7 (19,2 - 35,8) 0,457* 42,1±19,3 37,5 (30 - 50) 0,781* 

Αιµοδυναµικό 21,3±1,8 21,3 (20 - 22,5)  34,6±0,6 34,6 (34,2 - 35)  

∆ιοικητική 

υπηρεσία 
46,1±26,2 55 (16,7 - 66,7)  48,6±26,3 48,3 (22,5 - 75)  

∆ΝΥ 43,2±31,1 41,8 (16,4 - 70)  53,5±25,3 54,6 (37,1 - 70)  

Εξωτερικά 

ιατρεία 
13,3±. 13,3 (13,3 - 13,3)  41,7±. 41,7 (41,7 - 41,7)  

Τµήµα εργασίας 

στο ΩΚΚ 

ΜΕΘ 34,3±13 38,3 (36,7 - 40)  47,1±26,7 47,1 (35 - 52)  

* Kruskal-Wallis test 

 

∆εν διέφεραν σηµαντικά οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων που αφορούν 

στους τύπους  κουλτούρας Market και Hierarchy στο παρόν ανάλογα µε δηµογραφικά 

και άλλα στοιχεία τους.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του 

Spearman µεταξύ των βαθµολογιών που αφορούν στους 4 τύπους  κουλτούρας και 

της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας των συµµετεχόντων. 

Πίνακας 9 
Συντελεστές Συσχέτισης κατά Spearman για τους 

 4 τύπους κουλτούρας, ηλικίας και προϋπηρεσίας για το παρόν 

   Ηλικία 
Έτη 

προϋπηρεσίας 

Clan Culture (Α) r 0,10 0,09 

  P 0,334 0,370 

Adhocracy Culture  (Β) r 0,07 0,04 

  P 0,486 0,679 

Market Culture (Γ) r -0,09 0,00 

  P 0,361 0,991 

Hierarchy Culture  (∆) r 0,12 0,13 

  P 0,239 0,193 

 

∆εν υπήρξε σηµαντική συσχέτιση της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας µε 

τις βαθµολογίες που αφορούν στους 4 τύπους  κουλτούρας.  

Συσχέτιση των τύπων κουλτούρας του µέλλοντος µε δηµογραφικά και άλλα 

στοιχεία των συµµετεχόντων. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων που 

αφορούν στους τύπους  κουλτούρας Clan και Culture στο µέλλον ανάλογα µε 

δηµογραφικά και άλλα στοιχεία τους. 

Πίνακας 10 

Συσχέτιση τύπων κουλτούρας Clan και Adhocracy 

σε σχέση µε δηµογραφικά στοιχεία για το µέλλον 
Clan Culture (Α) Adhocracy Culture  (Β) 

Μέλλον Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P 

Mann-

Whitney  

test 

Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P 

Mann-

Whitney  

test 

Άντρες 34,6±21,1 31,7 (19,2 - 46,7) 0,461 25,2±13,1 22,1 (20 - 27,5) 0,693 
Φύλο 

Γυναίκες 30,1±15,5 27,9 (20 - 40)  23,4±12 22,5 (15,8 - 29,2)  

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
29,8±15,9 28,3 (19,6 - 40) 0,234 23,7±12,3 22,1 (16,7 - 28,3) 0,859 Μορφωτικό 

επίπεδο 
Άλλο 37±20,3 33,8 (22,1 - 57,5)  22,5±10 20,4 (15,8 - 31,7)  

Βοηθός 

νοσηλευτή 
35,9±18 36,7 (27,5 - 50) 0,083* 23,6±12,2 22,5 (17,5 - 33,3) 0,871* 

Νοσηλευτής 27,4±15,9 24,2 (18,3 - 38,3)  23,8±13 21,7 (16,7 - 28,3)  

Ειδικότητα 

εργασίας στο 

ΩΚΚ 
Προϊστάµενοι 31,3±14,9 29,2 (25,8 - 45)  24,9±12,1 25,8 (13,3 - 33,3)  

Κλινικό 

Τµήµα 
31,2±17,5 28,3 (19,2 - 41,7) 0,933* 23,7±11,8 22,1 (17,1 - 27,9) 0,825* 

Αιµοδυναµικό 30,4±1,8 30,4 (29,2 - 31,7)  27,5±2,4 27,5 (25,8 - 29,2)  

∆ιοικητική 

υπηρεσία 
26,7±11,7 26,7 (15 - 38,3)  29,2±11 33,3 (16,7 - 37,5)  

∆ΝΥ 33,8±14 33,3 (22,5 - 45)  31,9±23,2 27,9 (12,9 - 50,8)  

Εξωτερικά 

ιατρεία 
41,7±. 41,7 (41,7 - 41,7)  20,8±. 20,8 (20,8 - 20,8)  

Τµήµα εργασίας 

στο ΩΚΚ 

ΜΕΘ 30,3±17,9 31,7 (25 - 40)  19,4±13,6 20,4 (10 - 32)  

* Kruskal-Wallis test 

 

∆εν διέφεραν σηµαντικά οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων που αφορούν 

στους τύπους  κουλτούρας Clan και Αdhocracy στο µέλλον ανάλογα µε δηµογραφικά 

και άλλα στοιχεία τους.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Οργανωσιακή Κουλτούρα  

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

 

 

70 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων που 

αφορούν στους τύπους  κουλτούρας Market και Hierarchy στο µέλλον ανάλογα µε 

δηµογραφικά και άλλα στοιχεία τους. 

Πίνακας 11 

Συσχέτιση τύπων κουλτούρας Market και Hierarchy  

σε σχέση µε δηµογραφικά στοιχεία για το µέλλον 
Market Culture (Γ) Hierarchy Culture  (∆) 

Μέλλον Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P 

Mann-

Whitney  

test 

Μέση 

τιµή±SD 

∆ιάµεσος 

( ενδ. εύρος) 

P 

Mann-

Whitney  

test 

Άντρες 20,5±23,4 13,3 (7,5 - 28,3) 0,070 43,5±24,4 33,3 (30 - 63,3) 0,296 
Φύλο 

Γυναίκες 22,9±15,7 20 (13,3 - 29,2)  35,9±17,3 33,3 (24,2 - 45)  

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
22±15,7 19,5 (11,7 - 27,9) 0,563 37,6±18,6 33,3 (26,8 - 46,7) 0,393 Μορφωτικό 

επίπεδο 
Άλλο 24,6±27,5 16,7 (10 - 34,2)  35,7±23,3 28,8 (17,9 - 48,2)  

Βοηθός νοσηλευτή 14±11,8 12,5 (6 - 17,5) 0,006* 34,7±21,2 30,8 (22,5 - 50) 0,506* 

Νοσηλευτής 24,6±16,7 20 (13,3 - 30,8)  38,6±17,8 33,3 (28,3 - 46,7)  

Ειδικότητα 

εργασίας στο 

ΩΚΚ 
Προϊστάµενοι 22,6±15,4 20 (11,7 - 24)  39,6±18,4 35 (26,7 - 42,5)  

Κλινικό Τµήµα 20,7±15 19,5 (10,8 - 28,3) 0,838* 38,6±18,9 34,2 (28,3 - 50) 0,140* 

Αιµοδυναµικό 18,8±0,6 18,8 (18,3 - 19,2)  23,3±1,2 23,3 (22,5 - 24,2)  

∆ιοικητική υπηρεσία 23±11,7 24 (10,8 - 34,2)  29,2±14 34,2 (13,3 - 40)  

∆ΝΥ 38,5±30,3 34,6 (13,8 - 63,3)  57,9±21,5 51,3 (42,1 - 73,8)  

Εξωτερικά ιατρεία 11±. 11 (11 - 11)  28,3±. 28,3 (28,3 - 28,3)  

Τµήµα εργασίας 

στο ΩΚΚ 

ΜΕΘ 28±31,1 13,3 (13,3 - 20)  34,9±23,6 27,1 (16,7 - 50)  

* Kruskal-Wallis test 

 

Υπήρξε σηµαντική διαφορά στη βαθµολογία των συµµετεχόντων που αφορά 

στον τύπο  κουλτούρας Market ανάλογα µε την ειδικότητα τους. Συγκεκριµένα, µετά 

τη διόρθωση κατά Bonferroni βρέθηκε ότι οι βοηθοί νοσηλευτών επιθυµούσαν 

λιγότερο την κουλτούρα Market στο µέλλον σε σύγκριση µε τους νοσηλευτές 

(p=0,001), δηλαδή οι βοηθοί νοσηλευτών ήθελαν το περιβάλλον εργασίας τους να 

είναι λιγότερο αυστηρό στα αποτελέσµατα στο µέλλον σε σύγκριση µε το πώς το 

επιθυµούσαν οι νοσηλευτές.  

Αντίθετα, δεν διέφερε σηµαντικά η βαθµολογία των συµµετεχόντων που 

αφορά στον τύπο  κουλτούρας Hierarchy στο µέλλον ανάλογα µε δηµογραφικά και 

άλλα στοιχεία τους.  
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Στο γράφηµα που ακολουθεί δίνεται η βαθµολογία των συµµετεχόντων στην 

κλίµακα «Market culture» ανάλογα µε την ειδικότητά τους. 

Γράφηµα 12 
Γραφική Απεικόνιση της Market Culture για το παρόν και το µέλλον 
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του 

Spearman µεταξύ των βαθµολογιών που αφορούν στους 4 τύπους  κουλτούρας και 

της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας των συµµετεχόντων. 

Πίνακας 12 
Συντελεστές Συσχέτισης κατά Spearman για τους 

 4 τύπους κουλτούρας, ηλικίας και προϋπηρεσίας για το µέλλον 

   Ηλικία 
Έτη 

προϋπηρεσίας 

Clan Culture (Α) r 0,09 0,17 

  P 0,388 0,111 

Adhocracy Culture  (Β) r 0,01 0,03 

  P 0,937 0,809 

Market Culture (Γ) r 0,00 -0,01 

  P 0,965 0,910 

Hierarchy Culture  (∆) r 0,11 0,09 

  P 0,297 0,401 

 

∆εν υπήρξε σηµαντική συσχέτιση της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας µε 

τις βαθµολογίες που αφορούν στους 4 τύπους  κουλτούρας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η αποτύπωση της οργανωσιακής 

κουλτούρας των Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στην παρούσα χρονική 

στιγµή και η αποτύπωση της επιθυµητής κουλτούρας στο µέλλον (σε 5 έτη). 

Στην παρούσα κατάσταση  το σύνολο του οργανισµού  από τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά του φαίνεται να είναι ένας χώρος  πολύ οργανωµένος και οι 

επίσηµες διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί  µε το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας  είναι η σε καθηµερινή πρακτική και εφαρµογή. 

Οι εργαζόµενοι συνειδητοποιούν και εκφράζουν σε υψηλό ποσοστό αυτή την  

υιοθέτηση αφού  η ποιότητα των υπηρεσιών είναι στην κυρίαρχη πρακτική όλων των 

ενεργειών τους.  

Το υψηλό ποσοστό απαντήσεων σε αυτό το κριτήριο αναδεικνύει την 

ξεκάθαρη αντίληψη του πόσο σηµαντική είναι η ποιότητα στην επίτευξη των στόχων. 

 Στην δεύτερη σε προτίµηση απάντηση φαίνεται να πιστεύουν ότι ο 

οργανισµός είναι προσανατολισµένος στο αποτέλεσµα και στην εκτέλεση των 

εργασιών ενώ δε νοιώθουν πως βρίσκονται σε ένα επαγγελµατικό χώρο µε 

οικογενειακές σχέσεις  και το οµαδικό κλίµα µάλλον δεν εκφράζεται τόσο στους 

κόλπους του εν λόγω οργανισµού.  

Η σταθερότητα και η εφαρµογή των κανόνων και των διαδικασιών η µέτρηση 

των αποτελεσµάτων και των µηχανισµών ελέγχου ξεκαθαρίζουν το κριτήριο έλεγχος 

για το σύνολο του οργανισµού στην παρούσα του φάση.  

Μελλοντικά οι ερωτώµενοι µετέτρεψαν το κλίµα των κυρίαρχων 

χαρακτηριστικών  που εκφράζει το σύνολο του οργανισµού ως εξής: εξέφρασαν την 

επιθυµία τους να συνεχίσει ο οργανισµός να λειτουργεί µε διαδικασίες και  

κανονισµούς αλλά µε οµαδικό κλίµα και συναισθηµατική συνοχή έτσι ώστε να δοθεί 

στην επιχείρηση µια οικογενειακή αίσθηση και. Θέλουν  τον οργανισµό και πιο 

δυναµικό στο µέλλον. Συµπερασµατικά η ασπαζόµενη εικόνα της οργανωσιακή 

κουλτούρας για το παρόν και το µέλλον είναι η Ιεραρχική κουλτούρα. 
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Στην  επόµενη διάσταση που σχετίζεται µε το κυρίαρχο στυλ της ηγεσίας που 

συνίσταται στην επιχείρηση καθώς και οι πρακτικές που ακολουθούνται από την 

ηγέσία   της οι ερωτώµενοι προσδιόρισαν την προτίµησή τους και στο παρόν και στο 

µέλλον  στην ηγεσία που συµβάλλει στη µείωση των συγκρούσεων και των πιέσεων 

στο εσωτερικό της καθώς και στην ηγεσία που επικεντρώνεται στην υψηλή 

παραγωγικότητα.  

Χαρακτηριστικά όµως έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη τους η ηγεσία 

να δίνει το παράδειγµα της καθοδήγησης, της διευκόλυνσης και της προστασίας της 

προς τα µέλη. της Η παρούσα κατάσταση φαίνεται να αναδεικνύει ένα  αδύναµο 

εσωτερικό περιβάλλον και οι εργαζόµενοι µελλοντικά προσέδωσαν ιδιαίτερα  

αυξηµένη βαρύτητα στην ενδυνάµωση του.  

Η επόµενη διάσταση αφορά τη διοίκηση των εργαζοµένων  όπου  έντονα 

αποτυπώνεται το αίσθηµα της ασφάλειας της απασχόλησης µέσα στον οργανισµό 

αλλά και της συµµόρφωσης και ταυτίζεται µε την προτίµηση τους  στην µελλοντική 

επιθυµητή επιχείρηση. Ενώ όµως και πάλι οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι τώρα η 

συµµετοχή στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων είναι µικρή το οµαδικό πνεύµα 

ελλειµµατικό και η συναίνεση φτωχή. Στη µελλοντική τους όµως συσχέτιση 

ενισχύουν µε εντυπωσιακά ποσοστιαίο τρόπο και περισσότερο από κάθε άλλη 

διάσταση και επιµέρους χαρακτηριστικό του ανωτέρω ερωτηµατολογίου την έµφασή 

τους στην αναγκαιότητα της  έµφασης στην ∆ιοίκηση των ανθρωπίνων Πόρων σε όλη 

τους τη διάσταση. 

Στην διάσταση  boding, οργανωτικής συναρµογής οι κοινές αξίες οι 

πεποιθήσεις του οργανισµού, οι επίσηµοι κανόνες και πολιτικές στην παρούσα 

κατάσταση είναι τα στοιχεία εκείνα που είναι σηµαντικά για την οµαλή λειτουργία 

της επιχείρησης στοιχείο που µειώνεται σηµαντικά στη µελλοντική τους προτίµηση 

γιατί προσδίδουν µεγαλύτερη έµφαση σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση 

επιθυµώντας έναν οργανισµό που να είναι ενωµένος αφού θα έχει ως κυρίαρχες αξίες 

τη δικαιοσύνη και την αµοιβαία εµπιστοσύνη.  Στην υφιστάµενη κατάσταση δεύτερο 

στην βαρύτητα της αξιολόγησης της οργανωσιακής ενότητας προσδίδουν στα 

επιτεύγµατα και στην υλοποίηση των στόχων. Η κερδοφορία και η επιθετική πολιτική 

εµπεριέχεται στη παρούσα φάση ενώ στη µελλοντική είναι φαίνεται µη επιθυµητή ως 

κυρίαρχο στοιχείο της έκφρασης της οργανωτικής ενότητας.  

Στη διάσταση αυτή στη παρούσα φάση οι εργαζόµενοι πιστεύουν ότι τα πεδία 

στα οποία  ο οργανισµός δίνει έµφαση είναι  η σταθερότητα  η µονιµότητα των µελών 
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του. Ό έλεγχος και η χωρίς περισπασµούς λειτουργία του καθοδηγούν τη στρατηγική 

του και αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητά του. Η µελλοντική έρευνα έδειξε πως 

τα µέλη επιθυµούν την ανάπτυξή τους µέσα στον οργανισµό, θεωρούν αναγκαία τα 

ανοικτά κανάλια επικοινωνίας, την αφοσίωση και τη συµµετοχή στις διαδικασίες του 

οργανισµού δεδοµένο που έρχεται σε αντίθεση µε την υπάρχουσα κατάσταση. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η βαθµολόγηση της τελευταίας διάστασης κριτήρια 

επιτυχίας της επιχείρησης. Όπου στην παρούσα φάση βαθµολογούν τον οργανισµό 

µε υψηλότερο ποσοστό την επικέντρωση στην  επιτυχία µε βάση το τελικό 

αποτέλεσµα, την τήρηση των προγραµµάτων και το χαµηλό κόστος ενώ αντίθετα στο 

µέλλον θεωρούν πως η επιτυχία µιας επιχείρησης έγκειται πάνω και πέρα από όλα 

στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού ως κινητήρια δύναµη της οργανωσιακά 

επιτυχηµένης  νοοτροπίας.  

Σηµαντική παράµετρος για την µελλοντική επιτυχία του οργανισµού θεωρούν  

πως πρέπει να γίνει πιο δηµιουργικός και καινοτόµος όσον αφορά τη σχέση του µε το 

εξωτερικό περιβάλλον. 

Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων  δίδεται  η ερµηνεία πως ο 

υπό µελέτη οργανισµός δε δίδει ξεκάθαρό τοπίο µιας συγκεκριµένης  κουλτούρας 

αλλά επικρατούν οι κουλτούρες Market και Hierarchy.  

Μελλοντικά επιθυµούν τις κουλτούρες Hierarchy και Clan να είναι εκείνες 

που θα κυριαρχούν µέσα στον οργανισµό. Οι συµµετέχοντες συνεπώς επιθυµούσαν 

να είναι ο οργανισµός τους περισσότερο σα µια οικογένεια και να επικρατούσε ένα 

κλίµα δηµιουργικό ενώ θα ήθελαν το περιβάλλον της εργασίας τους να είναι λιγότερο 

αυστηρό στο αποτελέσµατα και στην απλή διεκπεραίωση της εργασίας τους καθώς 

και λιγότερο τυποποιηµένο στους κανόνες και τις διαδικασίες του. 

Η ηλικία, το φύλλο και τα έτη προϋπηρεσίας εντός ή εκτός του οργανισµού 

δεν έδειξαν να επηρεάζουν  το ανωτέρω  αποτελέσµατα µε διαφορετική συσχέτιση. 

Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως στον οργανισµό 

υπήρχε ένας συνδυασµός από διαφορετικά είδη κουλτούρας είτε αφορούσε την 

υφιστάµενη κατάσταση είτε τη µελλοντική. Είναι όπως ήταν αναµενόµενο αδύνατο 

να βρεθεί µόνο ένας συνδυασµός. Ωστόσο, αυτό που αποτελεί το κύριο ενδιαφέρον 

µιας τέτοιας διερεύνησης είναι η αναζήτηση της κυρίαρχης κουλτούρας του 

συγκεκριµένου οργανισµού.  
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Το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας έδειξε πως η κυρίαρχη κουλτούρα του 

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και στο παρόν και στο µέλλον είναι η 

ιεραρχική κουλτούρα. 

∆εν πρέπει όµως να παραµερίσουµε σε καµία περίπτωση και ίσως να αξίζει 

περισσότερης διερεύνησης στην κουλτούρα που έδωσαν ιδιαίτερα τα µέλη της 

επιχείρησης στην ανάπτυξη της κουλτούρας της γενιάς, η οποία εκτιµάται ως 

αδύναµη στην παρούσα κατάσταση και στην µελλοντική  τους επιθυµία την 

εξοµοιώνουν µε την κυρίαρχη κουλτούρα. 

Συνοψίζοντας ο Οργανισµός λειτουργεί συντονισµένα, µε πιστοποιηµένα 

συστήµατα ελέγχου και επίσηµους κανόνες που αυξάνουν την παραγωγικότητα και 

την αποδοτικότητα.  

Ωστόσο η ανάπτυξη µιας ικανής και αποτελεσµατικής διοίκησης απέναντι 

στους έµψυχους πόρους του είναι µια δέσµευση που πρέπει να αναλάβει να 

ενδυναµώσει εστιάζοντας στην αποτελεσµατικότητας της οµάδας, τόσο µε την έννοια 

των ικανοτήτων όσο και µε την έννοια των στάσεων και των συµπεριφορών. 

Ο οργανισµός διαθέτοντας όλα εκείνα τα στοιχεία της ασφάλειας και της 

σταθερότητας προς τους εργαζόµενους µεταβλητές σηµαντικές της ανθωπολογικής 

προσέγγισης δεν φαίνεται να απέχει σηµαντικά από την επίτευξη της βελτίωσης του 

εσωτερικού περιβάλλοντός του και ο πρωταρχικός στόχος της λειτουργίας του ως 

«Κέντρον αριστείας» στον Τοµέας της Υγείας στις καρδιές των Ελλήνων πολιτών να 

γίνει και «Κέντρον αριστείας» στις καρδιές των εργαζοµένων του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Αριθμός Ερωτηματολογίου :  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙO 

Το ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Οργανωτικής Κουλτούρας (Organizational 

Culture Assessment Instrument – OCAI) αποτελεί ένα µοντέλο µέτρησης κλίµακας σταθερού 

αθροίσµατος, που αναπτύχθηκε από τους Quinn & Cameron το 1999, και µετράει την 

απόκλιση µεταξύ της υφιστάµενης  και της επιθυµητής κουλτούρας, βασιζόµενο στο πλαίσιο 

των ανταγωνιστικών αξιών του. Το εργαλείο αυτό που είναι υπό τη µορφή ερωτηµατολογίου, 

αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, απαντώνται έξι επιµέρους ερωτήσεις, 

προκειµένου να αποτυπωθεί η υφιστάµενη κουλτούρα ενός οργανισµού, ενώ στο δεύτερο 

µέρος, το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε το πρώτο, οι ερωτήσεις απαντώνται µε βάση το πια 

θέση επιθυµούµε να κατέχει ο οργανισµό µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια, αποτυπώνεται δηλ. 

η επιθυµητή κουλτούρα του οργανισµού.  

1. Στο πλαίσιο εκπόνησης Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας µε θέµα : «Αξιολόγηση 

της Οργανωτικής Κουλτούρας του ΩΚΚ». 

 

2. Παρακαλώ όπως συµπληρώσετε το κάτωθι ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της 

οργανωτικής κουλτούρας (OCAI) των Quinn & Cameron 1999. Το ερωτηµατολόγιο 

αποτελεί ένα µοντέλο µέτρησης κλίµακας σταθερού αθροίσµατος και µετράει την 

απόκλιση µεταξύ υφισταµένης και επιθυµητής κουλτούρας της εταιρείας µέσα στην 

οποία εργάζεστε. Η συµπλήρωση αυτού του εργαλείου µέτρησης (ερωτηµατολόγιο) έχει 

ως σκοπό να αναδείξει την εικόνα λειτουργίας του οργανισµού και των αξιών που τον 

χαρακτηρίζουν. 

 

3. Οδηγίες Συµπλήρωσης Ερωτηµατολογίου. 

 

Το OCAI (Organizational Culture Assesment Instrument) περιλαµβάνει 6 ερωτήσεις. 

Κάθε ερώτηση έχει 4 εναλλακτικές πιθανότητες. ∆ιαιρέστε το 100 ανάµεσα σε αυτές τις 

4 εναλλακτικές περιπτώσεις δίνοντας τον µεγαλύτερο βαθµό σε αυτή που εκφράζει 

περισσότερο την υφιστάµενη κατάσταση της επιχείρησης (ΩΚΚ) και τους µικρότερους 

βαθµούς, κατά σειρά προτίµησης. Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνάται το 100. 

 

Το πρώτο Τµήµα των ερωτήσεων αφορά την υφιστάµενη (τωρινή) κατάσταση ενώ το 

δεύτερο τµήµα µε πανοµοιότυπες ερωτήσεις αφορά την Επιθυµητή κατάσταση και 

σηµατοδοτείται µε τις λέξεις ΤΩΡΙΝΗ και ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ αντίστοιχα. 

Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις επιθυµητή πρέπει να έχουν σαν γνώµονα την επιθυµία 

σας για το πως θέλετε να είναι η εταιρεία που εργάζεστε σε 5 χρόνια από τώρα. 

Οι απαντήσεις είναι απόρρητες και ανώνυµες 
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4. ∆ηµογραφικά Στοιχεία. 

 

1. Φύλο : Άνδρας  Γυναίκα  

 

Σηµειώστε µε Χ 

2. Ηλικία :  

 

3.Μορφωτικό επίπεδο : 

 

Απόφοιτος ∆ηµοτικού  Απόφοιτος Γυµνασίου  

 

Απόφοιτος Λυκείου  Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 

 

 

Άλλο  

 

Έτη προϋπηρεσίας στο ΩΚΚ  

 

Έτη προϋπηρεσίας εκτός ΩΚΚ  

 

Ειδικότητα Εργασίας στο 

ΩΚΚ 

 

 

Τµήµα Εργασίας στο ΩΚΚ  

 (π.χ.Νοσηλευτική Υπηρεσία) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Υφιστάµενη 

Κατάσταση 

 1. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά Τώρα 

Α. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ προσωπικός χώρος. Είναι σαν µια 

µεγάλη οικογένεια. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι µοιράζονται πολλά 

µεταξύ τους. 

 

Β. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ δυναµικός και επιχειρηµατικός χώρος. 

Οι άνθρωποι είναι πρόθυµοι να αναλάβουν ρίσκο. 

 

Γ. Ο οργανισµός είναι προσανατολισµένος στα αποτελέσµατα. 

Ενδιαφέρει η εκτέλεση των εργασιών. Οι άνθρωποι είναι πολύ 

ανταγωνιστικοί και εστιάζουν στα αποτελέσµατα. 

 

∆. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ οργανωµένος και ελεγχόµενος χώρος. 

Οι άνθρωποι λειτουργούν συνήθως µε βάση επίσηµες διαδικασίες. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Υφιστάµενη 

Κατάσταση 

 2. Η ηγεσία του οργανισµού Τώρα 

Α. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα 

της καθοδήγησης, της διευκόλυνσης και της προστασίας. 

 

Β. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα 

της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της ανάληψης 

κινδύνου. 

 

Γ. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα 

του προσανατολισµού στα αποτελέσµατα και στην επιθετική 

πολιτική. 

 

∆. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα 

του συντονισµού, της οργάνωσης και της αποτελεσµατικότητας. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  
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 Υφιστάµενη 

Κατάσταση 

 3. Η διοίκηση των εργαζοµένων Τώρα 

Α. Το στύλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από οµαδικό 

πνεύµα, συναίνεση και συµµετοχή. 

 

Β. Το στύλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από προσωπική 

ανάληψη κινδύνου, καινοτοµία, ελευθερία και µοναδικότητα. 

 

Γ. Το στύλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από σκληρό 

ανταγωνισµό, υψηλές απαιτήσεις και ανάγκη για επιτεύγµατα. 

 

∆. Το στύλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από ασφάλεια 

της απασχόλησης, συµµόρφωση, προβλεψιµότητα και σταθερότητα 

σχέσεων. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

  Υφιστάµενη 

Κατάσταση 

 4. Η οργανωτική ενότητα Τώρα 

Α. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η 

νοµιµοφροσύνη και η αµοιβαία εµπιστοσύνη. Υπάρχει υψηλό 

επίπεδο δέσµευσης στον οργανισµό. 

 

Β. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η 

δέσµευση στην καινοτοµία και την ανάπτυξη. Υπάρχει έµφαση στην 

πρωτοβουλία και στην αρίστευση. 

 

Γ. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η 

έµφαση στα επιτεύγµατα και την υλοποίηση των στόχων. Η 

επιθετική πολιτική και η κερδοφορία είναι βασικές αρχές. 

 

∆. Ο συνδετικός κρίκος που κράτα ενωµένο τον οργανισµό, είναι οι 

επίσηµοι κανόνες και πολιτικές. Η διατήρηση της οµαλής 

λειτουργίας του οργανισµού είναι σηµαντική. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  
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 Υφιστάµενη 

Κατάσταση 

 5. Η στρατηγική εστίαση Τώρα 

Α. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων του. 

Επικρατούν υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης, ανοιχτή επικοινωνία και 

συµµετοχή. 

 

Β. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην απόκτηση νέων πόρων και στη 

δηµιουργία προσκλήσεων. Η δοκιµή νέων ιδεών και προοπτικών 

εκτιµάται ιδιαίτερα. 

 

Γ. Ο  οργανισµός δίνει έµφαση στην ανταγωνιστικότητα και την 

επίτευξη αποτελεσµάτων. Η επίτευξη υψηλών στόχων και η 

κερδοφορία είναι οι επικρατούσες αρχές.  

 

∆. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στη µονιµότητα και τη σταθερότητα. Η 

αποτελεσµατικότητα, ο έλεγχος και η απρόσκοπτη λειτουργία του 

οργανισµού είναι σηµαντικές αξίες. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Υφιστάµενη 

Κατάσταση 

 6. Τα κριτήρια της Επιτυχίας Τώρα 

Α. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού του, την οµαδική εργασία, τη δέσµευση των 

εργαζοµένων και την κοινωνική φροντίδα. 

 

Β. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση τη δηµιουργία µοναδικών 

και νέων προϊόντων, είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα και 

καινοτόµος. 

 

Γ. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την επικράτηση στην 

αγορά και την υπερκέραση του ανταγωνισµού. Η ηγεσία στην 

ανταγωνιστική αγορά αποτελεί παράγοντα – κλειδί.  

 

∆. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την αποτελεσµατικότητα. 

Η αξιόπιστη διανοµή και παράδοση, η τήρηση του προγράµµατος 

και το χαµηλό κόστος παραγωγής αποτελούν κρίσιµους παράγοντες 

για τον οργανισµό.  

 

 ΣΥΝΟΛΟ  
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 Μελλοντική 

Κατάσταση 

 1. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά Σε 5 έτη 

Α. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ προσωπικός χώρος. Είναι σαν µια 

µεγάλη οικογένεια. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι µοιράζονται πολλά 

µεταξύ τους. 

 

Β. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ δυναµικός και επιχειρηµατικός χώρος. 

Οι άνθρωποι είναι πρόθυµοι να αναλάβουν ρίσκο. 

 

Γ. Ο οργανισµός είναι προσανατολισµένος στα αποτελέσµατα. 

Ενδιαφέρει η εκτέλεση των εργασιών. Οι άνθρωποι είναι πολύ 

ανταγωνιστικοί και εστιάζουν στα αποτελέσµατα. 

 

∆. Ο οργανισµός είναι ένας πολύ οργανωµένος και ελεγχόµενος χώρος. 

Οι άνθρωποι λειτουργούν συνήθως µε βάση επίσηµες διαδικασίες. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Μελλοντική 

Κατάσταση 

 2. Η ηγεσία του οργανισµού Σε 5 έτη 

Α. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα 

της καθοδήγησης, της διευκόλυνσης και της προστασίας. 

 

Β. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα 

της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της ανάληψης 

κινδύνου. 

 

Γ. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα 

του προσανατολισµού στα αποτελέσµατα και στην επιθετική 

πολιτική. 

 

∆. Η ηγεσία στον οργανισµό θεωρείται γενικά ότι δίνει το παράδειγµα 

του συντονισµού, της οργάνωσης και της αποτελεσµατικότητας. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  
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 Μελλοντική 

Κατάσταση 

 3. Η διοίκηση των εργαζοµένων Σε 5 έτη 

Α. Το στύλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από οµαδικό 

πνεύµα, συναίνεση και συµµετοχή. 

 

Β. Το στύλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από προσωπική 

ανάληψη κινδύνου, καινοτοµία, ελευθερία και µοναδικότητα. 

 

Γ. Το στύλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από σκληρό 

ανταγωνισµό, υψηλές απαιτήσεις και ανάγκη για επιτεύγµατα. 

 

∆. Το στύλ διοίκησης του οργανισµού χαρακτηρίζεται από ασφάλεια 

της απασχόλησης, συµµόρφωση, προβλεψιµότητα και σταθερότητα 

σχέσεων. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

  Μελλοντική 

Κατάσταση 

 4. Η οργανωτική ενότητα Σε 5 έτη 

Α. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η 

νοµιµοφροσύνη και η αµοιβαία εµπιστοσύνη. Υπάρχει υψηλό 

επίπεδο δέσµευσης στον οργανισµό. 

 

Β. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η 

δέσµευση στην καινοτοµία και την ανάπτυξη. Υπάρχει έµφαση στην 

πρωτοβουλία και στην αρίστευση. 

 

Γ. Ο συνδετικός κρίκος που κρατά ενωµένο τον οργανισµό, είναι η 

έµφαση στα επιτεύγµατα και την υλοποίηση των στόχων. Η 

επιθετική πολιτική και η κερδοφορία είναι βασικές αρχές. 

 

∆. Ο συνδετικός κρίκος που κράτα ενωµένο τον οργανισµό, είναι οι 

επίσηµοι κανόνες και πολιτικές. Η διατήρηση της οµαλής 

λειτουργίας του οργανισµού είναι σηµαντική. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Οργανωσιακή Κουλτούρα  

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

 

 

89 

 

 Μελλοντική 

Κατάσταση 

 5. Η στρατηγική εστίαση Σε 5 έτη 

Α. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων του. 

Επικρατούν υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης, ανοιχτή επικοινωνία και 

συµµετοχή. 

 

Β. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στην απόκτηση νέων πόρων και στη 

δηµιουργία προσκλήσεων. Η δοκιµή νέων ιδεών και προοπτικών 

εκτιµάται ιδιαίτερα. 

 

Γ. Ο  οργανισµός δίνει έµφαση στην ανταγωνιστικότητα και την 

επίτευξη αποτελεσµάτων. Η επίτευξη υψηλών στόχων και η 

κερδοφορία είναι οι επικρατούσες αρχές.  

 

∆. Ο οργανισµός δίνει έµφαση στη µονιµότητα και τη σταθερότητα. Η 

αποτελεσµατικότητα, ο έλεγχος και η απρόσκοπτη λειτουργία του 

οργανισµού είναι σηµαντικές αξίες. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

 Μελλοντική 

Κατάσταση 

 6. Τα κριτήρια της Επιτυχίας Σε 5 έτη 

Α. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού του, την οµαδική εργασία, τη δέσµευση των 

εργαζοµένων και την κοινωνική φροντίδα. 

 

Β. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση τη δηµιουργία µοναδικών 

και νέων προϊόντων, είναι πρωτοπόρος στα προϊόντα και 

καινοτόµος. 

 

Γ. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την επικράτηση στην 

αγορά και την υπερκέραση του ανταγωνισµού. Η ηγεσία στην 

ανταγωνιστική αγορά αποτελεί παράγοντα – κλειδί.  

 

∆. Ο οργανισµός ορίζει την επιτυχία µε βάση την αποτελεσµατικότητα. 

Η αξιόπιστη διανοµή και παράδοση, η τήρηση του προγράµµατος 

και το χαµηλό κόστος παραγωγής αποτελούν κρίσιµους παράγοντες 

για τον οργανισµό.  

 

 ΣΥΝΟΛΟ  
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