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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία πραγματεύεται το αντικείμενο της διοίκησης αλλαγών προσεγγίζοντας το από 

την πλευρά του ανθρώπινου παράγοντα. Αρχικά πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της έννοιας της οργανωσιακής αλλαγής. Στη συνέχεια αναλύονται τα 

βασικότερα μοντέλα οργανωσιακής αλλαγής και ακολουθεί εκτενής αναφορά των 

ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων οι οποίοι, όπως προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των επιχειρούμενων 

αλλαγών. 

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η εργασία είναι πρώτον, ότι υπάρχει μια τάση για 

υιοθέτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων μιας κουλτούρας συνεχούς αλλαγής και 

δεύτερον, ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε σχεδιασμό εξατομικευμένων 

μετασχηματιστικών προγραμμάτων, ώστε και να αξιοποιούνται οι δυνατότητες του 

υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού αλλά και να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του 

εκάστοτε οργανισμού. 

Τέλος, γίνονται πρακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έμπνευση για 

τους εισηγητές των αλλαγών αλλά και προτάσεις για την περαιτέρω διεξαγωγή της 

μελλοντικής έρευνας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Για τα επόμενα χρόνια μια πρόκληση και ταυτόχρονα αναγκαιότητα για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις είναι πώς θα μετασχηματίσουν την παραδοσιακή οργανωτική τους δομή, 

ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις. Οι υπάρχουσες πρακτικές 

είχαν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιλύουν μονοδιάστατα προβλήματα και να 

ανταποκρίνονται σε ένα περιβάλλον σταθερότητας. Σήμερα όμως η παγκοσμιοποίηση και 

ο έντονος ανταγωνισμός έχουν ως αποτέλεσμα τόσο ο ρυθμός εμφάνισης των αλλαγών 

όσο και η ένταση αυτών να αυξηθεί. Η απάντηση στα νέα αυτά δεδομένα είναι η 

ευελιξία. Η ανάπτυξη δηλαδή οργανωσιακών συστημάτων που να επιτρέπουν την 

αναδιοργάνωση του συνόλου των λειτουργιών του οργανισμού αλλά και την 

αποδοτικότερη ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Απαραίτητη προϋπόθεση 

επιτυχίας είναι η διοίκηση των αλλαγών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

πληρέστερη ικανοποίηση και η μέγιστη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ακριβώς οι επιμέρους ατομικοί και 

οργανωσιακοί παράγοντες που θα πρέπει να διαχειριστούν προκειμένου οι επιχειρούμενες 

αλλαγές να στεφθούν με επιτυχία. 

Ο λόγος για την επιλογή του παρόντος θέματος υπήρξε διττός. Από την μια πλευρά, η 

επικαιρότητα του αντικειμένου, καθώς τόσο στο διεθνή όσο και στον ελλαδικό χώρο 

διαφαίνεται μια αυξημένη τάση των επιχειρήσεων να προβούν σε κάθε είδους 

στρατηγικές ή λειτουργικές αλλαγές προκειμένου να διαφοροποιηθούν και να 

κυριαρχήσουν στο εκάστοτε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από την άλλη, το προσωπικό 

ενδιαφέρον για πρακτική εφαρμογή των παρακάτω μελλοντικά στο χώρο απασχόλησης, 

γεγονός που ώθησε συγκεκριμένα στην καταγραφή των πρακτικών που θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν από τους φορείς αλλαγής. 

Το σύνολο των επιμέρους εννοιών που πραγματεύονται στη συγκεκριμένη εργασία έχουν 

ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την αναγκαιότητα ορθής αξιοποίησής του για την επιτυχή 

πορεία του οργανισμού. Αρχικά πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

ειδών της οργανωσιακής αλλαγής, των λόγων που φέρνουν το εν λόγω θέμα στην 

επικαιρότητα καθώς και των αιτιών που οδηγούν τις μετασχηματιστικές προσπάθειες σε 

αποτυχία. 

Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικότερα μοντέλα οργανωσιακής αλλαγής, τα οποία 

κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες. Σε αυτά που αντιλαμβάνονται την αλλαγή ως μια 
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προσωρινή κατάσταση που θα ολοκληρωθεί σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα και σε 

αυτά που θεωρούν ότι οι οργανωσιακές αλλαγές είναι συνυφασμένες με την εξέλιξη των 

οργανισμών και, ως εκ τούτου, όσο οι οργανισμοί θα εξελίσσονται και θα αναπτύσσονται 

τόσο θα πραγματώνονται και αυτές. 

Επόμενη έννοια σταθμός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και ο ρόλος του στην όλη 

διαδικασία. Ακολουθεί εκτενής αναφορά των παραγόντων, όπως η αντίσταση, η 

προσωπικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η αφοσίωση, η κουλτούρα, η 

επικοινωνία, η ετοιμότητα, αλλά και το στιλ ηγεσίας, που εικάζεται ότι πρέπει να 

μελετηθούν, ώστε να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το σχεδιασμό των 

μετασχηματιστικών προγραμμάτων.  

Ολοκληρώνοντας την εργασία καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η 

διαφαινόμενη τάση είναι η υιοθέτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων μιας 

κουλτούρας συνεχούς αλλαγής, δηλαδή η δόμηση όλων των λειτουργιών κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε τόσο οι άνθρωποι να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και να αποδέχονται 

την αλλαγή όσο και οι ακολουθούμενες πρακτικές να επιτρέπουν την αβίαστη 

ολοκλήρωση κάθε τέτοιας προσπάθειας. Δεύτερον, ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προχωρήσουν σε σχεδιασμό εξατομικευμένων μετασχηματιστικών προγραμμάτων, ώστε 

να αξιοποιούνται οι δυνατότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού αλλά και να 

καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. 

Τέλος, γίνονται πρακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έμπνευση για 

τους εισηγητές των αλλαγών αλλά και προτάσεις για την περαιτέρω διεξαγωγή της 

μελλοντικής έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διοίκηση αλλαγών είναι ένα αντικείμενο που απασχόλησε τους ερευνητές στο 

παρελθόν και σήμερα έχει επανέλθει στο προσκήνιο εκ νέου πιο έντονα παρά ποτέ. Στα 

τέλη της δεκαετίας του ‘70 παρατηρήθηκαν σημαντικές αναταράξεις στο χώρο των 

επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν τις ρίζες τους στη διεθνή δράση όλο και μεγαλύτερου 

αριθμού επιχειρήσεων, στην αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού και στην αναζήτηση 

τρόπων εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις. Η περίοδος αυτή 

σηματοδότησε την αρχή της αλλαγής του επιχειρηματικού σκηνικού, το οποίο μέχρι τότε 

χαρακτηριζόταν από σταθερότητα, προβλεψιμότητα και καθορισμένους κανόνες 

ανταγωνισμού.  

Με έναυσμα τη στροφή αυτή, στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια εισαγωγή στην έννοια 

της οργανωσιακής αλλαγής, όπου περιγράφονται τα διάφορα είδη αλλαγών σε μια 

προσπάθεια να τονιστούν οι διαφορετικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει. Επιπλέον, 

αναλύονται οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις να στραφούν προς την πρακτική αυτή 

καθώς και οι δυσκολίες που συχνά συναντούν, στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν από την 

μια πλευρά την αναγκαιότητα υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων αλλά από την άλλη 

εφιστούν την προσοχή των εμπλεκομένων στην πολυπλοκότητα και στα προβλήματα 

που αυτά συνεπάγονται. 

Παρά τις δυσκολίες που ακολουθούν κάθε οργανωσιακή αλλαγή το σίγουρο είναι ότι με 

το πέρασμα του χρόνου ο έντονος ανταγωνισμός σε συνδυασμό με τη ρευστότητα και 

τις οικονομικές δυσχέρειες της εποχής μας δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε 

η διοίκηση αλλαγών να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των πιο φιλόδοξων επιχειρηματιών. 

Η ανατροπή αυτή έγινε αισθητή από όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος κλήθηκε να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα υιοθετώντας ευέλικτους τρόπους οργάνωσης και 

λειτουργίας και προσλαμβάνοντας στους κόλπους του άτομα τα οποία αντιλαμβάνονται 

την αλλαγή ως πρόκληση και όχι ως απειλή. Ως εκ τούτου, τα στελέχη πείσθηκαν ότι 

πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από 

κάθε άλλον στις προκλήσεις του μέλλοντος υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής και 

αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους. Υπό αυτό το 

πνεύμα, ο Johnson (1995) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η αλλαγή δεν είναι πλέον μια 

επιλογή, πρέπει να διοικηθεί σωστά, διαφορετικά θα σε διοικήσει. Πρέπει να σκεφτείς 
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την επιχείρησή σου πριν από πέντε χρόνια΄ εάν εξακολουθείς να δουλεύεις με τον ίδιο 

τρόπο, τότε υπάρχει πρόβλημα» (Counsell et al., 2005, σελ.9). 

Τα οφέλη είναι προφανή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από μελέτες (Recardo, 1995, όπως 

αναφέρει ο Johnson, 2004) προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επιτυχώς 

προγράμματα διοίκησης αλλαγών χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αφοσίωση των 

εργαζομένων, μικρότερη διακύμανση της παραγωγικότητας καθώς και ταχύτερη 

υλοποίηση των αλλαγών.  

Η υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών, η εφαρμογή συστημάτων ολικής ποιότητας, ο 

επανασχεδιασμός των παραγωγικών διαδικασιών, η εστιασμένη παραγωγή έναντι της 

μαζικής είναι λίγες μόνο από τις στρατηγικές κινήσεις των επιχειρηματιών προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

Η δυναμική του φαινομένου γίνεται αισθητή και μέσω των αριθμών. Η Αμερικανική 

Ένωση Διοίκησης αναφέρει ότι τη δεκαετία του 1990 το 84% των αμερικανικών 

επιχειρήσεων είχε διενεργήσει μια τουλάχιστον αλλαγή, ενώ το 46% είχε τουλάχιστον 

τρία προγράμματα σε εξέλιξη (Peak, 1996). Επιπλέον, έρευνα που διεξήχθη από την 

Αμερικανική Διεύθυνση Εθνικών Σχέσεων υποστηρίζει ότι η οργανωσιακή αλλαγή 

αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για περισσότερο από το ένα τρίτο των 369 

συμμετεχόντων επιχειρήσεων (Vakola και Nikolaou, 2005). Σε επίπεδο Ευρώπης, το 

Βρετανικό Ινστιτούτο Διοίκησης σε έκθεση του το 1992 αναφέρει ότι το 80% των μελών 

του είχε ολοκληρώσει μια τουλάχιστον στρατηγική αλλαγή τα προηγούμενα πέντε 

χρόνια, ενώ σε ανάλογη έκθεση του για το έτος 1995 το χρονικό διάστημα μειώθηκε σε 

δύο χρόνια (Burnes, 2000). 

Επιχειρήσεις οι οποίες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στην πρόκληση της υλοποίησης 

μετασχηματιστικών προγραμμάτων μεταμορφώθηκαν στους σημερινούς κολοσσούς. 

Παραδείγματα αποτελούν η εταιρία Hewlett – Packard, η οποία μετατράπηκε από μια 

εταιρία μουσικών οργάνων σε εταιρία υπολογιστικών μηχανών μέσω γρήγορων και 

συνεχών καινοτομιών στα προϊόντα της (Brown και Eisenhaardt, 1997) και η Intel, η 

οποία στράφηκε από την παραγωγή υπολογιστικών μνημών στην κατασκευή 

μικροεπεξεργαστών μέσω μικρών σταδιακών αλλαγών (Burgelman, 1991). 

Τι εννοούμε όμως με την έννοια της οργανωσιακής αλλαγής και ποιες είναι οι 

διαφορετικές μορφές της; Οργανωσιακή αλλαγή είναι «η διαδικασία κατά την οποία 

αναλύοντας το παρελθόν απομονώνεις και αναπτύσσεις τα δομικά στοιχεία του παρόντος 
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που είναι απαραίτητα για το μέλλον» (Kanter et al, 1992, όπως αναφέρουν οι Rashid et 

al., 2004, σελ.163). Προϋποθέτει την τροποποίηση της οργανωσιακής δομής, του 

οράματος, της κουλτούρας και των τεχνολογιών με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού. 

Έτσι, οι αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων (Χυτήρης, 2001): 

1. Το σύστημα παραγωγής: αυτοματοποίηση παραγωγής, επέκταση εργοστασίου, 

μηχανοργάνωση, παραγωγή νέου προϊόντος, διοικητικά συστήματα πληροφοριών 

κ.α. 

2. Το σύστημα ανθρώπινος παράγοντας: σύστημα προαγωγών, σύστημα 

αξιολόγησης, εκπαίδευση προσωπικού, ανταμοιβές, μειώσεις προσωπικού, 

διαδικασία ικανοποίησης παραπόνων κ.α. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι αλλαγές είναι δυνατόν να είναι είτε μεγάλης 

κλίμακας και να έχουν επίδραση σε ολόκληρη τη λειτουργία του οργανισμού είτε πιο 

περιορισμένης κλίμακας και ο αντίκτυπός τους να αφορά συγκεκριμένα τμήματα ή 

παραγωγικές δραστηριότητες. 

Επιπρόσθετα, οι αλλαγές πραγματοποιούνται είτε προληπτικά είτε αντιδραστικά. Αυτό 

σημαίνει ότι η διοίκηση άλλοτε προβλέπει τις επερχόμενες αλλαγές και παίρνει τα 

κατάλληλα μέτρα και άλλοτε αναγκάζεται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, ώστε να 

επιβιώσει (Appelbaum et al., 1998). Βέβαια είναι και αυτοί που υποστηρίζουν ότι η 

αλλαγή πρέπει να είναι μια συνεχής και εξελικτική διαδικασία που «προκύπτει μέσα από 

το πέρασμα του χρόνου και ταυτόχρονα το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης της ιστορίας, 

της οικονομίας, της πολιτικής και των χαρακτηριστικών του επιχειρησιακού τομέα» 

(Wilson, 1992, όπως αναφέρουν οι Appelbaum et al., 1998). Δηλαδή, θεωρούν την 

αλλαγή συνυφασμένη με την πορεία του οργανισμού και του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Η αποτελεσματική διαχείριση όλων των συντελεστών της αλλαγής συνοψίζεται στην 

έννοια της διοίκησης αλλαγών. Σύμφωνα με τον Recardo (1995), διοίκηση αλλαγών είναι 

η «διαδικασία μέσω της οποίας ένας οργανισμός σχεδιάζει, εφαρμόζει και αξιολογεί τους 

μηχανισμούς που θα πρέπει να υιοθετήσει, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

του εξωτερικού περιβάλλοντος» (Johnson, 2004, σελ. 168). Κατά τους Moran και 

Brightman (2000), καθώς πηγή αλλαγής δεν είναι μόνο το εξωτερικό περιβάλλον, η 

διοίκηση αλλαγών χαρακτηρίζεται ως «η προσπάθεια συνεχούς ανανέωσης της 

κατεύθυνσης, της δομής και των δυνατοτήτων ενός οργανισμού με στόχο την 
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ικανοποίηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών του» (σελ.66). Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, καθώς οι 

ιθίντοντες καλούνται να προβλέψουν και να οραματιστούν το μέλλον αξιολογώντας τα 

στοιχεία του παρόντος. 

 

1.2 ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η πολυπλοκότητα της οργανωσιακής αλλαγής και το διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο 

βάση του οποίου αυτή προσεγγίζεται, έχουν ως συνέπεια να συναντά κανείς στη 

βιβλιογραφία ποικίλες κατηγοριοποιήσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο του ένα 

μειονέκτημα της βιβλιογραφίας, καθώς εμφανίζονται έννοιες αλληλοκαλυπτόμενες που 

δυσχεραίνουν το έργο των ενδιαφερόμενων. Ενδεικτικά, στον πίνακα παρατίθενται οι 

ακόλουθες: 

Πίνακας 1.1: Τυπολογίες της οργανωσιακής αλλαγής 

Προγραμματισμένη και προκύπτουσσα 

(emergent) αλλαγή  

Wilson, 1992 

Αλλαγές σε επίπεδο ατόμου, ομάδας, πολλών 

ομάδων και οργανισμού  

Burnes, 1992 

Εξελικτική, προσαρμογής, μετασχηματιστική, 

ριζική και κβαντική (quantum) αλλαγή  

Burnes, 1992; Hank, 1997; 

Johnson και Scholes, 1999; 

Wendy, 2005; Χυτήρης, 2001 

Αλλαγές στην ταυτότητα, το συντονισμό και 

τον έλεγχο  

Kanter et al., 1992, όπως 

αναφέρει o Wendy, 2005 

Αλλαγή που ποικίλει σε έκταση (από 

εξελικτική έως ριζική) και βάθος (από μικρή 

έως πυρηνική) ή είναι το πρωταρχικό 

καθήκον του οργανισμού  

Buchanan και Badham, 1999, 

όπως αναφέρει o Wendy, 2005; 

Stace και Dunphy, 1993  

Προγραμματισμένη, απρογραμμάτιστη και 

διαπραγματεύσιμη αλλαγή 

Χυτήρης, 2001 

Τεχνική, συμπεριφορική-κοινωνική και δομική 

αλλαγή 

Waldersee και Griffiths, 2004 

Στρατηγική και μη στρατηγική αλλαγή Wendy, 2005 
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Παρακάτω, θα αναλυθούν οι όροι που συναντά κανείς συχνότερα στη βιβλιογραφία και 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των περισσοτέρων ερευνητών. Ανάλογα με την πηγή που 

ωθεί τον οργανισμό σε αλλαγές, αυτές διακρίνονται στα εξής είδη (Χυτήρης, 2001; 

Wilson, 1992): 

1. Προγραμματισμένη ή αναμενόμενη (planned): Η αλλαγή αυτή προκύπτει όταν 

υπάρχει κενό ανάμεσα στο επιθυμητό και πραγματικό επίπεδο λειτουργίας (π.χ. 

υψηλός ρυθμός αποχωρήσεων προσωπικού) και η αντίδραση σε αυτήν μπορεί να 

προγραμματιστεί έγκαιρα (π.χ. σχεδιασμός νέου συστήματος προσλήψεων). 

2. Απρογραμμάτιστη ή επιβαλλόμενη (unplanned): Η αντίδραση του οργανισμού 

στην περίπτωση αυτή είναι μηδαμινή ή ανύπαρκτη, καθώς απρόβλεπτοι 

παράγοντες (π.χ. ξαφνική απεργία, έντονη διένεξη προσωπικού – διοίκησης, 

νομοθεσία) αναγκάζουν τον οργανισμό να συμπεριφερθεί κατά συγκεκριμένο 

τρόπο που έχουν ήδη προδιαγράψει κάποιοι άλλοι, όπως η πολιτεία, ο γενικός 

διευθυντής κ.α. 

3. Διαπραγματεύσιμη: Η ίδια η αλλαγή, η σκοπιμότητα της για τον οργανισμό, 

καθώς και η νέα συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετηθεί από τα ενδιαφερόμενα 

μέρη αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Παραδείγματα αυτού το είδους 

αλλαγής είναι η δημιουργία ομάδων έργου ή κύκλων ποιότητας.  

Ανάλογα με τη συχνότητα και την έκταση που έχει η αλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

(Hank, 1997; Χυτήρης, 2001): 

1. Εξελικτική (incremental): Αναφέρεται σε συνεχείς, μικρές αλλαγές, οι οποίες 

προετοιμάζουν τον οργανισμό και έχουν ως συνέπεια η μετάβαση στην νέα 

κατάσταση να πραγματοποιείται ομαλά. 

2. Προσαρμογής (Adaptation): Σταδιακές αλλαγές μέτριας δυσκολίας και 

σημαντικότητας, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προσαρμογή του οργανισμού σε 

μια νέα κατάσταση που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα άλλων αλλαγών (Meyer et 

al., 1990). 

3. Μετασχηματιστική (transformational): Γρήγορη και ενίοτε ριζική αλλαγή, που 

συνήθως επιβάλλεται από το εξωτερικό περιβάλλον και έχει έντονο αντίκτυπο στο 

ανθρώπινο δυναμικό, καθώς προϋποθέτει την υιοθέτηση εξ ολοκλήρου νέων 

συμπεριφορών. Μάλιστα, οι Blamenthal και Haspeslagh (1994) τονίζουν ότι εδώ 

έγκειται η δυσκολία εφαρμογής αυτού του είδους αλλαγής. Δηλαδή, ενώ 
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πρόκειται για γρήγορη αλλαγή, ο μετασχηματισμός των συμπεριφορών που 

απαιτείται είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία προϋποθέτει 

συλλογική και επίμονη προσπάθεια (Johnson, 2004). 

4. Ριζική (radical): Ευ όλης της ύλης και εις βάθος αλλαγή που έχει επίδραση σε 

ολόκληρη τη δομή του οργανισμού και προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισμό 

όλων των δομικών στοιχείων του. Ο όρος αναφέρεται άλλοτε και ως 

επαναστατική αλλαγή (Szamosi και Duxbury, 2002). 

Κατά μια άλλη τυπολογία των Stace και Dunphy (1993), οι αλλαγές διακρίνονται σε:  

1. Ρυθμιστική (Fine tuning): Η αλλαγή είναι μια συνεχής διαδικασία ταιριάσματος 

των συστατικών στοιχείων του οργανισμού, δηλαδή της στρατηγικής, της δομής, 

των ανθρώπων και των διαδικασιών και λαμβάνει χώρα σε επίπεδο τμημάτων. 

Παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη του προσωπικού σε αναλογία με την παρούσα 

στρατηγική ή η ενίσχυση της αφοσίωσης σε υπάρχουσες νόρμες και 

συμπεριφορές. 

2. Εξελικτική προσαρμογή (Incremental adjustment): Μια κατάσταση σταδιακής 

προσαρμογής στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως βελτίωση της 

τεχνολογίας, ανανέωση της γκάμας προϊόντων κ.τ.λ. Απαραίτητες είναι 

ευδιάκριτες τροποποιήσεις στην εταιρική στρατηγική, τη δομή και τις διαδικασίες 

διοίκησης. 

3. Πρότυπος μετασχηματισμός (Modular transformation): Αφορά ριζικές αλλαγές σε 

μεμονωμένα τμήματα της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα τον 

επαναπροσδιορισμό των στόχων ενός συγκεκριμένου τμήματος. 

4. Στρατηγικός μετασχηματισμός (Corporate transformation): Αφορά ολόκληρο τον 

οργανισμό και συνεπάγεται ριζικές αλλαγές στην στρατηγική του. Παραδείγματα 

είναι ο επαναπροσδιορισμός της εταιρικής αποστολής και των αξιών, η αλλαγή 

του οργανογράμματος και επομένως η ανακατανομή της δύναμης και του status 

τμημάτων και ατόμων κ.α. 

Σε αναλογία με την παραπάνω τυπολογία, οι Tushman et al. (1988) στο μοντέλο της 

διακοπτόμενης ισορροπίας (Punctuated equilibrium model of change) είχαν μιλήσει για 

αλλαγές εξελικτικές (incremental), ρυθμιστικές (fine tuning) και ριζικές (frame breaking) 

(Wendy, 2005). Στην ουσία πρόκειται για μια κατηγοριοποίηση ίδιας φιλοσοφίας με την 
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παραπάνω, αφού η έννοια ριζική αλλαγή περικλείει τις έννοιες πρότυπος και στρατηγικός 

μετασχηματισμός. 

Παρόλο τον καταιγισμό εννοιών είναι ευδιάκριτο από τη βιβλιογραφία ότι οι δυο 

κυρίαρχες έννοιες είναι αυτές της εξελικτικής και της μετασχηματιστικής αλλαγής  

γεγονός που δείχνει ότι η έκταση της αλλαγής είναι ένα στοιχείο που προβληματίζει. 

Πάνω σε αυτό το διπολισμό κινούνται και ορισμένα από τα μοντέλα, τα οποία θα δούμε 

αναλυτικά στο επόμενο κεφαλαίο, σε μια προσπάθεια να ρίξουν φως στις συνθήκες που 

προκαλούν τα δυο αυτά είδη αλλαγής.  

Βέβαιο είναι ότι όποιο και να είναι το είδος της αλλαγής που πραγματοποιείται, οι 

συνέπειες της μέσα στον οργανισμό γίνονται εμφανείς σε τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι 

αποτελούν δομικά συστατικά κάθε οργανισμού και καθορίζουν την αποτελεσματικότητα 

του: 

1. Παράγοντες δομής: αφορούν τη δομή και την οργάνωση μιας επιχείρησης, όπως  

η αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, ο διαχωρισμός των καθηκόντων και των 

αρμοδιοτήτων, η δημιουργία ομάδων εργασίας ή η ατομική ανάληψη μιας 

εργασίας. Όλες οι παραπάνω αλλαγές έχουν επίδραση στο οργανόγραμμα, στις 

περιγραφές θέσεων, στις διαδικασίες ελέγχου και επικοινωνίας και σε ένα πλήθος 

άλλων παραγόντων. 

2. Τεχνολογικός παράγοντας: αφορά αλλαγές στον τεχνολογικό και μηχανολογικό 

εξοπλισμό, την παραγωγική διαδικασία, καθώς και τις εγκαταστάσεις μέσω του 

αυτοματισμού, της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων κ.τ.λ. 

3. Φυσικό περιβάλλον: αφορά τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας, τον εσωτερικό 

σχεδιασμό, την τοποθέτηση των μηχανημάτων. Πρόκειται για έναν παράγοντα 

που έχει συγκεντρώσει την προσοχή των ερευνητών, καθώς έχει βρεθεί ότι η 

διάταξη του περιβάλλοντος εργασίας συνδέεται με την απόδοση και την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

4. Ανθρώπινος παράγοντας: αφορά αλλαγές στις στάσεις και τις συμπεριφορές του 

ανθρώπινου δυναμικού μέσω μεταβολών στην επικοινωνιακή πολιτική, στα 

συστήματα αμοιβών, στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων 

(Robbins, 1996; Χυτήρης, 2001).  

Οι παράγοντες αυτοί, καθώς αποτελούν επιμέρους στοιχεία ενός οργανισμού, δεν είναι 

ανεξάρτητοι μεταξύ τους με συνέπεια μια τροποποίηση σε έναν παράγοντα να επιφέρει 
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αλλαγές και στους υπόλοιπους. Επομένως, ένα πρότυπο πρόγραμμα μετασχηματισμού θα 

πρέπει να προβλέπει επιμέρους αλλαγές και στα τέσσερα στοιχεία. 

 

1.3 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η επικαιρότητα του αντικειμένου της οργανωσιακής 

αλλαγής οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά 

δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πληθώρα μεταβολών σε 

τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και ατομικό επίπεδο τις ωθεί να εξετάσουν τις τάσεις 

και τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, να επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας 

τους και να υιοθετήσουν φιλοσοφία αλλαγής. 

Οι πηγές αλλαγών είναι είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Στην πρώτη περίπτωση οι 

απαιτήσεις του εσωτερικού περιβάλλοντος (μειωμένη παραγωγικότητα, 

αναποτελεσματικότητα συστημάτων ελέγχου, μεγάλος αριθμός υπερωριών κ.τ.λ.) ωθούν 

τον οργανισμό σε μετασχηματισμό, ενώ στη δεύτερη οι εξωτερικές συνθήκες και πιέσεις 

(τεχνολογία, αγορά, ανταγωνισμός, πολιτεία, ειδικές ομάδες πίεσης κ.τ.λ) είναι αυτές που 

δείχνουν το δρόμο προς την αλλαγή. Ανάμεσα στις πιο συχνές δυνάμεις οργανωσιακής 

αλλαγής συγκαταλέγονται οι τεχνολογικές καινοτομίες, η παγκοσμιοποίηση, η είσοδος 

ενός νέου ανταγωνιστή, οι αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών, μια νέα εταιρική 

διοίκηση, νέες τάσεις στη διακυβέρνηση και νέες στάσεις απέναντι στην εργασία 

(Appelbaum et al., 1998; Hamlin et al., 2001; Moran και Brightman, 2000). 

Αναλυτικότερα, οι ταχύτατες τεχνολογικές μεταβολές συνεπάγονται απαξίωση των 

υπαρχόντων διαδικασιών και προϊόντων με αποτέλεσμα επιχειρήσεις που τη μια στιγμή 

είναι κυρίαρχες να καταλήγουν να εφαρμόζουν παρωχημένες διαδικασίες. Ιδιαίτερα 

πλήττονται αυτές που ανήκουν σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες κινδυνεύουν 

εάν δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες.  

Η τάση για διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων παίζει το δικό της ρόλο στην υλοποίηση 

οργανωσιακών αλλαγών. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς καλούνται να 

υιοθετήσουν διαφορετικά πρότυπα λειτουργίας, καθώς και μια πολυπολιτισμική 

κουλτούρα στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα σε μικρές αλλά και απομακρυσμένες 

γεωγραφικά επιχειρήσεις να εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά. Η έννοια της απόστασης 

καταργείται και ταυτόχρονα ο αυτοματισμός των διαδικασιών επιτρέπει σε επιχειρήσεις 
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με περιορισμένους ανθρώπινους και υλικούς πόρους να ανταγωνιστούν άλλες που 

μεσουρανούν σε άλλα μέρη της γης. Αυτό προϋποθέτει διαρκή επαγρύπνηση και 

παρακολούθηση των τεχνολογιών αιχμής καθώς και οργανωσιακή ευελιξία για να μπορεί 

η επιχείρηση να ανταποκριθεί άμεσα. 

Μια άλλη αιτία αλλαγών είναι το νομοθετικό και κοινωνικό πλαίσιο. Παράδειγμα αποτελεί 

το γεγονός ότι πολλές βιομηχανίες αναγκάζονται να γίνουν πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον και να υιοθετήσουν συστήματα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας 

λόγω τόσο της επιβαλλόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσίας όσο και της 

ευαισθητοποίησης απέναντι στο περιβάλλον που έχει αρχίσει να χαρακτηρίζει τους 

πολίτες - πελάτες τους. 

Επιπλέον, δημογραφικά στοιχεία, όπως το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο του εργατικού 

δυναμικού, αποτελούν πηγή πίεσης για οργανωσιακές αλλαγές. Στη σημερινή εποχή της 

ελεύθερης διακίνησης της γνώσης, οι εργαζόμενοι επιθυμούν και έχουν τα εφόδια να 

συμμετέχουν ουσιαστικά στη λειτουργία της επιχείρησης και να έχουν λόγο και άποψη. 

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν σε πιο συμμετοχικές μορφές 

διοίκησης και να απαλλαχθούν από στοιχεία αυταρχικής ηγεσίας που χαρακτηρίζουν 

παλαιότερες εποχές. 

Τέλος, οι επαγγελματικές και ατομικές ανάγκες των εργαζομένων αποτελεί ένα άλλο 

σημείο αναφοράς. Σε επαγγελματικό επίπεδο, οι ανάγκες των εργαζομένων για ανάπτυξη 

και εξέλιξη καθώς και για δημιουργικότητα αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

διαφορετικές μορφές εργασίας από ότι στο παρελθόν, όπως ευέλικτο ωράριο, 

ημιαπασχόληση, προγράμματα εναλλαγών θέσεων κ.τ.λ. Σε ατομικό επίπεδο, τα 

προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα που συχνά ταλαιπωρούν τους εργαζόμενους 

έχουν συχνά αρνητικό αντίκτυπο στην εργασία και οδηγούν σε μείωση της 

παραγωγικότητας. Έτσι, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να σκεφτούν νέους τρόπους 

αύξησης της παραγωγικότητας (Σαρμανιώτης, 2005). 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι είναι ενδεικτικοί του νέου δυναμικού και ευπροσάρμοστου 

περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Χαρακτηριστική 

είναι η δήλωση του Michlethwait (1999) ότι «οι μάνατζερ πρέπει να συνειδητοποιήσουν 

ότι το μόνο που μένει σταθερό στις επιχειρήσεις είναι η αλλαγή» (σελ.95) προτρέποντας 

τους να είναι ευαίσθητοι στα μηνύματα του μέλλοντος και να βρίσκονται σε ετοιμότητα 

να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. 

 15



Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πέρα από τους λόγους που ωθούν τις 

επιχειρήσεις να εφαρμόσουν προγράμματα αλλαγών υπάρχουν συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτά και αποτελούν ένα επιπλέον λόγο για τη 

στροφή του επιχειρηματικού κόσμου προς την κατεύθυνση αυτή. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εμπειρική έρευνα των Weber και Weber (2001) 

απόρροια ενός μετασχηματιστικού προγράμματος είναι ότι πρώτον, η εμπιστοσύνη των 

εργαζομένων στη διοίκηση αυξάνεται και δεύτερον, οι αντιλήψεις τους σχετικά με την 

ενθάρρυνση τους για νέες προτάσεις και την ετοιμότητα του οργανισμού να 

προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα βελτιώνονται.  Μάλιστα η ανατροφοδότηση σχετικά με 

την απόδοση, η αυτονομία όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό 

της εργασίας, η συμμετοχή στα εταιρικά δρώμενα καθώς και η ύπαρξη συγκεκριμένων 

και καθορισμένων στόχων και οράματος έχει βρεθεί ότι επιδρούν θετικά στην 

εμπιστοσύνη αλλά και στις αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με την ενθάρρυνση 

τους για πρωτοβουλίες και καινοτομίες. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα εξηγούνται από το γεγονός ότι, καθώς οι εργαζόμενοι 

εξοικειώνονται με την αλλαγή και γίνονται δέκτες των βελτιώσεων που προκύπτουν, 

αρχίζουν να αναπτύσσουν πίστη στις ικανότητες των διοικούντων και κατά συνέπεια 

βελτιώνεται η αντίληψη που είχαν σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές της 

εταιρίας τους. Επομένως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουν την υλοποίηση 

προγραμμάτων αλλαγής όχι μόνο ως αναγκαία απαίτηση του περιβάλλοντος, όπου 

δραστηριοποιούνται, αλλά και ως εφαλτήριο για τη συσπείρωση των εργαζομένων τους 

γύρω από την κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη και εξέλιξή τους. 

 
1.4 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Παρόλο που η διοίκηση αλλαγής είναι μια δημοφιλής εναλλακτική των επιχειρήσεων για 

την εν λόγω εξέλιξη τους, συχνά αποτυγχάνει. Οι λόγοι που ωθούν σε αποτυχία είναι ένα 

αντικείμενο που συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία, γεγονός που αποδεικνύει τον 

καθοριστικό ρόλο αυτών των προγραμμάτων στην αέναη ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

και, κατά συνέπεια, τις αρνητικές συνέπειές τους σε αντίθετη περίπτωση. Ενδεικτικό είναι 

ότι υψηλότεροι ρυθμοί αποχωρήσεων, χαμηλότερη αποδοτικότητα και μειωμένη 

οργανωσιακή αφοσίωση είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα προγραμμάτων που δεν 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των εμπνευστών τους (Chawla και Kelloway, 2004). 
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Τα ποσοστά αποτυχίας είναι ιδιαιτέρα υψηλά. Σύμφωνα με έρευνα των Schaffer και 

Thompson (1992) σε 300 εταιρίες ηλεκτρονικών συστημάτων της Αμερικής, το 63% των 

προγραμμάτων που αφορούσαν την εισαγωγή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας 

απέτυχε (Hamlin et al., 2001), ενώ όσον αφορά στις προσπάθειες ανασχηματισμού των 

επιχειρηματικών διαδικασιών (Reengineering) τα ποσοστά αγγίζουν το 70% με 80% 

(Burnes, 2000). Ανάλογο είναι το κλίμα και στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις 

επιχειρήσεις, αφού έρευνα του OASIG το έτος 1996 υποστηρίζει ότι το 80-90% των 

σχετικών επενδύσεων αποτυγχάνουν. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Βιομηχανικών 

Σχέσεων (1997) αναφέρει ότι περισσότερα από το 80% των προγραμμάτων αλλαγής 

κουλτούρας είχαν ανάλογα αποτελέσματα (Holland και Aitken, 1999, όπως αναφέρουν οι 

Hamlin et al., 2001). 

Οι λόγοι είναι πολλαπλοί ανάλογα με την οπτική γωνία των ερευνητών. Πρωτεργάτες 

θεωρούνται οι Cuch και French (1948) και ακολουθούν πλήθος επιφανών μελετητών 

(Washington και Hacker, 2005).  

Ο Kotter (1996), μελετώντας πάνω από 100 εταιρίες, κατέληξε στους οκτώ ακόλουθους 

παράγοντες τροχοπέδη στην αλλαγή: 

1. Η εκδήλωση ικανοποίησης από την υφιστάμενη κατάσταση.  

2. Η αποτυχία συσπείρωσης γύρω από έναν κοινό σκοπό. 

3. Η υποτίμηση της δύναμης του οράματος. 

4.  Η έλλειψη επικοινωνίας του οράματος. 

5. Η εμφάνιση εμποδίων στην πραγμάτωση του νέου οράματος. 

6. Η αδυναμία επίτευξης βραχυπρόθεσμων στόχων. 

7. Η αποδοχή της ήττας χωρίς περαιτέρω προσπάθεια. 

8. Η αδυναμία άμεσης εφαρμογής των αλλαγών στην οργανωσιακή κουλτούρα 

(Burnes, 2000). 

Οι παράγοντες αυτοί, όταν εκδηλώνονται, μπορούν να οδηγήσουν σε απροθυμία του 

προσωπικού να συμμετέχει στην αλλαγή και κατά συνέπεια σε καθυστερήσεις, 

ασυνεννοησίες και τελικά σε μη επίτευξη του στόχου. 

Οι Savery και Luk (2000) διακρίνουν τους παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν 

ως εμπόδια στην επιτυχία ενός μετασχηματιστικού προγράμματος σε βιομηχανικούς, 

όπως κόστη κεφαλαίων, ανταγωνιστικές πιέσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και σε 

οργανωσιακούς, όπως στάσεις των εργαζομένων, φτωχή επικοινωνία, παρελθούσες 
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πρακτικές και μη επαρκής διοίκηση. Υποστηρίζουν ότι τα οργανωσιακά εμπόδια είναι πιο 

ισχυρά και δύσκολα να αντιμετωπιστούν, όταν εμφανίζονται γεγονός που συνδέεται με 

το ότι η συμμετοχή και η αποδοχή της αλλαγής από τον ανθρώπινο παράγοντα είναι 

καθοριστικής σημασίας για την έκβαση αυτής.  

Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα δίνεται και από τους Vakola et al. (2004), οι οποίοι 

τονίζουν ότι η αποτυχία έχει τις ρίζες της στον παραγκωνισμό των ατομικών 

ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών των εργαζομένων καθώς και της συναισθηματικής 

τους τοποθέτησης απέναντι στην αλλαγή. Η μελέτη των παραπάνω μπορεί να βοηθήσει 

τους αρμοδίους να ερμηνεύσουν συμπεριφορές και να προβλέψουν το βαθμό της 

αντίστασης.   

Ο Attaran (2000) από την πλευρά του μίλησε για έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και 

αποτυχίας των αρμοδίων να διαχειριστούν την αντίσταση (Washington και Hacker, 

2005). Η προετοιμασία και η οργάνωση αποδεικνύεται σωτήρια όταν τα στελέχη 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τον αρνητικό και την απαισιοδοξία μερικές φορές του 

συνόλου του οργανισμού. 

Κατά τον Διονυσίου (2004), η αποτυχία μπορεί να οφείλεται «στην έλλειψη 

εμπιστοσύνης, εμπιστοσύνης που πότε δεν καλλιεργήθηκε μέσα στον οργανισμό, στην 

κακή επικοινωνία, στην έλλειψη βασικών μέσων για την επίτευξη της αλλαγής 

(εξοπλισμού, γνώσεων, ικανοτήτων), στο ότι η επιχείρηση έφτασε σε μια τόσο άσχημη 

κατάσταση, όπου τα μέτρα τα οποία έπρεπε να ληφθούν ήταν εξαιρετικά επώδυνα για 

πολλούς» (σελ.44). 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την 

έκβαση ενός μετασχηματισμού είναι ποικίλοι, αφορούν όλες τις επιμέρους λειτουργίες 

του οργανισμού και κατά συνέπεια απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Δεδομένων των 

σύνθετων σχέσεων που χαρακτηρίζουν τις επιμέρους αυτές λειτουργίες, η οργανωσιακή 

αλλαγή φαίνεται ότι πρέπει να αντικρισθεί υπό ένα ολικό πρίσμα. Δηλαδή, θα πρέπει να 

αφορά όλη τη σύνθεση του οργανισμού είτε αυτή λέγεται στρατηγική είτε διαδικασίες 

είτε φιλοσοφία διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο η αλλαγή θα γίνει κομμάτι ενός ευρύτερου 

προγραμματισμού, ο οποίος θα αξιολογεί τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, θα εξετάζει 

τυχόν εμπόδια και θα στοχεύει στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Burke (1992), η οργανωσιακή αλλαγή είναι χαοτική, 

καθώς ο μεγάλος αριθμός των εξελισσόμενων μεταβλητών, ο όγκος των εξωτερικών 

αλλαγών και η αντίσταση των ανθρώπινων συστημάτων δημιουργούν ένα σύνολο από 

διαδικασίες, οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν και αδύνατον να ελεγχθούν. 

Παρόλα αυτά φαίνεται να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, οι οποίες έχουν 

αποδειχθεί στην έρευνα και έχουν επαληθευτεί στην πράξη σε πλήθος οργανισμών. 

 Οι σχέσεις αυτές περιγράφονται σε πλήθος μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία, στόχος των οποίων είναι να λειτουργήσουν ως ένα πλαίσιο 

αναφοράς και να επεξηγήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων μεταβλητών 

και τη συμβολή αυτών στην αλλαγή. Στην ουσία, τα μοντέλα περιγράφουν το βέλτιστο 

τρόπο εισαγωγής και διαχείρισης των αλλαγών. Οι αρχές τους έχουν επηρεάσει τον 

τρόπο σκέψης όλων των σύγχρονων θεωρητικών και βάση αυτών οι μάνατζερ των 

σημερινών επιχειρήσεων προσπαθούν να προβλέψουν καταστάσεις και να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη μέγιστη αξιοποίηση των αλλαγών. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά 1) το μοντέλο των τριών 

βημάτων αλλαγής του Lewin Kurt (1947), 2) το μοντέλο της διακοπτόμενης ισορροπίας 

των Tushman και Romanelli (1985), 3) το αιτιώδης μοντέλο των Burke και Litwin (1992), 

4) το μοντέλο καλύτερων πρακτικών των Clarke και Garside (1997) και 5) το μοντέλο 

στρατηγικής οργανωσιακής αλλαγής των Appelbaum, St-Pierre και Glavas (1998). 

 

2.1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ (THE THREE STEP MODEL OF 

CHANGE) 

Σύμφωνα με το Lewin Kurt (1947), πατέρα της οργανωσιακής αλλαγής, η επιτυχία του 

εγχειρήματος δεν εξασφαλίζεται μόνο με την επίτευξη του, αλλά απαιτείται η νέα 

κατάσταση να λειτουργήσει μόνιμα. Αυτό, όμως, δεν συντελείται πάντα καθώς ο 

οργανισμός έχει την τάση να «υποτροπιάζει» και να επιστρέφει σε προηγούμενο στάδιο. 

Για την επίτευξη ενός μόνιμου αποτελέσματος προτείνονται τα ακόλουθα τρία στάδια 

(Burnes, 2000): 

1. Ξεπάγωμα (unfreezing): Πρωταρχικός στόχος του σταδίου αυτού είναι η ανάγκη 

για αλλαγή να γίνει κατανοητή από ολόκληρο τον οργανισμό και έτσι όλοι να την 

αποδεχτούν και να την υποστηρίξουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
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εκπαίδευσης, δημιουργίας ομάδων εργασίας και ατομικών συζητήσεων, ώστε να 

τονιστούν τα πιθανά προβλήματα ή οι ευκαιρίες του περιβάλλοντος, να 

παρουσιαστούν στοιχεία που τα αποδεικνύουν και να πεισθούν ακόμη και οι πιο 

δύσπιστοι για την αναγκαιότητα της αλλαγής. 

2. Αλλαγή (Moving): Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την 

υιοθέτηση νέων στάσεων, συμπεριφορών, αξιών και απόψεων από τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Η σημαντικότητα του σταδίου έγκειται στο ότι για να γίνει 

κάτι νέο αποδεκτό θα πρέπει πρώτα οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πιστέψει σε 

αυτό. Δηλαδή θα πρέπει το σύστημα αξιών και οι συμπεριφορές τους να 

διαμορφωθούν ανάλογα. Βέβαια ο Lewin (Σαρμανιώτης, 2005) θεωρεί ότι συχνά 

οι φορείς αλλαγής περνούν από το στάδιο αυτό πρόωρα και βιαστικά με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται μελλοντικά αρνητικές αντιδράσεις και 

μεταστροφή στη προηγούμενη κατάσταση. Γι’ αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στον τρόπο και στο χρόνο που θα γίνει η μετάβαση, ώστε τα άτομα να 

έχουν πραγματικά αποδεχτεί την αλλαγή. 

3. Ξαναπάγωμα (refreezing): Στοχεύοντας στην παγίωση των νέων συμπεριφορών 

και αξιών, ο μάνατζερ καλείται να σταθεροποιήσει τις αλλαγές και να 

δημιουργήσει τις συνθήκες για τη μακροχρόνια συνέχισή τους. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς, όπως χορήγηση ανταμοιβών 

απόδοσης, θετική ενίσχυση, υποστήριξη σε ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. 

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της ανατροφοδότησης, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες 

τροποποιήσεις και να εξασφαλιστεί έτσι η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία 

(Σαρμανιώτης, 2005). 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του μοντέλου είναι ότι αντιμετωπίζει την αλλαγή ως μια 

προσωρινή κατάσταση που πρέπει να ξεπεραστεί μέσα από μια σειρά βημάτων. Αφορά 

δηλαδή οργανισμούς που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα μεμονωμένο μετασχηματισμό 

και όχι αυτούς που χαρακτηρίζονται από τάση συνεχούς εξέλιξης. Το κύριο μειονέκτημα 

του είναι ότι δεν αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή (2ο βήμα) θα γίνει 

πραγματικότητα καθώς και στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν ώστε το υπάρχον 

σύστημα να μην κλονιστεί. 

Ουσιαστικά το μοντέλο αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο για να κατανοήσει κανείς τη 

διαδικασία της αλλαγής, το οποίο στη συνέχεια εξειδικεύτηκε από πλήθος ερευνητών, 
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όπως οι Lippitt et al. (1958) και οι Cumming και Huse (1989) σε μια προσπάθεια 

πληρέστερης απεικόνισης των βημάτων που καλούνται να ακολουθήσουν οι φορείς της 

αλλαγής (Burnes, 2000). 

 

Ξεπάγωμα 
Αποδέσμευση από τη 
παρούσα κατάσταση 

Αλλαγή 
Απαιτούμενες ενέργειες 
για διαμόρφωση νέας 

κατάστασης 

Ξαναπάγωμα 
Ενέργειες για 
διατήρηση νέας 
κατάστασης 

 

 

 

 
Σχήμα 2.1: Μοντέλο τριών βημάτων αλλαγής.  Πηγή: Robbins S.P., 1998, σελ. 640. 

 

2.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (PUNCTUATED 

EQUILIBRIUM MODEL OF CHANGE)  

Το μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε από τους Tushman και Romanelli το 1985 

(Beugelsdijk, 2002), υποστηρίζει ότι ενώ οι οργανισμοί λειτουργούν σε καταστάσεις 

ισορροπίας αυτές διακόπτονται από σύντομες περιόδους επαναπροσανατολισμού, οι 

οποίες και θέτουν τα θεμέλια για την επόμενη περίοδο ισορροπίας.  

Κατά τους Romanelli και Tushman (1994), οι αλλαγές αφορούν την οργανωσιακή 

κουλτούρα, τη στρατηγική, τη δομή, την κατανομή δυνάμεων και τα συστήματα 

ελέγχου, δηλαδή, όλες τις περιοχές που είναι καθοριστικές για την επιβίωση της 

επιχείρησης. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των περιοχών αυτών οδηγεί σε διαφορετικά 

επίπεδα απόδοσης και η μέγιστη απόδοση προκύπτει, όταν υπάρχει συμφωνία και κοινή 

πορεία των περιοχών αυτών.  

Στις περιόδους ισορροπίας πραγματοποιούνται εξελικτικές και ρυθμιστικές αλλαγές, οι 

οποίες έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για τη στρατηγική, 

τη δομή, τις διαδικασίες και τα συστήματα. Ριζικές όμως αλλαγές δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε τέτοιες περιόδους. Αυτές λαμβάνουν χώρα σε περιόδους 

επαναπροσανατολισμού και αφορούν την αναδιατύπωση της εταιρικής αποστολής και 

του συστήματος αξιών, την αλλαγή του status και της ιεραρχίας, την ανανέωση των 

διαδικασιών και συστημάτων επικοινωνίας και τη συνολική αναδιοργάνωση των δομικών 

στοιχείων της επιχείρησης (Tushman et al., 1988, όπως αναφέρει o Wendy, 2005).  

Μια έννοια που πραγματεύονται οι συγγραφείς είναι αυτή της εποικοδομητικής 

αδράνειας, η οποία είναι ταυτόσημη με την έννοια της αντίστασης στην αλλαγή. 

Αποτέλεσμα αυτής είναι η ανάπτυξη από μέρους του οργανισμού ενός κοινού κώδικα 
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επικοινωνίας και κατανόησης των μελών του που βοηθά στη συνέχιση των 

καθιερωμένων σχημάτων. 

Αντίθετα, οργανισμοί που υφίστανται ριζικές αλλαγές ακολουθούν μια διαδικασία «διπλής 

μάθησης» (double - loop learning) στην προσπάθεια τους να διορθώσουν λάθη και να 

βελτιωθούν συνολικά (Beugelsdijk, 2002). Ο όρος σημαίνει ότι πρώτον, ο οργανισμός 

εντοπίζει τις διαδικασίες που διαφέρουν από τις υπάρχουσες αξίες, στάσεις και πολιτικές 

και δεύτερον, θέτει υπό αμφισβήτηση αυτές στις οποίες στηρίζεται σε μια προσπάθεια να 

επιφέρει αλλαγή στα θεμέλια της κουλτούρας του (Appelbaum et al., 1998). 

Ο Διονυσίου (2004) θέλοντας να εξηγήσει τι οδηγεί σε ριζικές αλλαγές και πως αυτές 

μπορούν να αποφευχθούν με τη βοήθεια ικανών ηγετών, κάνει την εξής διατύπωση: 

αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να αγνοούν τις μικρές αλλαγές καθώς θεωρούν ότι 

θα διαταράξουν την επιθυμητική σταθερή κατάσταση. Αν αυτό συμβεί επανειλημμένως, 

η επιχείρηση μπορεί να διαπιστώσει ότι έχει χάσει την επαφή με το περιβάλλον, έχει 

τεθεί σε κίνδυνο η επιβίωση της και πρέπει να εφαρμόσει μια ριζική, επίπονη και απότομη 

αλλαγή για να αντιστρέψει την κατάσταση. Κατά συνέπεια, δεν είναι το περιβάλλον ή η 

φύση της αλλαγής που δημιουργεί ένταση και αναταραχή στον οργανισμό αλλά είναι ο 

ανθρώπινος παράγοντας που αγνοεί συχνά τα μηνύματα του περιβάλλοντος και εμμένει 

σε παρελθούσες καταστάσεις. 

Το μοντέλο, αν και περικλείει την έννοια του επαναπροσδιορισμού, είναι φανερό ακόμη 

και από την ονομασία του ότι δέχεται τη σταθερότητα ως τη φυσική κατάσταση του 

οργανισμού και αντιμετωπίζει τις ριζικές αλλαγές ως κάτι το αναπόφευκτο.  

 

2.3 ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ BURKE ΚΑΙ LITWIN 

Το αιτιώδης μοντέλο των Burke και Litwin (1992) έχει τις ρίζες του στις προγενέστερες 

μελέτες του Litwin και των συνεργατών του (Litwin & Stringer, 1968; Tagiuri & Litwin, 

1968) και εξελίχθηκε μέσα από μια σειρά μελετών της ερευνητικής ομάδας του Burke 

(Bernstein & Burke, 1989; Michela, Boni, Schecter, Manderlink, Bernstein, O'Malley, & 

Burke, 1988) μέχρι να φτάσει στην παρούσα μορφή του (Burke και Litwin, 1992).  

Στόχος του είναι να απεικονίσει τις πρωταρχικές μεταβλητές που πρέπει κανείς να λάβει 

υπόψη του ώστε να εξηγήσει τη συνολική απόδοση ενός οργανισμού, τις πιο σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών και πώς αυτές επηρεάζουν την αλλαγή (Burke 

και Litwin, 1992).   
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Το μοντέλο εστιάζει στην οργανωσιακή απόδοση καθώς και σε δυο όψεις της 

οργανωσιακής αλλαγής: στους μετασχηματιστικούς (transformational) και 

συναλλακτικούς (transactional) παράγοντες. Η εταιρική αποστολή και η στρατηγική, η 

ηγεσία, η κουλτούρα, η ατομική και οργανωσιακή απόδοση ανήκουν στην πρώτη 

κατηγόρια, ενώ η δομή, οι πρακτικές διοίκησης, τα συστήματα, το οργανωσιακό κλίμα, 

τα κίνητρα, τα απαιτούμενα προσόντα και οι δεξιότητες καθώς και οι ατομικές ανάγκες 

και αξίες ανήκουν στη δεύτερη. Και οι δυο μαζί έχουν επίδραση στην ατομική υποκίνηση 

και αυτή με τη σειρά της στην απόδοση (Burke, 1994, όπως αναφέρει o Johnson, 2004). 

Στην ουσία οι μετασχηματιστικοί παράγοντες είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης με 

δυνάμεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, προϋποθέτουν θεμελιώδεις αλλαγές στις 

συμπεριφορές των εργαζομένων και συνδέονται με την αλλαγή της κουλτούρας.  Οι 

συναλλακτικοί αφορούν την καθημερινή επαφή και αλληλεπίδραση των εργαζομένων, 

προϋποθέτουν αλλαγές σε οργανωσιακές και ψυχολογικές μεταβλητές και μπορούν να 

επηρεάσουν κυρίως το κλίμα που επικρατεί στον οργανισμό (Burke και Litwin, 1992).   

Πρόκειται για μια διαδικασία του τύπου εισερχόμενα - διεργασίες – εξερχόμενα, όπου το 

εξωτερικό περιβάλλον αποτελεί εισερχόμενο, διεργασίες είναι όλες οι λειτουργίες που 

λαμβάνουν χώρο στον οργανισμό, ενώ η ατομική και οργανωσιακή απόδοση αποτελούν 

εξερχόμενο. Το στοιχείο της ανατροφοδότησης λειτουργεί προς δυο κατευθύνσεις. Από 

τη μια πλευρά, η οργανωσιακή απόδοση επηρεάζει το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των 

παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που προκύπτουν από την επιχείρηση και από 

την άλλη, δέχεται τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, π.χ. μέσω μιας αλλαγής 

στην ισχύουσα νομοθεσία. Η σχέση αίτιου –αιτιατού απεικονίζεται στο σχήμα με τα βέλη 

και συνεπάγεται ότι μια αλλαγή σε μια μεταβλητή (π.χ. στην κουλτούρα) έχει επίδραση 

και στις υπόλοιπες (π.χ. στο σύστημα).  

Απώτερος στόχος των εμπνευστών του μοντέλου ήταν να μπορεί να επαληθευτεί 

εμπειρικά. Υπό το πρίσμα αυτό, αναπτύχθηκε ένα διαγνωστικό ερωτηματολόγιο 150 

μεταβλητών, το οποίο συμβάλλει να εντοπιστούν οι μετασχηματιστικοί και συναλλακτικοί 

παράγοντες που χρίζουν προσοχής. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μπορούν να 

λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά και να βοηθήσουν τους φορείς αλλαγής να 

κατανοήσουν ποιοι από τους παράγοντες στην περιοχή δράσης τους χρειάζονται 

προσοχή και πότε (Armenakis και Bedeian, 1999). Η British Airways είναι παράδειγμα 

εταιρίας που χρησιμοποίησε το εν λόγω μοντέλο, όταν κατά την ιδιωτικοποίησή της 
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αναγκάστηκε να μετατραπεί από ένα δημόσιο οργανισμό – με ό,τι αυτό συνεπάγεται - σε 

ένα νέο σχήμα με σαφή προτεραιότητα την ικανοποίηση του πελάτη (Burke και Litwin, 

1992).   

Συνοψίζοντας, παρότι παρουσιάζονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις – περιοχές στις 

οποίες μπορούν να στραφούν οι φορείς αλλαγής, στο μοντέλο αυτό εντοπίζονται κενά 

στις σχέσεις που συνδέουν τους παράγοντες μεταξύ τους και στον τρόπο που η ενέργεια 

περνάει από τον ένα στον επόμενο. Παρά ταύτα, το κύριο πλεονέκτημα του έναντι των 

προηγούμενων μοντέλων που παραθέσαμε είναι ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και σε 

ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών. Κάθε αλλαγή στο εξωτερικό ή το εσωτερικό 

περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα ενός νέου μετασχηματισμού. 

 

 

Εξωτερικό περιβάλλον
(ανταπόκριση στην αλλαγή) 

 

Εταιρική Αποστολή και 
στρατηγική (επιμέρους 

στόχοι, ποιότητα προϊόντος) 

Ηγεσία (αφοσίωση, αξίες 
ηγεσίας) 

Κουλτούρα 
(Δημιουργικότητα, 

επικοινωνία, ειλικρίνεια) 

Δομή (συνεργασία τμημάτων, 
λήψη αποφάσεων από πάνω 

προς τα κάτω) 

Απαιτήσεις & ατομικές 
δεξιότητες (προώθηση των 

ικανοτέρων) 

Πρακτικές Διοίκησης
(συνοχή στη λήψη αποφάσεων, 
προώθηση των πιστεύω τους)

Συστήματα (τρόποι 
πληροφόρησης, μέσα, 
διασπορά πληροφορίας) 

Οργανωσιακό Κλίμα
(ύπαρξη εμπιστοσύνης & 
σεβασμού, αναγνώριση 

ικανοτήτων)

Ατομικές ανάγκες/αξίες
(ομαδικότητα, αίσθημα 

ασφάλειας) 

Κίνητρα (παροχή κινήτρων για 
επίτευξη στόχων, παροχές για 
προσέλκυση των καλύτερων) 

Ατομική και οργανωσιακή απόδοση
 (εμπλοκή εργαζομένων,  
αίσθηση υπερηφάνειας) 

Σχήμα 2.2: Αιτιώδης Μοντέλο των Burke-Litwin. Πηγή: Johnson D. M., 2004, σελ. 166. 
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2.4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (BENCHMARKING TOOL) ΤΩΝ 

CLARKE ΚΑΙ GARSIDE  

Το μοντέλο των Clarke και Garside (1997) αντλεί στοιχεία από τη μέθοδο του 

benchmarking, η οποία εστιάζει στη μέτρηση και στη βελτίωση της επιχειρηματικής 

απόδοσης και χρησιμοποιείται από πλήθος επιχειρήσεων με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή, καθώς βασίζεται στις μεθόδους και τις ενέργειες που 

ακολούθησαν επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επιτυχώς προγράμματα αλλαγών και 

εφαρμόζεται σε στρατηγικό και  λειτουργικό επίπεδο (Clarke και Manton, 1997).  

Η διαφοροποίηση του μοντέλου αυτού έναντι άλλων έγκειται στο ότι συνδυάζει τη 

διαδικασία της αλλαγής με παράγοντες στρατηγικής σημασίας, τους οποίους θα πρέπει ο 

φορέας της αλλαγής να λάβει σοβαρά υπόψη του, καθώς αυτοί επηρεάζουν την απόδοση 

της επιχείρησης. Οι Clarke και Manton (1997) επισημαίνουν ότι πολλοί οργανισμοί έχουν 

την τάση να αγνοούν τους παράγοντες αυτούς δίνοντας έμφαση μόνο στη διαδικασία 

αλλαγής και κατά συνέπεια παραγκωνίζοντας τον τρόπο υλοποίησης της. 

Η διαδικασία αλλαγής είναι τα διαδοχικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η 

επιχείρηση για την υλοποίηση του μετασχηματισμού, ενώ οι παράγοντες στρατηγικής 

σημασίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Αφοσίωση: Σχετίζεται με την αποδοχή της αλλαγής ως τμήμα της οργανωσιακής 

στρατηγικής και την αναγνώριση της διεύθυνσης του οργανισμού. Παραδείγματα 

αποτελούν η εμπλοκή τόσο της ανώτερης διοίκησης με την παροχή των 

απαραίτητων πόρων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα του 

οργανισμού.  

2. Κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία: Αφορά την ανθρώπινη διάσταση της αλλαγής 

και συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με συμπεριφορές, στάσεις και 

αντιλήψεις απέναντι στην αλλαγή, όπως δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για 

λειτουργία ομάδων εργασίας, κοινωνική πολιτική με στόχο την ανάπτυξη κλίματος  

συναδελφικότητας, εργονομία χώρου κ.α.  

3. Επικοινωνία: Καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική 

επικοινωνία, όπως επικοινωνιακή πολιτική, χρονική στιγμή, περιεχόμενο 

μηνύματος κ.τ.λ. 

4. Εργαλεία και μεθοδολογία: Αφορά τη μεθοδολογία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

στα διάφορα στάδια της υλοποίησης, όπως καλύτερες πρακτικές, μέτρηση 
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απόδοσης και διαδικασιών καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την 

απόκτηση νέων γνώσεων.  

5. Αλληλεπίδραση: Σχετίζεται με τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε οι 

διάφορες κινήσεις που πραγματοποιούνται να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους 

και έτσι να διατηρείται η ισορροπία του οργανισμού. Για παράδειγμα θα πρέπει να 

γίνονται αξιολογήσεις και αναλύσεις ώστε το κάθε πρόγραμμα να συμβαδίσει με 

άλλες αλλαγές που μπορεί να συμβαίνουν στον οργανισμό. 

Η εφαρμογή του μοντέλου πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά βημάτων. Αρχικά, 

χρησιμοποιώντας μια «μήτρα ωριμότητας», που αποτελείται από τους παράγοντες 

στρατηγικής σημασίας και τα επίπεδα που αυτοί μπορεί να εκδηλώνονται (5 επίπεδα π.χ. 

άριστη, πολύ καλή, καλή, περιορισμένη, φτωχή, καμία επικοινωνία), αξιολογείται η 

ωριμότητα του οργανισμού απέναντι στην αλλαγή. Στη συνεχεία μέσω ενός 

διαγράμματος πέντε αξόνων συγκρίνονται τα επιμέρους αποτελέσματα με προηγούμενα 

αποτελέσματα του ίδιου οργανισμού ή άλλων και καταγράφονται οι περιοχές που χρίζουν 

βελτίωσης. Χρησιμοποιώντας μια λίστα των καλύτερων πρακτικών, μεθόδων και 

ενεργειών που έχουν εφαρμοστεί, ο οργανισμός καταλήγει στο επιθυμητό πλάνο δράσης, 

το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομή, θέματα επικοινωνίας 

κ.τ.λ.) που δεν είναι έτοιμοι να αποδεχτούν την νέα κατάσταση αλλά θα πρέπει να 

αποτελέσουν το επίκεντρο της προσοχής του ηγέτη της αλλαγής. 

Τα πλεονεκτήματα του μοντέλου συνοψίζονται στο ότι αποτελεί ένα μετρήσιμο τρόπο να 

αξιολογήσουν οι εταιρίες την ωριμότητα τους σχετικά με τη διοίκηση αλλαγών, 

συγκρίνοντας τον εαυτό τους τόσο με προηγούμενες φάσεις της εταιρίας όσο και με 

ανταγωνίστριες εταιρίες. Ακόμη, αποτελεί ένα εργαλείο προσδιορισμού των περιοχών 

προτεραιότητας, όπου πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Τέλος, ενθαρρύνει το να καταγράφει 

και μοιράζεται κανείς πληροφορίες με διάφορά τμήματα μέσα στον οργανισμό 

ενισχύοντας έτσι την εταιρική ενσυναίσθηση για την πορεία του οργανισμού (Clarke και 

Manton, 1997).  

Βέβαια, παρόλα τα πλεονεκτήματα, σαφώς υπάρχουν περιορισμοί, όπως για παράδειγμα 

το ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταγραφή των καλύτερων πρακτικών ώστε να 

προβεί κανείς στην εφαρμογή του όλου εγχειρήματος. Επιπλέον, το μοντέλο 

αντιμετωπίζει τις παρελθούσες πρακτικές ως πρότυπο προς μίμηση, γεγονός που μπορεί 

να περιορίσει αισθητά τις δυνατότητες του οργανισμού και να περιχαρακώσει την τάση 
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για νεωτερισμό και πρωτοτυπία που ενδεχομένως να χαρακτήριζε τα στελέχη του 

οργανισμού. Τέλος, οι παράγοντες στρατηγικής σημασίας καλύπτουν ένα περιορισμένο 

τμήμα της λειτουργίας του οργανισμού με αποτέλεσμα να μένει ανεξερεύνητη η 

ωριμότητα του σε άλλες περιοχές, όπως ο βαθμός ετοιμότητας, η ένταση τις αντίστασης,  

οι δυνατότητες των φορέων αλλαγής κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εταιρική στρατηγική

Απόφαση υλοποίησης 
σχεδίου 

Διορισμός υπευθύνου 
του έργου 

Σχηματισμός της 
ομάδας εργασίας 

Κτίσιμο ομάδας, 
συνεδριάσεις, μοίρασμα 

αρμοδιοτήτων 

Έγκριση πλάνου 
εργασίας 

Ανάπτυξη πλάνου 
εργασίας 

Διεξαγωγή - έλεγχος

Αφοσίωση 

Κοινωνικά και 
πολιτιστικά στοιχεία 

Επικοινωνία 

Αλληλεπίδραση 

Εργαλεία & 
μεθοδολογία 

Εφικτότητα- 
προκαταρτική έρευνα 

Αρχική 
ανατροφοδότηση – 
συγκέντρωση 

Ενέργειες μετά την 
υλοποίηση  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Σχήμα 2.3: Μοντέλο καλύτερων πρακτικών. Πηγή: Clarke, A. and Garside J.D., 1997, 

σελ.249. 
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2.5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ APPELBAUM, ST-

PIERRE ΚΑΙ GLAVAS 

 
Το μοντέλο που προτείνουν οι Appelbaum, St-Pierre και Glavas (1998) αντλεί στοιχεία 

τόσο από το «Αιτιώδη μοντέλο» των Burke και Litwin (1992) όσο και από το μοντέλο 

«Προγραμματισμένης οργανωσιακής αλλαγής» του Robbins (1993). Το πρώτο, όπως 

έχουμε ήδη δει, πραγματεύεται το «ποία» είναι τα στοιχεία που αλλάζουν, ενώ το 

δεύτερο το «πώς» αυτό θα επιτευχθεί. 

Η διαφοροποίηση του έγκειται στο ότι παρουσιάζει το όραμα και τη στρατηγική του 

οργανισμού ως καίρια οργανωσιακά στοιχεία λόγω της σημαντικότητάς τους σε όλη τη 

διαδικασία. Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών δεν δίνονται υπό τη μορφή 

μιας μήτρας που απεικονίζει τη σχέση αιτίου – αιτιατού, αλλά ως μια διαδικασία που 

δέχεται επιδράσεις από πλήθος παραγόντων, γεγονός που είναι πολύ πιο κοντά στην 

πραγματικότητα (Appelbaum et al., 1998). 

Με τον όρο οργανωσιακή ανάπτυξη εννοείται η σχεδιασμένη και ελεγχόμενη αλλαγή ενός 

οργανισμού προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση (Appelbaum et al., 1998). Ενώ στόχος 

της είναι η αλλαγή του οργανισμού ως ολότητα, δηλαδή και σε επίπεδο ανθρώπων και σε 

επίπεδο δομής, τεχνολογίας και καθηκόντων το συγκεκριμένο μοντέλο επιλέγει να δώσει 

έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής. Οι συγγραφείς, στηριζόμενοι στην άποψη 

ότι η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι να εισάγεις αλλαγές σε τεχνολογία ή διαδικασίες 

αλλά στους ίδιους τους ανθρώπους, υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, 

εάν υπάρξει σύνδεση μεταξύ του περιβάλλοντος, το οράματος, της ηγεσίας και της 

μάθησης. Δηλαδή, επιχειρούν να συνδέσουν τη «software» και «hardware» πλευρά του 

οργανισμού. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, τα στοιχεία του εξωτερικού και εσωτερικού (όραμα και 

εταιρική στρατηγική) περιβάλλοντος αποτελούν την πηγή της αλλαγής. Όπως 

επισημαίνουν και οι Vecchio και Appelbaum (1995), ανάμεσα στις δυνάμεις που 

πυροδοτούν συχνότερα μια αλλαγή είναι οι νέοι ανταγωνιστές, οι τεχνολογικές 

καινοτομίες, η νέα διοίκηση και οι νέες στάσεις απέναντι στην εργασία. 

Στη συνέχεια αρμόδιοι είναι ο εισηγητής και οι λοιποί φορείς αλλαγής, ώστε να 

βοηθήσουν τον οργανισμό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία να μετασχηματιστεί 

τόσο σε επίπεδο «software»  όσο και σε επίπεδο «hardware». Σύμφωνα με το μοντέλο 

για την πραγματοποίηση του μετασχηματισμού μπορεί κανείς να αντλήσει στοιχεία από 
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την τεχνική της «Ανάλυσης δυνάμεων πεδίου» του Lewin, η οποία θα βοηθήσει τους 

μάνατζερ να αναλύσουν την αλλαγή, να προβλέψουν τις πιθανές συνέπειες και να 

διαχειριστούν την αντίσταση (Wilson, 1992). Παράλληλα, οδηγό τους μπορεί να 

αποτελέσει η θεωρία της οργανωσιακής συμπεριφοράς, η οποία μέσα από τις έννοιες των 

κινήτρων, της ανταμοιβής, της μάθησης και της οργανωσιακής κουλτούρας προσπαθεί να 

επεξηγήσει και να προβλέψει την αλλαγή της συμπεριφοράς (Appelbaum et al., 1998). 

Στο σημείο αυτό οι συγγραφείς αντλώντας στοιχεία από τη βιβλιογραφία (Johns, 1983; 

Robbins, 1993, όπως αναφέρουν οι Appelbaum et al., 1998) καταλήγουν σε εφτά 

παράγοντες, (οργανωσιακοί στόχοι, οργανωσιακός σχεδιασμός, τεχνολογία, οργανωσιακή 

κουλτούρα, διαδικασίες διοίκησης, αντίσταση στην αλλαγή, εκπαίδευση, καθήκοντα και 

δεξιότητες) οι οποίοι είναι οι βασικοί δέκτες του μετασχηματισμού. 

Καθοριστικό είναι το στυλ ηγεσίας που υιοθετείται, η ικανότητα του οργανισμού για 

μάθηση, αλλά και  η υποκίνηση.  Τέλος, όλα τα παραπάνω παίρνουν υπόσταση μέσα από 

την ατομική και οργανωσιακή απόδοση. 

Με λίγα λόγια, το μοντέλο αντλώντας στοιχεία από όλα τα προηγούμενα μοντέλα 

επιχειρεί να τονίσει την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, την αλληλεξάρτηση των 

παραγόντων και τη ρευστότητα της διαδικασίας, καθώς οποιοδήποτε παράγοντας που 

αφορά είτε το εξωτερικό περιβάλλον είτε τον φορέα αλλαγής είτε τη διαδικασία της 

αλλαγής, εάν δεν ληφθεί υπόψη μπορεί να έχει επίδραση στο σχεδιασμό και στην 

αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Επιπλέον, επιχειρεί μια απεικόνιση της 

οργανωσιακής αλλαγής που είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα προτείνοντας 

συγκεκριμένα εργαλεία διαχείρισης της αλλαγής και παρουσιάζοντας την ιδιαίτερη 

σημασία του κάθε παράγοντα. 
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Εξωτερικό περιβάλλον

Ηγεσία 
Ανώτερη και μεσαία 
διοίκηση 

Διαδικασία αλλαγής 
Ανάλυσης δυνάμεων πεδίου 
Θεωρία της οργανωσιακής 
συμπεριφοράς 

Εισηγητές & φορείς 
αλλαγής

Εταιρικό όραμα & 
στρατηγική

Μάθηση

Ατομική & οργανωσιακή απόδοση

Ανατροφοδότηση 

Ανατροφοδότηση 

οργανωσιακοί στόχοι, 
οργανωσιακός σχεδιασμός,  
τεχνολογία,  
οργανωσιακή κουλτούρα, 
διαδικασίες διοίκησης, 
αντίσταση στην αλλαγή,  
εκπαίδευση, καθήκοντα και δεξιότητες 

Ανατροφοδότηση 

 

Σχήμα 2.4: Μοντέλο στρατηγικής οργανωσιακής αλλαγής. Πηγή: Appelbaum, S.H., St-

Pierre, N., Glavas, W., 1998, σελ. 299. 

 

2.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ  

Τα μοντέλα που παραθέσαμε στο κεφάλαιο αυτό, παρ’ όλη τη διαφορετικότητα τους, θα 

μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο κατηγορίες. Σε αυτά που θεωρούν τη 

σταθερότητα ως την ιδανική κατάσταση στην οποία λειτουργούν οι οργανισμοί (του 

Lewin Kurt και των Tushman και Romanelli) και σε αυτά που μπορούν να βρουν 

εφαρμογή σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον (των Burke και Litwin, των Clarke 

και Garside και των Appelbaum, St-Pierre και Glavas). 

 30



Συγκεκριμένα το κοινό χαρακτηριστικό των δυο πρώτων μοντέλων είναι ότι 

υποστηρίζουν ότι η βασική κατάσταση ενός οργανισμού είναι η σταθερότητα και η 

ισορροπία και, ως εκ τούτου, η αλλαγή παρουσιάζεται ως μια ιδιάζουσα κατάσταση που 

παρεμβάλλεται και πρέπει να ξεπεραστεί όσον το δυνατό πιο γρήγορα. Αυτή η 

προσέγγιση όμως είναι φανερό ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημερινού 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

και το οποίο απαιτεί συνεχή εγρήγορση και προσαρμογή από μέρους τους.  

Το κενό που δημιουργείται έρχονται να καλύψουν τα νεώτερα μοντέλα, τα οποία 

θεωρούν δεδομένο ότι οι συνθήκες συνεχώς εξελίσσονται και, κατά συνέπεια, κάθε 

επιχείρηση που θέλει να είναι ανταγωνίσιμη θα πρέπει να υιοθετεί μια ανάλογη 

κουλτούρα. Υπό αυτό το πρίσμα εισάγουν και την έννοια της ανατροφοδότησης για να 

τονίσουν την αέναη εξέλιξη. Επιπρόσθετα, η συμβολή τους είναι ότι εντοπίζουν τους 

παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι φορείς της αλλαγής ώστε να 

προετοιμάσουν το έδαφος και να προλάβουν αρνητικές αντιδράσεις και ταυτόχρονα 

παραθέτουν τη μεθοδολογία μέσω της οποίας αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Τέλος, 

άμεσα ή έμμεσα δίνουν έμφαση στον καθοριστικό ρόλο του φορέα αλλαγής, οποίος σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να λάβει τα μηνύματα του περιβάλλοντος και να οραματιστεί το 

μέλλον. 

Απόρροια των μοντέλων είναι ότι η νέα κουλτούρα που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τους 

οργανισμούς είναι αυτή της συνεχούς αλλαγής. Συναφής είναι η έννοια του «οργανισμού 

μάθησης» (learning organization), όπου η μάθηση νέων δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων 

αποτελεί κεντρικό σημείο της κουλτούρας του οργανισμού, τίποτα δεν νοείται ότι μένει 

σταθερό και σίγουρο στη διάρκεια του χρόνου, αλλά αντίθετα κυριαρχεί η αντίληψη ότι, 

όπως το περιβάλλον εξελίσσεται, έτσι και τα άτομα ενός οργανισμού οφείλουν να 

προσαρμόζονται και να επιδιώκουν την αλλαγή. Για το πώς η φιλοσοφία αυτή θα γίνει 

μέρος της κουλτούρας των οργανισμών, υπάρχει στη βιβλιογραφία μια πληθώρα 

προτάσεων, που θα παραθέσουμε παρακάτω, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των φορέων αλλαγής. 

Εν κατακλείδι, αυτό που πρέπει να έχει κάνεις υπόψη του μελετώντας τα μοντέλα είναι 

ότι οτιδήποτε αποδεικνύεται αποτελεσματικό σε ένα οργανισμό δεν σημαίνει ότι θα έχει 

επιτυχή εφαρμογή και σε κάποιον άλλο λόγω της διαφορετικότητας του περιβάλλοντος, 

της κουλτούρας και ιστορίας (Golden, 1994, όπως αναφέρουν οι Clarke και Manton, 
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1997). Κατά συνέπεια τα μοντέλα δεν είναι πανάκεια αλλά απλώς προσφέρουν ενδείξεις 

για την κατεύθυνση των γεγονότων. Από εκεί και πέρα έγκειται στην ικανότητα των 

εμπλεκόμενων μερών να επιλέξουν τις πρακτικές αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στη 

φιλοσοφία της εταιρίας τους και που αναμένεται να τους φέρουν πιο κοντά στο στόχο 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 

3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

Στο παρελθόν κατά την εισαγωγή της αλλαγής η διοίκηση είχε συχνά την τάση να δίνει 

έμφαση στα τεχνικά στοιχεία της διαδικασίας αγνοώντας την καθοριστικής σημασίας 

συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην ολοκλήρωση αυτής. Στόχος του κεφαλαίου 

αυτού είναι να αναδείξει το ρόλο του ανθρώπου και να στρέψει την προσοχή των 

εμπλεκόμενων μερών στις πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προς όφελος τόσο του οργανισμού όσο και των εργαζομένων του.  

Από έρευνες προκύπτει ότι υπάρχει πλέον μια τάση των επιχειρηματιών να εμπλέκουν το 

προσωπικό τους στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην εταιρία. Συγκεκριμένα σε 

έρευνα που διεξήχθη από το Κοινωφελές Τμήμα Βιομηχανικών Σχέσεων της Αυστραλίας 

το 1995 (Savery και Luk, 2000) αναφέρεται ότι το 51% των εργαζομένων απάντησε ότι 

είχε λάβει μέρος σε συζητήσεις με την ανώτερη διοίκηση 12 μήνες πριν την υλοποίηση 

της αλλαγής. Μάλιστα το 56% είπε ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν την 

άποψη τους σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές. 

Ο Grand (1997) τονίζει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα αναφέροντας ότι «εάν η 

γνώση είναι προαπαιτούμενο για την παραγωγικότητα και εφόσον αυτή δημιουργείται και 

μεταφέρεται μέσα από το άτομο, οι εργαζόμενοι είναι οι βασικοί μέτοχοι μιας 

επιχείρησης» (Kitchen και Daly, 2002, σελ. 47). Επομένως, είναι απαραίτητη η σωστή 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η μέγιστη ικανοποίηση τους, στοιχεία τα οποία με 

τη σειρά τους θέτουν τα θεμέλια για δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Από άλλους συγγραφείς αναγνωρίζεται η έννοια του εσωτερικού πελάτη, σύμφωνα με 

την οποία ο εργαζόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται με τους ίδιους όρους και την ίδια 

σημασία που αντιμετωπίζεται και ο πελάτης. Σύμφωνα με τoν Woodruffe (1995), αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας πολιτικής ανάπτυξης εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα 

αισθανθούν ότι η διοίκηση νοιάζεται και προσπαθεί για το μέλλον τους, γεγονός που θα 

μεταφραστεί σε οργανωσιακή αφοσίωση, εμπλοκή, υποκίνηση και ικανοποίηση. 

Υπάρχουν μάλιστα στοιχεία που συνδέουν την ανάπτυξη των εργαζομένων με την 

ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς έχει βρεθεί ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι 

προσπαθούν στο μέγιστο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εξωτερικών πελατών 

(Proctor και Doukakis, 2003). 
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Ο Hultman (1995) υποστηρίζει ότι το προσωπικό προσδοκά οι ιδέες του να λαμβάνονται 

υπόψη και να υπάρχει σεβασμός στις επιθυμίες καις τις προσδοκίες του. Αντίθετα όμως η 

διοίκηση συχνά επενδύει στο σχεδιασμό της αλλαγής χωρίς να μελετά την επικοινωνιακή 

πολιτική, την εκπαίδευση και τις τεχνικές ανατροφοδότησης που είναι απαραίτητες για να 

πείσει το προσωπικό της να εμπλακεί και να συμμετέχει στην επιτυχία του 

μετασχηματισμού (Bovey και Hede, 2001a).  

Για να λειτουργήσουν όμως τα παραπάνω θα πρέπει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ως 

προσωπικότητες να ενστερνιστούν την έννοια της αλλαγής και να θέσουν τον εαυτό 

τους στην υπηρεσία του οργανισμού. Καθώς οι οργανισμοί αποτελούνται από 

ανθρώπους, σε κάθε προσπάθεια οργανωσιακού μετασχηματισμού απαραίτητη είναι 

πρώτα η ατομική αλλαγή (Bovey και Hede, 2001a). Κατά τα αναλογία ο Evans (1994) 

αναφέρει ότι η αλλαγή προϋποθέτει τη συμμετοχή των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει 

πρώτα να αλλάξουν τον εαυτό τους, ώστε να αλλάξει και η επιχείρηση. Αυτό δείχνει ότι 

η έκβαση ενός μετασχηματισμού δεν εξαρτάται μόνο από το σχεδιασμό του αλλά και από 

τους αποδεκτές του που θα πρέπει να είναι δεκτικοί και πρόθυμοι να αλλάζουν τον τρόπο 

εργασίας, τις συνεργασίες και την καθημερινότητα τους.  

Δεδομένου ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναμη κάθε οργανισμού, η 

οποία μπορεί είτε να τον καταστρέψει είτε να τον αναδείξει νικητή, παρακάτω 

αναλύονται οι παράγοντες που σύμφωνα με τη θεωρητική και πρακτική έρευνα 

σχετίζονται με τον άνθρωπο και φαίνονται να επηρεάζουν την πορεία της οργανωσιακής 

αλλαγής και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε η διοίκηση των αλλαγών να 

στεφθεί με επιτυχία. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε ατομικούς, όπως είναι η 

αντίσταση στην αλλαγή, η προσωπικότητα, η συναισθητική νοημοσύνη και σε 

οργανωσιακούς, όπως είναι η αφοσίωση, η κουλτούρα, η επικοινωνία, η ετοιμότητα, 

καθώς και το στιλ ηγεσίας. 

 

3.2 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούμε στην έννοια των στάσεων, αφού 

αυτές αντανακλούν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τελικά τις συμπεριφορές του 

καθενός απέναντι στην αλλαγή, στοιχεία τα οποία δέχονται την επίδραση όλων των 

παραγόντων που θα δούμε παρακάτω. 
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Κατά τους Dunham et al. (1989), οι στάσεις προσδιορίζονται από τις γνώσεις και τις 

πληροφορίες που έχει το άτομο για την αλλαγή, τη ψυχολογία του, καθώς και από 

συμπεριφορές που συνήθως εκδηλώνει (Yousef, 2000). Οι διαφορετικές στάσεις κάθε 

ατόμου οδηγούν σε μια πληθώρα αντιδράσεων ενόψει ενός μετασχηματισμού. Η ίδια 

απόφαση σε άλλους μπορεί να προκαλέσει ικανοποίηση, χαρά και αποδοχή, ενώ σε 

άλλους απογοήτευση δυσαρέσκεια και απόρριψη ανάλογα με τη συναισθηματική 

τοποθέτηση και αντίληψη του καθενός. 

Οι Elizur και Guttman (1976) αναφέρουν ότι συναντώνται τρεις τύποι αντίδρασης. Η 

συναισθηματική, η οποία αφορά στα συναισθήματα ικανοποίησης ή άγχους για την 

αλλαγή. Η γνωστική, η οποία αναφέρεται στις απόψεις σχετικά με τη χρησιμότητα της 

αλλαγής και τις γνώσεις που προαπαιτούνται για αυτήν. Τέλος, η οργανική, η οποία 

αναφέρεται στις ενέργειες που θα λάβουν χώρα προκειμένου να υλοποιηθεί η αλλαγή    

(Rashid et al., 2004; Vakola και Nikolaou, 2005). 

Αναλυτικότερα, οι αντιδράσεις που είναι πιθανόν να εμφανίσουν οι εργαζόμενοι είναι οι 

εξής (Cornell,1996; Χυτήρης, 2001): 

1. Απόρριψη (withdrawal): Εκδηλώνεται όταν οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα 

χάσουν τη δουλειά τους, θα στερηθούν κεκτημένα προνόμια και γενικότερα ότι η 

αλλαγή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο επάνω τους. Η στάση αυτή είναι 

χαρακτηριστικό ανθρώπων που, είτε έχουν βιώσει προηγούμενες αποτυχημένες 

αλλαγές, είτε εκδηλώνουν μια εχθρότητα ως προσωπικότητα εναντίον οτιδήποτε 

νέου ή διαφορετικού (Smith, 2004). 

2. Αντίσταση (resistance): Οι επιπτώσεις της αλλαγής θεωρούνται αρνητικές, αλλά 

όχι καταστροφικές. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να εμποδίσουν την εφαρμογή 

της μέσω άρνησης συνεργασίας, σχηματισμό ομάδων πίεσης, μειωμένη 

αποδοτικότητα, εσκεμμένη παρεμπόδιση της υλοποίησης, μη σωστή τήρηση 

διαδικασιών, κακή χρήση μηχανημάτων κ.τ.λ. 

3. Ανοχή (Tolerance): Η στάση των εργαζομένων χαρακτηρίζεται από 

ουδετερότητα, καθώς θεωρούν ότι ούτε βλάπτονται ούτε ωφελούνται από μια 

τέτοια κίνηση. Η αντίδραση αυτή συναντάται συνήθως σε καλά οργανωμένες 

επιχειρήσεις, στις οποίες υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στη διοίκηση 

και στο προσωπικό και έτσι η αλλαγή αντικρίζεται υπό το πρίσμα αυτό.   
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4. Αποδοχή (acceptance): Εκδηλώνεται όταν οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι 

ωφελούνται από την αλλαγή ή ότι μέσω αυτής μπορούν να προκύψουν νέες 

ευκαιρίες. Έτσι μπαίνουν σε μια διαδικασία ένθερμης υποστήριξης και αποδοχής. 

Παραδείγματα αποτελούν προγράμματα αύξησης αποδοχών μέσω ενός νέου 

συστήματος ανταμοιβών, εφαρμογή ελαστικού ωραρίου κ.τ.λ. 

Επομένως, οι στάσεις και κατά συνέπεια οι αντιδράσεις των εργαζομένων δεν είναι 

πάντοτε δεδομένες αλλά επιδέχονται την επίδραση άλλων παραγόντων, τους οποίους 

εάν η διοίκηση διαχειριστεί σωστά μπορεί να εξασφαλίσει την αποδοχή του 

εγχειρήματος. 

 
3.3 ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

3.3.1 Αντίσταση κατά την αλλαγή 

Η αντίσταση στην αλλαγή θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την έκβαση ενός οργανωσιακού μετασχηματισμού. Έρευνες έχουν δείξει ότι 

το 50% με 70% των αλλαγών που αποτυγχάνουν οφείλονται σε ισχυρή αντίσταση 

(Waddell και Sohar, 1998). Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε από τους  Waldersee και Griffiths (1997) σε 500 μεγάλες εταιρίες της 

Αυστραλίας το χρονικό διάστημα 1993-1996, από όπου προέκυψε ότι η αντίσταση ήταν 

το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η διοίκηση κατά την εισαγωγή της αλλαγής και η 

οποία εκδηλωνόταν περίπου στο 50% των ερευνώμενων επιχειρήσεων (Bovey και Hede, 

2001a). 

Η αντίσταση κατά τον Anforr (1990) ορίζεται ως ένα πολύπλευρο φαινόμενο, το οποίο 

συνεπάγεται απροσδόκητες καθυστερήσεις, κόστη και αστάθειες στη διαδικασία της 

στρατηγικής αλλαγής (Pardo del Val και Fuentes, 2003) ή κάθε συμπεριφορά με στόχο 

τη διατήρηση του υπάρχοντος status quo, η οποία αντιτίθεται σε κάθε ενέργεια αλλαγής 

αυτού. Εκδηλώνεται ως μια προσπάθεια από την πλευρά των εργαζομένων να 

σταματήσουν, να καθυστερήσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της αλλαγής και 

συνδέεται με αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές που στοχεύουν στη μείωση της 

παραγωγικότητας (Waddell και Sohar, 1998). 

Οι Chawla και Kelloway (2004) υποστηρίζουν ότι η αντίσταση έχει δυο διαστάσεις: αυτή 

που αντανακλάται σε στάσεις (attitudinal) και αυτή που αντανακλάται σε συμπεριφορές 

(behavioural). Η πρώτη εκδηλώνεται ως μια ψυχολογική απόρριψη της ανάγκης για 

αλλαγή, ενώ η δεύτερη ως μια συμπεριφορά που δείχνει απροθυμία για υποστήριξη και 
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εμπλοκή στην αλλαγή. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται σε αναλογία με τη θεωρία της 

αιτιολογημένης ενέργειας (reasoned action), η οποία αναφέρει ότι οι ατομικές στάσεις 

προϋπάρχουν και επιδρούν τόσο στις συμπεριφορές όσο και στις προθέσεις για 

εκδήλωση μιας συμπεριφοράς (Fishbein και Azjen, 1975, όπως αναφέρουν οι Chawla και 

Kelloway, 2004). 

Σε μια προσπάθεια κατανόησης της φύσης του φαινομένου αυτού αρκεί κανείς να 

σκεφτεί ότι το άγνωστο πάντοτε προκαλούσε το φόβο του ανθρώπου, καθώς τον 

αναγκάζει να αφήσει μια υπάρχουσα, οικεία κατάσταση πραγμάτων, στην οποία έχει 

μάθει να λειτουργεί και να επιβιώνει και να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα, τα οποία 

απαιτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες. Έτσι και στην περίπτωση της οργανωσιακής 

αλλαγής, η αντίσταση των εργαζομένων μπορεί να προσδιορίζεται από το φόβο και την 

αβεβαιότητα του αγνώστου (Χυτήρης, 2001). 

Η αντίσταση στην αλλαγή μπορεί να οφείλεται, είτε σε μη κατανόηση από την πλευρά 

των εργαζομένων της φιλοσοφίας και του περιεχομένου της αλλαγής, είτε σε μονομερές 

ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των προσωπικών του συμφερόντων που μπορεί να 

πλήττονται από την αλλαγή και των κεκτημένων. Επιπλέον, λόγος αντίστασης είναι η 

προσωπική ανασφάλεια που μπορεί να βιώνει ο εργαζόμενος, γεγονός που σημαίνει ότι 

αισθάνεται οικεία και άνετα σε σταθερά περιβάλλοντα. Τέλος, η διαφορετικότητα του 

καθενός, που σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά μια 

υπάρχουσα κατάσταση καθώς και τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα που αυτή 

συνεπάγεται (Robbins, 1996). 

Από άλλους συγγραφείς η στάση απέναντι στην αλλαγή έχει συνδεθεί με τους 

αμυντικούς μηχανισμούς που υιοθετεί το άτομο. Όταν οι συνήθεις πρακτικές, οι σκέψεις 

και τα συναισθήματα έρχονται σε αντίθεση με νέα δεδομένα και πρακτικές το άτομο 

αναπτύσσει αμυντικούς μηχανισμούς σε μια προσπάθεια να προφυλαχθεί από αισθήματα 

άγχους. Από τους αναπτυσσόμενους μηχανισμούς (χιούμορ, προσδοκία, διάσπαση, 

απομόνωση από συναισθήματα, προβολή, αντίδραση) το χιούμορ έχει βρεθεί ότι 

συνδέεται λιγότερο αρνητικά με την αντίσταση, ενώ η προβολή θετικά (Bovey και Hede, 

2001a). Με τον όρο προβολή νοείται η τάση να αποδίδει κανείς προσωπικές του 

αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα και κίνητρα στους άλλους (Wade και Tavris, 1996). 

Έτσι παρακολουθώντας κανείς τους εσωτερικούς μηχανισμούς των ανθρώπων μπορεί να 

προβλέψει την αντίσταση και λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 
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Μια άλλη πλευρά του εσωτερικού κόσμου του ατόμου που έχει συνδεθεί με την 

αντίσταση είναι οι γνωστικές πλάνες, οι παράλογες ιδέες και τα συναισθήματα. Η 

γνωστική θεωρία υποστηρίζει ότι το άτομο έχει την τάση να κάνει αυτόματες σκέψεις 

σχετικά με το τι είναι λάθος και παράλογο. Παράλληλα, αναπτύσσει αρνητική αντίληψη 

για τον εαυτό και για το περιβάλλον του, γεγονός που οδηγεί σε πεσιμιστικές σκέψεις και 

λάθη που ονομάζονται γνωστικές πλάνες (Beck, 1988; Burns, 1990, όπως αναφέρουν οι 

Bovey και Hede, 2001b). Οι Bovey και Hede (2001b) στην ανάλυση τους δείχνουν ότι οι 

παράλογες ιδέες που συσχετίζονται περισσότερο με την αντίσταση είναι η τάση να 

κατηγορεί κανείς τους άλλους, να αποφεύγει τις δυσκολίες της ζωής και να μένει 

παθητικός και αδρανής. Μάλιστα η συναισθηματική αστάθεια βρέθηκε ότι ενισχύει την 

παραπάνω σχέση.  

Από την πλευρά τους οι Ford et al. (2002) αναφέρουν ότι απαντήσεις δεν πρέπει να 

ψάχνει κανείς μόνο στo άτομο, αλλά και στο κοινωνικό σύστημα μέσα στο οποίο δρα και 

αναπτύσσεται. Παράλληλα, πρέπει να διερευνάται εκτός από το παρόν και το παρελθόν 

του ατόμου διότι η αντίσταση μπορεί να σχετίζεται με συζητήσεις που λαμβάνουν χώρο 

στο κοινωνικό περιβάλλον και αφορούν παρελθούσες επιτυχίες και αποτυχίες. Το άτομο 

που γίνεται δέκτης εφησυχαστικών συζητήσεων υιοθετεί την αντίληψη ότι οι πρακτικές 

του παρελθόντος, δηλαδή η αποχή από μετασχηματιστικά προγράμματα, ήταν επιτυχείς 

και ως και τούτου τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει για τη συνέχιση της επιτυχίας. Από την 

άλλη πλευρά, οι συζητήσεις σχετικά με αποτυχίες του παρελθόντος δημιουργούν κλίμα 

παραίτησης και πεσιμισμού, το άτομο κατηγορεί είτε τον εαυτό του είτε τους άλλους για 

το παρελθόν και εκδηλώνεται τάση για αδράνεια προκειμένου να μην επαναληφθούν οι 

παρελθούσες καταστάσεις. 

Αντίθετα, η ύπαρξη εμπιστοσύνης στην ανώτερη διοίκηση μειώνει τις πιθανότητες 

εκδήλωσης αντίστασης από την πλευρά των εργαζομένων και αυξάνει τη δεκτικότητα και 

την αφοσίωση στην επιχειρούμενη αλλαγή (Chawla και Kelloway, 2004). Αυτό είναι 

εύλογο καθώς μια ριζική μεταβολή στις νόρμες του οργανισμού προϋποθέτει την 

υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα 

κατάσταση (Smith, 2006). Διαφορετικά ο εργαζόμενος νιώθει εκτεθειμένος στην 

προσπάθεια του αυτή. 

Ενισχυτικοί παράγοντες στην εμπιστοσύνη και κατά συνέπεια και στην αποδοχή του 

μετασχηματισμού θεωρούνται η επικοινωνία, η συμμετοχή και η εργασιακή ασφάλεια. Οι 
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Schweiger και DeNisi (1991) επισημαίνουν ότι η ρεαλιστική ενημέρωση για τις 

επερχόμενες αλλαγές τονώνει σημαντικά την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση  και την 

ικανοποίηση από την εργασία, ενώ στο ίδιο κλίμα οι Daly (1995) και  Mayer et al. (1995) 

επιβεβαιώνουν ότι η ανοικτή επικοινωνία δημιουργεί θετική προδιάθεση απέναντι στην 

αλλαγή, καθώς απαλύνονται οι φόβοι, εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι και μεταφέρεται η 

απαιτούμενη τεχνογνωσία. Αντίθετα, η ανασφάλεια που προκύπτει από την έλλειψη 

πληροφόρησης οδηγεί σε απορριπτικές συμπεριφορές, όπως μείωση της αφοσίωσης και 

αύξηση των αποχωρήσεων και δημιουργεί κλίμα καχυποψίας  και ασυνεννοησίας (Chawla 

και Kelloway, 2004). Μάλιστα οι τελευταίοι σε μελέτη τους επιβεβαιώνουν ότι τα 

παραπάνω ενισχύονται θετικά από την ύπαρξη δικαιοσύνης στους κόλπους του 

οργανισμού. 

Οι Washington and Hacker (2005) τονίζουν ότι εκτός από την ενημέρωση των 

εργαζομένων σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της αντίστασης παίζει και η ενημέρωση 

των ηγετών της αλλαγής. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι όταν οι 

πρωτεργάτες της προσπάθειας έχουν κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο της αλλαγής 

καθώς και το ρόλο που καλούνται οι ίδιοι να παίξουν, εμφανίζονται περισσότερο 

ενθουσιασμένοι, είναι λιγότερο πιθανό να σκέφτονται την αποτυχία και επιθυμούν να 

εμπλακούν στην υλοποίηση του σχεδίου. Δηλαδή η εις βάθος γνώση συνδέεται στην 

περίπτωση αυτή τόσο με την καλύτερη διαχείριση των αρνητικών αντιδράσεων των 

άλλων όσο και με την ψυχολογία των ίδιων. 

Παρόλο που η αντίσταση συνεπάγεται συνήθως άρνηση συμμετοχής στην αλλαγή 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκδήλωσή της στους κόλπους του οργανισμού μπορεί να 

υπάρξει ωφέλιμη. Έτσι εύλογα τίθεται το ερώτημα εάν τελικά είναι ένα ανεπιθύμητο 

φαινόμενο που πρέπει με κάθε τρόπο να εκμηδενιστεί ή εάν οι συνέπειες της μπορούν να 

λειτουργήσουν εποικοδομητικά για την επιχείρηση. 

Κατά τους Waddell και Sohar (1998), στο παρελθόν υπήρχε η πεποίθηση ότι η μη 

εκδήλωση αντίστασης είναι θετική για την έκβαση της αλλαγής. Δηλαδή η αντίσταση είχε 

αποτυπωθεί στη συνείδηση πολλών μάνατζερ ως ο εχθρός της αλλαγής, καθώς ήταν 

προπομπός της έκφρασης διαφορετικών απόψεων και ταυτόχρονα ανασταλτικός 

παράγοντας στην ομοφωνία και την ομοιογένεια της επιχείρησης. Άλλοτε, ο αρνητισμός 

γύρω από το θέμα της αντίστασης επικεντρωνόταν στις διενέξεις που προκαλούσε και οι 

οποίες διατάραζαν την ομαλή και υγιή αλληλεπίδραση των ατόμων. 

 39



Στα νεότερα χρόνια, η αντίληψη αυτή ανατράπηκε καθώς οι αρχές της ψυχολογίας και 

της κοινωνιολογίας βοήθησαν τον επιχειρηματικό κόσμο να δει διαφορετικά τα θέματα 

της διοίκησης. Κάτω από το πρίσμα αυτό, η αντίσταση μπορεί να οφείλεται σε άλλους 

παράγοντες, η εξέταση των οποίων μπορεί να αποβεί χρήσιμη: 

1. Λογικοί παράγοντες: Αντίσταση εκδηλώνεται, όταν οι εργαζόμενοι αξιολογώντας 

την προτεινόμενη αλλαγή βλέπουν από μια διαφορετική οπτική γωνία την έκβαση 

αυτής και αμφιβάλλουν για τη θετική επίδραση της στην πορεία της επιχείρησης. 

Ένας τέτοιος σκεπτικισμός μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να επανεξετάσει τις 

θέσεις της, να αξιολογήσει ουσιαστικότερα το περιεχόμενο του 

μετασχηματιστικού προγράμματος και αναλόγως να προβεί σε κατάλληλες 

ενέργειες (Ansoff, 1988; Kotter et al., 1986, όπως αναφέρουν οι Waddell και 

Sohar, 1998). 

2. Μη λογικοί παράγοντες: Η αντίσταση μπορεί να οφείλεται σε προσωπικές 

προτιμήσεις και προκαταλήψεις του ατόμου, όπως για παράδειγμα η άρνηση του 

να εξοικειωθεί με τη νέα τεχνολογία ή η προτίμησή του να συνεργάζεται με 

συγκεκριμένους συναδέλφους (Kaufman, 1971; McNurry 1973, όπως αναφέρουν 

οι Waddell και Sohar, 1998). Στις περιπτώσεις αυτές, ρόλος της διοίκησης είναι να 

διακρίνει την πηγή των αρνητικών συναισθημάτων και να προσπαθήσει να 

καθησυχάσει ή να εκλογικεύσει το εν λόγω άτομο. 

3. Πολιτικοί παράγοντες: Η αντίδραση συχνά προέρχεται από προσωπικά 

συμφέροντα που αναγκάζουν το άτομο να τεθεί υπέρ ή κατά της ομάδας που 

ηγείται την αλλαγή (Ansoff, 1988, όπως αναφέρουν οι Waddell και Sohar, 1998). 

Αυτό έχει ιδιαιτέρως εφαρμογή σε επιχειρήσεις που υπάρχουν δραστήρια 

συνδικάτα, τα οποία είναι ικανά να επηρεάσουν τα άτομα που βρίσκονται στην 

εμβέλειά τους. 

4. Παράγοντες Μάνατζμεντ: Η εισαγωγή οτιδήποτε νέου είτε αυτό είναι κάτι άϋλο, 

όπως η κουλτούρα είτε κάτι υλικό, όπως οι νέες τεχνολογίες απαιτεί την 

κατάλληλη διαχείριση από την πλευρά της διοίκησης, ώστε να βοηθήσει το 

προσωπικό της να κατανοήσει πλήρως τις διαστάσεις της νέας κατάστασης και να 

ταχθεί υπέρ της. Όταν η διαχείριση της αλλαγής δεν γίνει με το σωστό τρόπο και 

καθοδήγηση, τότε είναι πιθανή η εκδήλωση αντίστασης. 
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Η παραπάνω άποψη για τη θετική συμβολή της αντίστασης ενισχύεται και από το 

γεγονός ότι η αντίσταση αποτελεί «εισροή ενέργειας» για τον οργανισμό. Η απάθεια και 

η διαρκής συναίνεση ελλοχεύουν τον κίνδυνο της στασιμότητας. Συχνά για να εξελιχθεί 

ένας οργανισμός πρέπει να υπάρχει δυσαρέσκεια από μια ομάδα ατόμων για την 

υφιστάμενη κατάσταση, η οποία θα τους αναγκάσει να κινητοποιηθούν και να βρουν 

λύσεις στα προβλήματα τους (Waddell και Sohar, 1998). 

Κατά συνέπεια από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αντίσταση δεν πρέπει απαραίτητα να 

λαμβάνεται ως αρνητικό σημάδι σε μια προσπάθεια μετασχηματισμού, αλλά θα πρέπει να 

βάζει τους φορείς αλλαγής σε προβληματισμό σχετικά με τις πηγές και τους βαθύτερους 

λόγους εκδήλωσής της. Μελετώντας την ανθρώπινη ψυχολογία θα μπορέσουν να 

αποκωδικοποιήσουν τις συμπεριφορές κα να υιοθετήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για 

διαχείριση αυτής. 

 

3.3.1.1 Στρατηγικές διαχείρισης της αντίστασης 

Οι στρατηγικές διαχείρισης της αντίστασης είναι τα μέσα που έχει διαθέσιμα ο φορέας 

της αλλαγής, ώστε να προσεγγίσει τους εργαζόμενους και να τους πείσει για τα οφέλη 

της αλλαγής. Αντιλαμβάνεται κανείς από τον ορισμό ότι πρόκειται για μια εξατομικευμένη 

διαδικασία καθώς κάθε προσωπικότητα ή οργανισμός έχει διαφορετική κουλτούρα και 

επομένως απαιτείται διαφοροποίηση για να αγγίξει κανείς τον τρόπο σκέψης και τα 

πιστεύω του καθενός. 

Κατά τον Robbins (1996), οι μέθοδοι που έχει στη διάθεση του ένας φορέας αλλαγής 

είναι η συμμετοχή, η εκπαίδευση και επικοινωνία, η διευκόλυνση και υποστήριξη, η 

διαπραγμάτευση, ο έντονος επηρεασμός-χειρισμός και ο καταναγκασμός. Τοποθετώντας 

αυτές σε ένα συνεχές, οι πρώτες θεωρούνται αποδοτικότερες, καθώς δίνουν τη  

δυνατότητα στους εργαζόμενους να αντιληφθούν την αναγκαιότητα και τα συστατικά 

στοιχεία της αλλαγής και κατά μια έννοια να βρεθούν από τη πλευρά των εισηγητών της 

αλλαγής, ενώ οι τελευταίες πρέπει να αποφεύγονται και να χρησιμοποιούνται ως έσχατη 

λύση. 

Στη τοποθέτηση αυτή συνηγορεί πλειάδα ερευνών που έχουν διεξαχθεί πάνω στο θέμα 

και αναγνωρίζουν ως αποδοτικότερες τις συμμετοχικές πρακτικές. Οι μελέτες τόσο του 

Lewin  (1991) όσο και των Coch και French (1948) καταλήγουν στο ότι «η συμμετοχή 

στη μάθηση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των σταδίων της αλλαγής επηρεάζουν 
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σημαντικά την αφοσίωση των εργαζομένων και παράλληλα μειώνουν την αντίσταση» 

(Waddell και Sohar, 1998, σελ.546). Το πλεονέκτημα των μεθόδων αυτών έγκειται στο 

ότι μέσω της συμμετοχής του εργαζόμενου στο όλο εγχείρημα του δίνεται η δυνατότητα 

να ενημερωθεί για τον τρόπο σκέψης των οραματιστών της αλλαγής, να μάθει για τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, να εμπλακεί στο σχεδιασμό μέσω της ανατροφοδότησης 

και να προετοιμαστεί ψυχολογικά για το νέο ρόλο του. Με άλλα λόγια καθίσταται 

κοινωνός και συμμέτοχος της αλλαγής, γεγονός που περιορίζει την άρνηση του να 

δουλέψει για αυτή. 

Από την πλευρά της η εκπαίδευση στις νέες δεξιότητες και γνώσεις μπορεί να βοηθήσει 

στη δημιουργία θετικού κλίματος για την αλλαγή, καθώς πρώτον, ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση των εργαζομένων αναγνωρίζοντας ότι είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν σε 

κάτι διαφορετικό και δεύτερον, ανοίγει νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας (Smith, 2004).  

Προς αυτή την κατεύθυνση θετικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα των πρακτικών 

ενημέρωσης και συμβουλευτικής, στόχος των οποίων είναι το άτομο να αποκτήσει 

επίγνωση των ασυνείδητων διαδικασιών και των αμυντικών μηχανισμών που αναπτύσσει 

και οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά του σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον (Bovey 

και Hede, 2001a). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η προσωπική ενσυναίσθηση και 

ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αλλάξουν την αντίληψη τους απέναντι στο 

νέο και στο άγνωστο. 

Εκτός από το να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα άτομα είναι απαραίτητο να 

αποσαφηνίσουν το παρελθόν τους και την επίδραση που αυτό έχει στο παρόν. Σε 

αναλογία με τη θεωρία που παρατέθηκε παραπάνω, οι Ford et al. (2002) τονίζουν ότι ο 

διάλογος για το παρελθόν του οργανισμού μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να 

κατανοήσουν τα κίνητρα προηγούμενων αλλαγών, να επανεξετάσουν τις πληροφορίες 

που έχουν δεχτεί και ίσως να επανατοποθετηθούν σχετικά με πλεονεκτήματα μιας 

αλλαγής. 

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω στρατηγικές τόσο κατά τη διάρκεια της αλλαγής αλλά και 

αργότερα, η διοίκηση μπορεί να περιορίσει τους φόβους, τις πλάνες και οποιαδήποτε 

άλλο αρνητικό συναίσθημα των εργαζομένων βοηθώντας τους έτσι να αντιληφθούν την 

αληθινή διάσταση της αλλαγής. 
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3.3.2 Προσωπικότητα 

Η σημασία των επιμέρους χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των εργαζομένων στη 

διαδικασία της αλλαγής είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι ιδιαιτέρα δημοφιλές σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους παράγοντες και κατά συνέπεια συναντάται περιορισμένος 

αριθμός ερευνών στη βιβλιογραφία. 

Παρόλα αυτά, οι Judge et al. (1999) υποστηρίζουν ότι ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η 

ευαισθησία, η θέληση για νέες εμπειρίες, η ανοχή του διφορούμενου, επηρεάζουν 

σημαντικά τη στάση των εργαζομένων. Από την πλευρά τους οι King και Anderson 

(1995) τονίζουν ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με προηγούμενες 

αρνητικές εμπειρίες προγραμμάτων αλλαγής μπορούν να λειτουργήσουν προειδοποιητικά 

για την εμφάνιση αρνητικών στάσεων και αντίστασης απέναντι στην επερχόμενη αλλαγή 

(Vakola et al., 2004). 

Οι Vakola et al. (2004) ερεύνησαν κατά πόσο το μοντέλο των πέντε παραγόντων της 

προσωπικότητας συσχετίζεται με τις στάσεις απέναντι στην αλλαγή, δηλαδή κατά πόσο 

συγκεκριμένα στοιχεία της προσωπικότητας φανερώνουν μια προδιάθεση του ατόμου να 

αποδεχτεί ή όχι την αλλαγή. Το εν λόγω μοντέλο αναφέρεται σε πέντε διαστάσεις της 

προσωπικότητας: το νευρωτισμό, την εξωστρέφεια, τη δεκτικότητα σε εμπειρίες, την 

ηπιότητα και την ευσυνειδησία. Η σχέση αυτή επιβεβαιώθηκε, γεγονός που κατά τους 

ερευνητές μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία του προφίλ του εργαζόμενου που 

προτίθεται θετικά απέναντι στην αλλαγή. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη τους οι 

μάνατζερ αυτή τη διαπίστωση μπορούν να σχεδιάσουν κατά τέτοιο τρόπο το σύστημα 

επιλογής του προσωπικού τους, ώστε να εξετάζουν την ύπαρξη των παραπάνω 

χαρακτηριστικών.  

Στην ίδια έρευνα προέκυψε και θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της 

στάσης απέναντι στην αλλαγή. Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα των Cordery et al. 

(1993), σύμφωνα με τα οποία άτομα ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου βλέπουν την 

αλλαγή ως έναν τρόπο χρησιμοποίησης και εφαρμογής των γνώσεων και των ικανοτήτων 

τους. Η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ευκαιριών 

περαιτέρω ανάπτυξης του προσωπικού με στόχο πάντοτε τη δημιουργία των 

προϋποθέσεων για θετική προδιάθεση απέναντι στο καινούργιο. 

Βεβαία ενδιαφέρον θα είχε να διευρυνθούν τα παραπάνω αποτελέσματα σε διάφορες 

φάσεις της εργασιακής ζωής του ατόμου, ώστε να διαπιστωθεί δεδομένου του ανωτέρου  
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εκπαιδευτικού επιπέδου εάν η θετική διάθεση απέναντι στην αλλαγή διατηρείται ή εάν 

απαιτείται η συνεχής μάθηση και η έκθεση σε νέες εμπειρίες.  

 

3.3.3 Συναισθηματική νοημοσύνη 

Μια άλλη έννοια που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος είναι αυτής της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Goleman (1998), συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα και των 

άλλων, ώστε να τα διαχειρίζεται τόσο για την προσωπική του βελτίωση όσο και για τη 

βελτίωση των σχέσεων του με το κοινωνικό σύνολο. 

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης αρχικά διερευνήθηκε ως προς τη συσχέτισή 

της με συγκεκριμένες εργασιακές συμπεριφορές και βρέθηκε ότι άτομα που 

χαρακτηρίζονται από υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν την τάση να ηγούνται 

αποτελεσματικά, να έχουν ικανότητες ομαδικότητας και αίσθηση συναδελφικότητας, να 

σταδιοδρομούν, και να μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτητικές καταστάσεις (Vakola 

et al., 2004). Η προσωπική ενσυναίσθηση που προσφέρει η υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη φαίνεται ότι βοηθά το άτομο να εκτιμά καλύτερα τις ικανότητες του αλλά και 

να συνυπάρχει αρμονικά με τους υπόλοιπους. 

Σε έρευνα τους οι Vakola et al. (2004) κατέληξαν ότι η θετική στάση απέναντι στην 

αλλαγή σχετίζεται θετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη καθώς και με τη χρήση των 

συναισθημάτων για την εξομάλυνση προβληματικών συνθηκών. Η διαπίστωση αυτή θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι είναι εύλογη καθώς τα άτομα αυτά πρώτον, είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματα που προκαλεί μια στρεσογόνα κατάσταση, 

όπως αυτή της αλλαγής και δεύτερον, έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις 

συναισθηματικές προεκτάσεις που έχει μια τέτοια απόφαση στον οργανισμό. 

Κατά συνέπεια η συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι ένας ακόμη 

παράγοντας που εξετάζεται κατά τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού και που 

συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση αυτού. 
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3.4 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

3.4.1 Αφοσίωση (Commitment) 

Η επιχείρηση είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπου οι άνθρωποι καλούνται να 

ζήσουν και να εξελιχθούν. Οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους είναι φανερό ότι 

επηρεάζουν τόσο τη ψυχολογία τους όσο και τις στάσεις τους απέναντι στα 

τεκταινόμενα. Η δημιουργία ενός κλίματος ομόνοιας και συναδελφικότητας, όπου 

απουσιάζουν οι διχόνοιες και όλοι εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των διοικούντων, καθώς υπό αυτές τις συνθήκες 

τα άτομα νιώθουν δέσμευση απέναντι στον οργανισμό και είναι διατεθειμένα κάνουν τις 

προτάσεις της διοίκησης πραγματικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό κινούνται οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η οργανωσιακή αφοσίωση 

των εργαζομένων είναι ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση της 

αλλαγής. 

Σύμφωνα με τους Meyer και Allen (1991), η οργανωσιακή αφοσίωση μπορεί να είναι 

συναισθηματικής μορφής υπό την έννοια ότι οι εργαζόμενοι βιώνουν μια συναισθηματική 

ταύτιση με τον οργανισμό και θέλουν να παραμείνουν για να τον υπηρετήσουν.  Άλλοτε 

εκδηλώνεται η αφοσίωση συνέχισης, σύμφωνα με την οποία τα άτομα παραμένουν στον 

οργανισμό είτε λόγω έλλειψης εναλλακτικών λύσεων είτε λόγω προσωπικών 

συμφερόντων τους. Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση της δεοντολογικής αφοσίωσης, 

κατά την οποία ο εργαζόμενος νιώθει ότι είναι έχει υποχρέωση απέναντι στον οργανισμό 

(Yousef, 2000). 

Όποιο και να είναι το είδος της αφοσίωσης που παρατηρείται, η βιβλιογραφία καταλήγει 

ότι οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι αποτελούν καθοριστικό μοχλό στην εισαγωγή μιας νέας 

πολιτικής. Ο Iverson (1996) αναφέρει ότι η αφοσίωση στην εταιρία έχει τη μεγαλύτερη 

επίδραση στη στάση απέναντι στην αλλαγή αμέσως μετά τη συμμετοχή στο σωματείο. 

Σύμφωνα με τους Vakola και Nikolaou (2005), αφοσίωση σημαίνει ότι «ο εργαζόμενος 

αποδέχεται τις αξίες και τους στόχους της εταιρίας, επιθυμεί να καταβάλλει προσπάθεια 

για τη μέγιστη ανάπτυξη αυτής και ταυτόχρονα διακατέχεται από έντονη θέληση να 

αποτελεί μέλος της» (σελ.163). Από τον ορισμό είναι φανερό ότι, όταν συνυπάρχουν τα 

παραπάνω στοιχεία, ο εργαζόμενος έχει ισχυρά κίνητρα να θέσει τις δυνάμεις του στην 

υπηρεσία του κοινού καλού. Μάλιστα οι προαναφερόμενοι με έρευνα τους σε 292 
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εργαζόμενους σε ελληνικές επιχειρήσεις κατέληξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

της αφοσίωσης και της στάσης απέναντι στην αλλαγή.  

Ενισχυτικά ο Yousef (2000) με έρευνα του στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα έδειξε ότι η  

παραπάνω σχέση έχει πολυπολιτισμική εφαρμογή. Συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι όταν 

υπάρχει η συναισθηματική αφοσίωση στην εταιρία, οι εργαζόμενοι έχουν θετική 

προδιάθεση απέναντι στην αλλαγή, γεγονός το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε για τη 

δεοντολογική αφοσίωση. Αντίθετα, όταν υπάρχει αφοσίωση συνέχισης ελλοχεύει το 

στοιχείο της αντίστασης καθώς οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι το νέο καθεστώς ίσως να 

μην τους εξασφαλίσει τα ίδια προνόμια που απολαμβάνουν υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Μια άλλη έννοια που φαίνεται να έχει θετική επίδραση στην αφοσίωση και κατά συνέπεια 

στη θέληση για αλλαγή είναι αυτή της ικανοποίησης από την εργασία καθώς προκαλεί μια 

θετική προδιάθεση να υπηρετήσει κανείς τον οργανισμό. Ο Iverson (1996) στην έρευνα 

του βρήκε ότι η σχέση αφοσίωσης και θετικών στάσεων απέναντι στην αλλαγή 

ενισχύεται από την εργασιακή ικανοποίηση, την ασφάλεια, τα κίνητρα και τις ευκαιρίες 

που προσφέρονται στο χώρο εργασίας. Ο Yousef (2000) διαπίστωσε ότι συγκεκριμένα η 

ικανοποίηση από τις εργασιακές συνθήκες, τους ανωτέρους και τους συνεργάτες 

ενισχύουν την αφοσίωση του προσωπικού, ενώ αντίθετα η δυσαρέσκεια σε θέματα 

αμοιβών και προαγωγών, καθώς και η ανασφάλεια μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια σε 

μια προσπάθεια αλλαγής. Τα αποτελέσματα είναι απολύτως λογικά καθώς για να 

προσφέρει ο εργαζόμενος το μέγιστο των δυνατοτήτων του - γεγονός το οποίο 

απαιτείται όταν οι συνθήκες αλλάζουν και τα πάντα είναι καινούργια  - θα πρέπει πρώτα 

να νιώθει ότι αυτό το αξίζει ο οργανισμός όπου εργάζεται και έπειτα να προσπαθήσει. 

Σχετική με την αφοσίωση είναι και η έννοια της εμπιστοσύνης στην ανώτερη διοίκηση 

καθώς έρευνες καταλήγουν ότι η δημιουργία ατμόσφαιρας, όπου υπάρχει εμπιστοσύνη 

και αίσθημα συναδελφικότητας ενισχύει σημαντικά την πίστη στον οργανισμό (Weber και 

Weber, 2001). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη από τη μια πλευρά 

μειώνει το αίσθημα αβεβαιότητας και φόβου για το άγνωστο και από την άλλη 

δημιουργεί τις συνθήκες για μεγαλύτερη αποδοχή των εταιρικών αξιών και αρχών.  

Τέλος, υπάρχουν στοιχεία στη βιβλιογραφία που δείχνουν ότι η αφοσίωση οδηγεί στη 

μείωση του εργασιακού στρες, το οποίο αυτό με τη σειρά του έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στην προσπάθεια αλλαγής. Συγκεκριμένα, κακές εργασιακές σχέσεις, φόρτος εργασίας, 

ανασφάλεια, άνιση μεταχείριση είναι μερικές μόνο από τις πηγές του άγχους, οι 
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αρνητικές συνέπειες των οποίων περιορίζονται, όταν υπάρχει το στοιχείο της αφοσίωσης 

(Vakola και Nikolaou, 2005). Παράλληλα, οι Armenakis και Bedeian (1999) σημειώνουν 

ότι το στρες, όπως και η αντίσταση και ο κυνισμός είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας 

που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο σχεδιασμού ενός μετασχηματισμού.  

Αυτό που πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό είναι ότι η αφοσίωση δεν είναι κάτι που 

δημιουργείται εύκολα, αλλά κτίζεται μέσα από μια σειρά ενεργειών. Είναι ένα στοιχείο 

στο οποίο πρέπει να επενδύσουν οι εταιρίες ώστε να έχουν αποτέλεσμα σε βάθος 

χρόνου. Επομένως, ρόλος των φορέων αλλαγής είναι να δημιουργήσουν τις συνθήκες για 

ανάπτυξη συναισθηματικής αφοσίωσης, να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή 

ικανοποίηση των εργαζομένων και ταυτόχρονα να φροντίσουν ώστε η οργανωσιακή ζωή 

να οδηγεί σε λιγότερο άγχος. 

 

3.4.2 Κουλτούρα 

Πληθώρα συγγραφέων συνηγορεί ότι η οργανωσιακή κουλτούρα παίζει σημαντικό ρόλο 

στη διαδικασία της αλλαγής (Burnes και James, 1995; Rashid et al., 2004). Κατά τον 

Kotter (1997) οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα σύνολο κοινών αξιών και νορμών που 

διακρίνουν έναν οργανισμό από τους υπόλοιπους (Proctor και Doukakis, 2003). 

Οι Burnes και James (1995) επισημαίνουν ότι η ιδιαιτερότητα της έννοιας της 

κουλτούρας έγκειται στο ότι καθώς επηρεάζεται από ποικιλία παραγόντων δεν είναι 

στατική αλλά εξελίσσεται. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει πάντα να είναι σε 

επαγρύπνηση και διατηρούν μια κουλτούρα συνεχούς αλλαγής. 

Σε μια προσπάθεια κατανόησης της έννοιας, διάφορες τυπολογίες έχουν αναπτυχθεί. Οι 

Goffee και Jones (1998) μιλούν για τέσσερις τύπους οργανωσιακής κουλτούρας που 

βασίζονται σε δυο διαστάσεις. Η διάσταση της κοινωνικότητας αναφέρεται στο στοιχείο 

της φιλίας που υπάρχει σε ένα σύνολο ατόμων και ως εκ τούτου οι πράξεις και οι 

αποφάσεις λαμβάνονται στο όνομα αυτής. Αντίθετα, αλληλεγγύη είναι η τάση των 

ανθρώπων να πραγματοποιούν κοινούς στόχους υποκινούμενοι από την έννοια του 

κοινού καλού χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το ατομικό όφελος. Συνήθως συναντάται 

ταυτόχρονα με προσήλωση στους στόχους και την αποστολή του οργανισμού, γρήγορη 

ανταπόκριση στις αλλαγές του περιβάλλοντος και απροθυμία αποδοχής χαμηλής 

απόδοσης. Γενικά υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις και όλοι εργάζονται σκληρά για την 

πραγματοποίηση αυτών  (Rashid et al., 2004). 
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Όπως φαίνεται και στο σχήμα, στο πλαίσιο των ανωτέρω διαστάσεων αναπτύσσονται οι 

ακόλουθοι τύποι οργανωσιακής κουλτούρας: 

1. Κοινωνική κουλτούρα, όπου τα άτομα έχουν κοινούς στόχους και ταυτόχρονα 

υπάρχουν ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ τους. 

2. Κουλτούρα διάσπασης, όπου δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες λειτουργίας και 

συμπεριφοράς. 

3. Κουλτούρα σχέσεων, όπου η φιλία είναι το κυρίαρχο στοιχείο που προσδιορίζει 

τις συμπεριφορές. 

4. Ιδιοτελής κουλτούρα, όπου η στρατηγική και οι εταιρικές προτεραιότητες είναι 

αυτά που θα επηρεάσουν την κατεύθυνση δράσης. 
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Σχήμα 3.1: Τυπολογία οργανωσιακής κουλτούρας. Πηγή: Rashid et al., 2004, σελ. 165. 

 

Κοινή πεποίθηση αποτελεί ότι η οργανωσιακή αλλαγή ενισχύεται από ορισμένους τύπους 

κουλτούρας και από άλλους όχι. Οι Rashid et al. (2004) διερεύνησαν αυτή την 

προβληματική και τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι υπάρχει μια έντονα 

θετική στάση απέναντι στην αλλαγή σε οργανισμούς με ιδιοτελής κουλτούρα, ενώ θετική 

στάση έχουν και οι οργανισμοί με κουλτούρα σχέσεων. Η πρακτική εφαρμογή των 

παραπάνω έγκειται στο ότι οι μάνατζερ που επιθυμούν να εισάγουν ένα 
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μετασχηματιστικό σχέδιο σε ένα οργανισμό θα πρέπει να καλλιεργήσουν τα στοιχεία που 

προϋποθέτει η ιδιοτελής κουλτούρα, δηλαδή συσπείρωση γύρω από ένα κοινό σκοπό και 

σκληρή δουλειά από όλους. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να εξασφαλίσουν τη 

δημιουργία κουλτούρας σχέσεων και την ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ του 

προσωπικού. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η αλλαγή, ενώ φαινομενικά είναι εύκολο να 

εφαρμοστεί καθώς υπάρχει κλίμα φιλίας και ομαδικότητας, στην πράξη μπορεί να 

συναντήσει δυσκολίες καθώς μια αλλαγή μπορεί να είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό 

γενικά, αλλά να έχει αρνητικές προεκτάσεις για φιλικά πρόσωπα.  

Αυτό που παρατηρούμε σχετικά με τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ότι τα δυο είδη 

κουλτούρας που φαίνονται να συμβαδίζουν με τη θετική στάση απέναντι στην αλλαγή 

είναι στην ουσία αντικρουόμενα αλλά ταυτόχρονα έχουν ένα κοινό γνώρισμα: ότι 

επικεντρώνονται σε μια βασική δύναμη. Στην περίπτωση της κουλτούρας σχέσεων αυτή 

είναι η φιλία, ενώ στην ιδιοτελή κουλτούρα αυτή είναι ο οργανισμός. Κατά συνέπεια θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι για να λειτουργήσει μια αλλαγή επιτυχώς θα πρέπει τα 

συμμετέχοντα μέλη να πιστέψουν σε μια αξία ή ιδέα και να εργαστούν για την περάτωση 

αυτής. 

Το ερώτημα βέβαια που τίθεται στο σημείο αυτό και μένει αναπάντητο από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι κατά πόσο είναι εφικτό να αλλάξει κανείς την κουλτούρα 

ενός οργανισμού στην περίπτωση που αυτή δεν προωθεί την αλλαγή και, αν ναι, ποίος 

είναι ο καλύτερος και λιγότερο επώδυνος τρόπος για το ανθρώπινο δυναμικό.  

 
3.4.3 Επικοινωνία  

Προσδιοριστικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση ενός σχεδίου αλλαγής θεωρείται 

και η επικοινωνία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός μεταδίδει στο προσωπικό 

του το περιεχόμενο της αλλαγής.  

Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται μια σειρά παραγόντων που επεξηγούν τη σημασία της 

επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Lippitt (1997), η επικοινωνία αυξάνει την αφοσίωση των 

εργαζομένων και μειώνει την αβεβαιότητα και την αντίσταση (Kitchen και Daly, 2002). Οι 

Robertson et al. (1993) αναφέρουν ότι, καθώς στόχος του μετασχηματισμού είναι η 

αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς, αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν αναλυθεί και 

γνωστοποιηθεί η διαδικασία σε όλους ανεξαιρέτως (Elving, 2005). Μάλιστα οι Kitchen και 

Daly (2002) αντιλαμβάνονται την εσωτερική επικοινωνία όχι μόνο ως βασικό στοιχείο για 

την οργανωσιακή επιτυχία αλλά και ως προαπαιτούμενο για την ίδια την επιβίωση του 
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οργανισμού, καθώς αυτή αποτελεί το μέσο για την υλοποίηση της εταιρικής πολιτικής και 

των στρατηγικών στόχων. 

Ο Kotter (1995) θεωρεί τη φτωχή επικοινωνία ως τη βασική αιτία αποτυχημένων 

προσπαθειών για οργανωσιακή αλλαγή. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η αλλαγή είναι 

αδύνατη, εάν οι άνθρωποι δεν θέλουν να βοηθήσουν κάνοντας συχνά μικρές θυσίες. Οι 

εργαζόμενοι δεν θέλουν να προβούν σε θυσίες, εάν είναι ευχαριστημένοι με το υπάρχον 

status quo, εάν δεν πιστέψουν στη χρησιμότητα της αλλαγής. Χωρίς πειστική 

επικοινωνία, οι καρδιές και ο νους των στρατευμάτων δεν θα αιχμαλωτιστεί ποτέ» 

(Kotter, 1995, σελ.19).  

Οι απώτεροι σκοποί στους οποίους αποβλέπει ένας οργανισμός μέσω της επικοινωνιακής 

του πολιτικής του κατά τη διάρκεια ενός μετασχηματισμού είναι οι ακόλουθοι: παροχή 

πληροφοριών, δημιουργία αίσθησης του «ανήκειν» και ανάπτυξη αίσθησης της 

ασφάλειας (Elving, 2005). 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η διοίκηση καλείται να πληροφορήσει τους εργαζόμενους για τα 

καθήκοντα και τη νέα πολιτική της εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα 

στο σύνολο των ατόμων να δουν σφαιρικά τη νέα κατάσταση, να πληροφορηθούν για 

τους λόγους που ωθούν στην απόφαση αυτή και τις συνέπειες που αυτή θα έχει και να 

κατανοήσουν την αναγκαιότητα αυτής της απόφασης. Το να μάθει κανείς τη 

προβληματική γύρω από μια κατάσταση είναι το πρώτο βήμα για να ξεπεράσει τους 

ενδοιασμούς του και να ταχθεί υπέρ της. 

Ένας δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία της αίσθησης του «ανήκειν», η οποία θα 

ενισχύεται από ένα πνεύμα ομαδικότητας και κοινής πορείας. Η εν λόγω προσέγγιση 

αντλεί στοιχεία από τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, σύμφωνα με την οποία «ένα 

μέρος της αντίληψης για τον εαυτό μας προσδιορίζεται από τη συμμετοχή μας στο 

κοινωνικό σύνολο καθώς και από τις αξίες και τα συναισθήματα που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή αυτή» (Tajfel, 1978, όπως αναφέρει o Elving, 2005). 

Επικουρικά οι Postmes et al. (2001) και οι Dick και Ferrin (2001) αναφέρουν ότι το να 

αισθάνεται κανείς μέλος μιας ομάδας έχει περαιτέρω θετικές επιπτώσεις στον οργανισμό, 

καθώς έχει βρεθεί ότι αυξάνεται η αφοσίωση και η εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς 

αυτόν, στοιχεία τα οποία με τη σειρά τους συνηγορούν στην ανάπτυξη της ετοιμότητας 

για αλλαγή (Elving, 2005). 
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Οι δυο παραπάνω στόχοι, όταν επιτυγχάνονται, οδηγούν στην ανάπτυξη της αίσθησης 

ασφάλειας. Η υλοποίηση μιας αλλαγής συνεπάγεται συνήθως αβεβαιότητα σχετικά με 

τους σκοπούς του εγχειρήματος αλλά και τη μορφή της νέας κατάστασης, καθώς τα 

άτομα αγνοούν τόσο τις συνθήκες που θα επικρατήσουν όσο και εάν θα συνεχίσουν να 

αποτελούν μέρος της εταιρίας. Η ρευστότητα αυτή μπορεί να ξεπεραστεί μέσω της 

πληροφόρησης θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την αποδοχή της αλλαγής. 
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Σχήμα 3.2: Μοντέλο για την επικοινωνία στα πλαίσια της οργανωσιακής αλλαγής. 

Πηγή: Elving W.L., 2005, σελ. 134. 

 

Από την πλευρά τους οι Proctor και Doukakis (2003) ενισχύουν το παραπάνω θεωρητικό 

μοντέλο καθώς επισημαίνουν και αυτοί ότι μέσω της επικοινωνίας επιτυγχάνεται η 

αφοσίωση και η υποκίνηση των εργαζομένων με την καλύτερη κατανόηση των στόχων 

της εταιρίας. Παράλληλα, τονίζουν ότι ένας επιπλέον στόχος της επικοινωνίας είναι η 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της καλύτερης κατανόησης 

των αναγκών των πελατών. Στην πραγματικότητα όλοι οι συγγραφείς βλέπουν την 

επικοινωνιακή πολιτική των οργανισμών ως ένα μέσο, ώστε η διοίκηση να προσεγγίσει 

τον εργαζόμενο, να μοιραστούν τις ίδιες ανησυχίες και να εργαστούν από κοινού για την 

εκπλήρωση των ίδιων στόχων. 

Ακριβώς επειδή μιλάμε για κοινή προσπάθεια, η αλλαγή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να επιβάλλεται αλλά οι ηγέτες και οι φορείς της αλλαγής πρέπει να δημιουργούν μια 

οργανωσιακή κουλτούρα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, η οποία θα αποτελεί τη βάση για 

εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη ενός 
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οργανισμού αλλαγής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Smith (2006) περιγράφει 

πέντε κανόνες υποστηρίζοντας ότι είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της επικοινωνίας για 

επιτυχή μετασχηματισμό: 

1. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας κάθε οργανισμού: Οι οργανισμοί δεν είναι 

ομοιογενείς οντότητες αλλά αποτελούνται από άτομα που προέρχονται από 

διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας, είναι διαφορετικές προσωπικότητες και κατά 

συνέπεια είναι δυνατό να ανταποκριθούν στα μηνύματα με διαφορετικό τρόπο. 

Επομένως, και τα μηνύματα θα πρέπει να διατυπώνονται υπό το πρίσμα αυτό. 

Μάλιστα, ο Klein (1996) επισημαίνει ότι η ποικιλία μέσων και μηνυμάτων αυξάνει 

την πιθανότητα κατανόησης της πληροφορίας από περισσότερα άτομα.  

2. Αμφίδρομη επικοινωνία: Αποτελεσματική θεωρείται η επικοινωνία, όταν όχι μόνο 

μεταδίδεις με τον κατάλληλο τρόπο το μήνυμα, αλλά και προσλαμβάνεις 

μηνύματα από κάθε κατεύθυνση. Για την επίτευξη της αμφίδρομης επικοινωνίας 

απαιτείται μια ποικιλία μεθόδων, όπως γραπτά και προφορικά μηνύματα, μικρές 

και μεγάλες ομάδες εργασίας, συλλογικές και ατομικές συναντήσεις, επίσημες και 

ανεπίσημες επαφές. Στη διαδικασία αυτή της ανατροφοδότησης, σημαντική 

μπορεί να είναι η συμβολή ενός εργαλείου του λεγόμενου «πίνακα φημών» 

(rumour board). Οι εργαζόμενοι καλούνται να αναρτήσουν κάθε φήμη που έχουν 

ακούσει και οι μάνατζερ έχουν την υποχρέωση να απαντήσουν διαψεύδοντας ή 

επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της φήμης. Παρόλο που με μια πρώτη ματιά το 

εργαλείο φαίνεται ανορθόδοξο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά καθώς με αυτό τον 

τρόπο η διοίκηση μπορεί να εντοπίσει τις ανησυχίες των εργαζομένων και 

ταυτόχρονα να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης.  

3. Μετάδοση των λόγων της αλλαγής: Η προβληματική γύρω από τους λόγους 

υλοποίησης της αλλαγής, οι επερχόμενες συνέπειες και η επίδραση αυτών σε 

άτομα και ομάδες πρέπει να παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο σε 

κάθε εργαζόμενο, ώστε να μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί την οπτική γωνία των 

εμπνευστών της αλλαγής. Από έρευνες προκύπτει ότι οι πληροφορίες που 

σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας είναι αυτές που κυρίως ενδιαφέρουν και 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη στάση των εργαζομένων (Klein, 1996). 

4. Εμπλοκή όλων των επιπέδων διοίκησης: Το μήνυμα της αλλαγής πρέπει να 

μεταδίδεται τόσο από την ανώτερη διοίκηση όσο και από τους προϊσταμένους 

 52



των τμημάτων. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται εμφανής η ενεργός υποστήριξη 

της ιδέας από τη διεύθυνση, ενώ στη δεύτερη δίνεται η δυνατότητα στους 

εργαζόμενους να συζητήσουν με άτομα του άμεσου περιβάλλοντος τους με τα 

οποία είναι πιθανό να νιώθουν περισσότερη οικειότητα και εμπιστοσύνη. 

5. Χρονική διάρκεια: Καθώς η οργανωσιακή αλλαγή αφορά μεταβολές σε αξίες και 

συμπεριφορές, στοιχεία τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα στην προσωπικότητα των 

ατόμων, ο μετασχηματισμός πρέπει να γίνει με αργά βήματα, ώστε να δοθεί ο 

χρόνος για κατανόηση και αποδοχή. 

Σε αναλογία με τους παραπάνω κανόνες η LeTourneau (2004) ανέπτυξε μια προσέγγιση 

τεσσάρων βημάτων, η οποία είναι γνωστή ως τα 4Es για την επικοινωνία της αλλαγής. 

Πρόκειται για τέσσερα αλληλένδετα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τους φορείς 

της αλλαγής στην αποστολή τους. 

1. Δέσμευση (Engaging): Η ουσιαστική εμπλοκή και δέσμευση των εργαζομένων 

από τα πρώτα στάδια της αλλαγής είναι σημαντική, καθώς τους δίνεται η 

δυνατότητα τόσο να πληροφορηθούν όσο και να προσφέρουν πληροφόρηση για 

τις ανησυχίες και τις ιδέες τους. Επιπλέον, αυξάνει την πιθανότητα αποδοχής του 

προγράμματος, αφού οι εργαζόμενοι δεν νιώθουν ότι αναγκάζονται να 

αποδεχτούν τετελεσμένες αποφάσεις αλλά οι ίδιοι έχουν λόγο και άποψη. Τέλος, 

λειτουργεί ενισχυτικά στη διαδικασία εύρεσης αξιόλογων στελεχών – ατόμων που 

θα ηγηθούν του εγχειρήματος. 

2. Ενσυναίσθηση (Empathizing): Με την έννοια αυτή, η LeTourneau (2004) 

αναφέρεται στην ικανότητα των εμπνευστών της αλλαγής να ακούν τις ανησυχίες 

και τις ιδέες των εμπλεκόμενων μελών και με αυτό τον τρόπο να ενισχύουν την 

εμπιστοσύνη τους.  Άτομα τα οποία αισθάνονται ότι αποτελούν αντικείμενο 

προσοχής και ότι οι ιδέες τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη έχουν την τάση να 

πιστεύουν στην επικείμενη προσπάθεια και να υποκινούνται. Κατά αναλογία οι 

Weber και Weber (2001) τονίζουν ότι, όταν μάλιστα η ενσυναίσθηση 

συνοδεύεται από ενθάρρυνση και ανταμοιβή, τότε αυξάνει τόσο η υποστήριξη 

της οργανωσιακής αλλαγής από το προσωπικό όσο και η αποδοτικότητα του. 

3. Εκπαίδευση (Educating): Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ενέργεια αυτή, όπως 

και οι υπόλοιπες μορφές επικοινωνίας, πρέπει να είναι αμφίδρομη για να είναι 

αποτελεσματική. Η ανοιχτή συζήτηση για τις αλλαγές, η εκπαίδευση για την 
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αναγκαιότητα του προγράμματος και η ανταλλαγή απόψεων και αντιδράσεων θα 

αποτελέσουν τα κύρια αντικείμενα του σταδίου αυτού. 

4. Στρατολόγηση (Enlisting): Λαμβάνοντας υπόψη τη συλλογικότητα του έργου 

μπορεί κανείς εύκολα να κατανοήσει τη σημαντικότητα του σταδίου αυτού, αφού 

η ενεργός υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων μπορεί να 

δημιουργήσει τη βάση για την επιτυχία της προσπάθειας. 

Κεντρικά σημεία και των δυο προσεγγίσεων παρατηρούμε ότι είναι η αλληλεπίδραση 

διοίκησης και εργαζομένων, η διαφάνεια στην πληροφόρηση και η εμπλοκή όλων 

ανεξαρτήτως, Σε αυτό τον άξονα φαίνεται ότι πρέπει να κινηθεί ο σχεδιασμός της 

επικοινωνιακής πολιτικής. 

Παρά τις θετικές συνέπειες ενός οργανωμένου επικοινωνιακού προγράμματος, δεν μπορεί 

να παραγκωνιστεί το γεγονός ότι προκύπτουν και προβλήματα κατά την επικοινωνία ενός 

μηνύματος ή μιας ιδέας. Τα βασικότερα αφορούν τη μονόπλευρη επικοινωνία, την 

απόκρυψη πληροφοριών, τα λάθη κατά τη μεταφορά των δεδομένων, τα ανεπίσημα 

σχόλια και φήμες, καθώς και τη σκόπιμη διαστρέβλωση των στοιχείων (DeGreene, 1982, 

όπως αναφέρουν οι Kitchen και Daly, 2002). Κατά τους συγγραφείς, δυσκολίες 

προκύπτουν ακόμη και σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της 

πληροφορίας καθώς διαφορετική γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται για διαφορετικά 

άτομα ή ομάδες ατόμων, ώστε το μήνυμα να προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις 

των συγκεκριμένων αποδεκτών. Αυτά τα προβλήματα καλούνται οι φορείς της αλλαγής 

να ξεπεράσουν αναπτύσσοντας μια πολιτική επικοινωνίας με επίκεντρο το άτομο και με 

στόχο τη διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα. 

 

3.4.4 Ετοιμότητα για αλλαγή 

Ένας άλλος παράγοντας που θεωρείται από τους ερευνητές καθοριστικός είναι η 

ετοιμότητα του οργανισμού να αποδεχτεί τις νέες συνθήκες. Με τον όρο αυτό εννοείται 

το γνωστικό στάδιο, όπου οι εργαζόμενοι έχουν θετικές στάσεις, πιστεύω και προθέσεις 

απέναντι στην αλλαγή και ταυτόχρονα ο οργανισμός βρίσκεται σε θέση να προβεί στην 

υλοποίηση της (Armenakis et al., 1993, σελ.682). 

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε από τους Armenakis et al. (1999) το μοντέλο της 

οργανωσιακής ετοιμότητας, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία της αλλαγής, το μήνυμα 
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και τις στρατηγικές μέσω των οποίων ο οργανισμός μπορεί να προετοιμαστεί να δεχτεί 

το νέο καθεστώς.  

H διαδικασία της αλλαγή είναι παρόμοια με αυτή που περίγραψε ο Lewin στο μοντέλο 

των τριών φάσεων. Το πρώτο στάδιο της ετοιμότητας είναι αυτό, όπου οι εργαζόμενοι 

προετοιμάζονται και ιδανικά γίνονται υποστηριχτές της νέας κατάστασης. Το δεύτερο 

στάδιο της  υιοθέτησης της αλλαγής αφορά τη σταδιακή τροποποίηση συμπεριφορών και 

συνθηκών εργασίας, ενώ το τρίτο στάδιο της θεσμοθέτησης είναι η προσπάθεια για 

ενίσχυση της αλλαγής ώστε αυτή να γίνει ο κανόνας (Armenakis και Harris, 2002). 

Το μήνυμα της αλλαγής λειτουργεί ενισχυτικά στην παραπάνω διαδικασία και σύμφωνα 

με τους συγγραφείς πρέπει να είναι έτσι δομημένο ώστε να ενισχύει τα ακόλουθα πέντε 

στοιχεία: 

1. Η απόκλιση (discrepancy) είναι η διαφορά ανάμεσα στην υπάρχουσα και 

επιθυμητή κατάσταση. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πειστούν ότι υπάρχει 

πραγματική απόκλιση και ανάγκη για αλλαγή. Για το πώς αυτό θα γίνει υπάρχει 

πληθώρα θεωριών, όπου ο Pettigrew (1987) αναφέρεται στις πιέσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ο Spector (1989) και ο Bandura (1982) μιλούν 

για μη ικανοποίηση από τις υπάρχουσες συνθήκες και πιθανότητα οργανωσιακής 

αποτυχίας αντίστοιχα (Armenakis et al., 1993). 

2. Η αποτελεσματικότητα (efficacy) αναφέρεται στην πεποίθηση των μελών του 

οργανισμού ότι μπορούν να υλοποιήσουν την αλλαγή επιτυχώς. Η άποψη αυτή 

είναι σύμφωνη και με τη θεωρία των κινήτρων που υποστηρίζει ότι τα άτομα 

κινητοποιούνται προς ένα στόχο μόνο εάν πιστέψουν ότι μπορούν να τον 

επιτύχουν (Vroom, 1964, όπως αναφέρουν οι Armenakis και Harris, 2002) 

3. Καταλληλότητα (appropriateness) είναι η αντίληψη ότι αυτό το είδος της αλλαγής 

που προωθείται είναι και το κατάλληλο για τον οργανισμό. 

4. Η υποστήριξη (principal support) αφορά το βαθμό στον οποίο το εγχείρημα 

υποστηρίζεται από την ανώτερη διοίκηση και το προσωπικό.  

5. Το προσωπικό όφελος (personal valence), με το οποίο εννοείται ο βαθμός στον 

οποίο οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι πρώτον, υπάρχει προσωπικό κέρδος από αυτή 

τη διαδικασία και δεύτερον, δεν απειλείται κάτι από τα κεκτημένα τους (Holt et 

al., 2003, Armenakis και Harris, 2002, Armenakis et al., 1999). 
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Μάλιστα οι συγγραφείς παρατηρούν ότι το μήνυμα για ετοιμότητα θα μπορούσε ως ένα 

βαθμό να ταυτιστεί με το στρατηγικό όραμα, καθώς μέσα και από τα δυο γίνεται 

προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός ώστε να φτάσει μελλοντικά σε μια ιδανική 

κατάσταση.  

Οι Holt et al. (2003) στην εμπειρική έρευνα τους καταλήγουν ότι το παραπάνω 

συστατικά στοιχεία ενός μηνύματος μπορούν πράγματι να οδηγήσουν σε ετοιμότητα για 

αλλαγή. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η αντίληψη σχετικά με το όφελος από την 

αλλαγή επηρεάζεται στο μέγιστο βαθμό, όταν αυτή θεωρείται κατάλληλη και ωφέλιμη για 

τον καθένα προσωπικά και παράλληλα η ποιότητα των πληροφοριών αξιολογείται 

θετικότερα, όταν κρίνεται ότι υπάρχει υποστήριξη από τη διοίκηση και προσωπικό 

όφελος. Εδώ παρατηρούμε ότι το προσωπικό κέρδος επηρεάζει και τις δυο διαστάσεις, 

γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί σε χαρακτηριστικό της εποχής μας. 

Μια άλλη διάσταση του μοντέλου αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα μεταδοθεί το 

μήνυμα. Μια από τις προτεινόμενες στρατηγικές είναι η πειστική επικοινωνία, η οποία 

μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως προφορικές ομιλίες, ετήσιες αναφορές, 

περιοδικές εκδόσεις, τηλεοπτικές παρουσιάσεις. Οι Armenakis et al. (1993) υποστηρίζουν 

ότι το είδος της επικοινωνίας που επιλέγεται είναι συνάρτηση του βαθμού αφοσίωσης 

που προσδοκάται  και της ανάγκης για άμεση ή όχι υλοποίηση του στόχου. 

Επικουρικά μπορεί να λειτουργήσει η ενεργός συμμετοχή και μάθηση, η οποία 

επιτυγχάνεται είτε αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες μέσα από την πρακτική εξάσκηση 

είτε μαθαίνοντας από τους άλλους είτε συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων. Όποιος 

και να είναι ο τρόπος θεωρείται η πιο αποτελεσματική στρατηγική, καθώς το άτομο 

ανακαλύπτει νέες δυνατότητες του, μαθαίνει μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και 

δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε πληροφορίες που έχει ανακαλύψει μόνο του. 

Τέλος, η διαχείριση των πληροφοριών, η οποία αναφέρεται στη χρησιμοποίηση 

εσωτερικών και εξωτερικών πηγών για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την 

αλλαγή (Armenakis και Harris, 2002). 

Έτσι, μια εταιρία που διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε στις παραπάνω 

ενότητες μπορεί εξασφαλίζοντας και τα στοιχεία που προϋποθέτει το μοντέλο της 

ετοιμότητας να αναπτύξει τις κατάλληλες στάσεις και πιστεύω, ώστε να προετοιμάσει το 

προσωπικό της να δεχτεί την αλλαγή. Βέβαια, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η 

προσπάθεια δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην περίοδο πριν την αλλαγή, αλλά θα 
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πρέπει να υλοποιούνται ανάλογες ενέργειες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε 

να αποφευχθεί μεταστροφή του κλίματος. 
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Σχήμα 3.3: Το μοντέλο οργανωσιακής ετοιμότητας. Πηγή: Armenakis, Α.Α. και Harris, 

Α.G., 2002, σελ. 171. 

 

3.4.5 Φορέας ή ηγέτης αλλαγής 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην αρχή του κεφαλαίου (σελ. 32), η επιτυχία ενός 

μετασχηματιστικού προγράμματος εξαρτάται όχι μόνο από την άρτια οργάνωσή του 

αλλά και από τον ανθρώπινο παράγοντα. Κάθε ένας εργαζόμενος ξεχωριστά καλείται να 

προσφέρει τη δυναμική του, ώστε η οργανωσιακή αλλαγή να είναι επιτυχής. Αυτός όμως 

που πρέπει να πιστέψει πρώτος στο τολμηρό αυτό εγχείρημα, να υπερπηδήσει κάθε 
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εμπόδιο και να εγγυηθεί για την επιτυχία είναι ο φορέας ή ηγέτης της αλλαγής (change 

agent). Είναι το πρόσωπο πάνω στο οποίο η διοίκηση έχει επενδύσει όλες τις ελπίδες της 

και το οποίο ηγείται της όλης προσπάθειας. Άλλοτε είναι ένα άτομο που αναδεικνύεται 

μέσα από τους κόλπους της εταιρίας και άλλοτε είναι ένας νέος ηγέτης, ο οποίος 

προσλαμβάνεται για το συγκεκριμένο σκοπό. 

Υποστηρίζεται ότι ο διορισμός ενός νέου φορέα αλλαγής αυξάνει σημαντικά την 

πιθανότητα υλοποίησης μιας ριζικής οργανωσιακής αλλαγής, καθώς μένει ανεπηρέαστος 

από τις πολιτικές και στρατηγικές που είχαν εφαρμόσει οι προκάτοχοί του. Επιπλέον, οι 

διαφορετικές εμπειρίες του δίνουν τη δυνατότητα να δει με διαφορετικό μάτι τα μέχρι 

τώρα προβλήματα και να οραματιστεί νέες λύσεις.  Γενικότερα, η περίοδος αμέσως μετά 

την ανάληψη των καθηκόντων του σηματοδοτεί στο μυαλό όλων την έναρξη μιας νέας 

εποχής (Beugelsdijk et al., 2002). 

Παρόλο που και ένας φορέας αλλαγής μέσα από τους κόλπους της εταιρίας μπορεί να 

υλοποιήσει μια αλλαγή, οι πιο έντονοι μετασχηματισμοί πραγματοποιούνται από 

εξολοκλήρου νέα άτομα, τα οποία δεν έχουν συναισθηματικούς δεσμούς με άτομα και 

καταστάσεις (Beugelsdijk et al., 2002). Από την άλλη πλευρά, η επιτυχία του 

μετασχηματισμού φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τα εσωτερικά στελέχη και αυτό 

οφείλεται στην τάση των ανθρώπων να προβάλλουν έντονη αντίσταση σε κάθε μορφή 

εξωτερικής δύναμης (Young, 2000).  

Εδώ υπεισέρχεται και ο ρόλος των μεσαίων στελεχών τα οποία πρέπει να προετοιμάσουν 

το προσωπικό για την αλλαγή ανεξαρτήτως από το ποιος είναι ο εμπνευστής της 

αλλαγής. Η δυσκολία έγκειται στο ότι τα μεσαία στελέχη είναι συχνά αρνητικά, καθώς 

φοβούνται για την απώλεια της θέσης τους και ταυτόχρονα πιέζονται να μεταβούν από 

τον κατευθυντικό ρόλο, που ίσως μέχρι σήμερα είχαν, σε ρόλο συμβουλευτικό και 

καθοδηγητικό (Appelbaum et al., 1998). Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να υποστηρίζει τη 

συμμετοχή και συγκατάθεση τους, καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι ο ρόλος τους είναι 

καθοριστικής για την έκβαση ενός προγράμματος αλλαγής. Συγκεκριμένα ο Schaafsma 

(1997) υποστηρίζει ότι τα ίδια τα μεσαία στελέχη θα πρέπει να προετοιμαστούν 

κατάλληλα, ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να  έχουν πλήρως κατανοήσει το εγχείρημα καθώς και τα συναισθήματα και τις 

αντιλήψεις των άλλων εργαζόμενων για αυτό.  
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Η αποστολή που καλείται να φέρει εις πέρας ο φορέας αλλαγής είναι πολυσύνθετη, 

καθώς πρέπει να συνδυάσει αντιφατικά συμφέροντα και απαιτήσεις. Οι Moran και 

Brightman (2000) αναφέρουν ότι ο φορέας αλλαγής έρχεται αντιμέτωπος με το εξής 

παράδοξο: Από την μια πλευρά πρέπει να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους συνθήκες 

σταθερότητας και αίσθημα ασφάλειας, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να επενδύσουν 

συναισθηματικά στην εταιρία και εργαστούν αποδοτικά και από την άλλη είναι 

υποχρεωμένος να δημιουργήσει μια κουλτούρα αλλαγής στους εργαζόμενους, ώστε να 

τους προετοιμάσει για επερχόμενες αλλαγές. Δηλαδή, η αδυναμία του οργανισμού να 

προβάλλει την αφοσίωση του προς τους εργαζομένους του έρχεσαι σε μια στιγμή όπου 

οι τελευταίοι καλούνται να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους και να εργαστούν για ένα 

κοινό σκοπό. Αυτό από μόνο του δυσχεραίνει το ρόλο του φορέα και ταυτόχρονα τονίζει 

τις ιδιαίτερες ικανότητες που θα πρέπει να κατέχει αλλά και τις μεθοδευμένες κινήσεις 

που θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς. 
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Σχήμα 3.4: Παράδοξο ηγεσίας. Πηγή: Moran και Brightman, 2000, σελ.28. 

 

Η αλλαγή απεικονίζεται από τους Moran και Brightman (2000) ως ένας κύκλος μέσα από 

τον οποίο πρέπει να περάσει ο φορέας ή ηγέτης της αλλαγής, ώστε να τη διαχειριστεί 

αποτελεσματικά. Στην ουσία καταγραφούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο 

φορέας ώστε να προετοιμάσει σταδιακά τον οργανισμό: 
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Σχήμα 3.5: Ο κύκλος διαχείρισης της αλλαγής. Πηγή: Moran και Brightman, 2000, 

σελ.70. 

 

1. Κατανόηση υπάρχουσας κατάστασης: Η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης είναι το πρώτο βήμα, το οποίο θα καθορίσει τόσο 

τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους όσο και το περιεχόμενο της 

αλλαγής.  

2. Προσδιορισμός επιθυμητού αποτελέσματος & ανάπτυξη σχεδίου αλλαγής: 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και τις προτάσεις και 

ανησυχίες των εργαζομένων, ο φορέας αλλαγής καλείται να διαμορφώσει ένα 

πλάνο, το οποίο θα είναι αναλυτικό και κατανοητό. Οι Moran και Brightman 

(2000) προτείνουν η ανάπτυξη του πλάνου να είναι κατά στάδια και να 

αναφέρεται πρώτον, στα προσδοκώμενα αποτελέσματα από κάθε ένα στάδιο και 

δεύτερον, στον τρόπο μέτρησης αυτών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

μέγιστη αξιοπιστία του έργου. 

3. Ανάπτυξη ομάδας εργασίας: Η σημασία της συλλογικότητας και της εμπλοκής 

ατόμων από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα έχει αναφερθεί στις εργασίας των 

LeTourneau (2004) και Smith (2006). Εδώ, τονίζεται η ανάγκη να κατανοήσουν 

οι εργαζόμενοι κατά τη συμμετοχή τους το πόσο απέχουν προσωπικά από τους 

οργανωσιακούς στόχους και να προσπαθήσουν να ευθυγραμμιστούν με αυτούς. 

4. Αναγνώριση και προσδιορισμός αποτελεσμάτων: Ο καθορισμός συγκεκριμένων 

στόχων βοηθά ώστε το σχέδιο να γίνει πιο εφικτό στο μυαλό των εργαζομένων. 

Επιπλέον δίνεται η αίσθηση της εξέλιξης κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένας 
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στόχος, γεγονός που αυξάνει την υποκίνηση και παράλληλα βοηθά τους φορείς 

αλλαγής να μείνουν επικεντρωμένοι στην προσπάθεια τους. 

Ο κύκλος αυτός μας δείχνει ότι καθώς η αλλαγή απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια και 

μεθοδευμένες κινήσεις ο φορέας αλλαγής θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικές ικανότητες, 

ικανότητες συντονισμού και προσέγγισης των κατάλληλων ατόμων. Παράλληλα, για την 

υλοποίηση των παραπάνω καλείται να υιοθετήσει ένα στιλ ηγεσίας, το οποίο θα ταιριάζει 

στην κουλτούρα του οργανισμού και θα αποτελέσει εργαλείο προσέγγισης και πειθούς 

του προσωπικού.  

Υπάρχουν δυο κατηγορίες θεωριών για το τι προσδιορίζει το στιλ ηγεσίας. Η πρώτη δίνει 

έμφαση στα ατομικά χαρακτηριστικά και στις συμπεριφορές που επιδεικνύει ένας ηγέτης. 

Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, η 

αυτοπεποίθηση και η αίσθηση προσωπικής ταυτότητας, η επιμονή στην επίτευξη 

στόχων, η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και πρωτοτυπία κατά την επίλυση των 

προβλημάτων κ.α. (Καντάς, 1998). Όσον αφορά στις συμπεριφορές, o Bass (1990) 

υποστηρίζει ότι υπάρχουν δυο τύποι: οι διαπραγματευτικοί (transactional) και 

μετασχηματιστικοί (transformational) ηγέτες. Ο διαπραγματευτικός ηγέτης θεωρεί τις 

ανταμοιβές μια ανταλλαγή με κάθε προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης. Άλλοτε 

προσπαθεί να εντοπίσει και να τροποποιήσει ό,τι αποκλίνει από τον κανόνα και το 

πρέπον και άλλοτε επεμβαίνει μόνο όταν υπάρχουν προβλήματα. Αντίθετα, ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης, σύμφωνα με τους Tichy και Ulrich (1984), είναι αυτός που θα 

επιφέρει τομές στον οργανισμό και αλλαγές που θα αφορούν ακόμη και τον 

επαναπροσδιορισμό το οράματος (Wendy, 2005). Ανάλογα με τον προσανατολισμό του 

μπορεί να χαρακτηριστεί και ως: 

1. Χαρισματικός ηγέτης: παρέχει στους εργαζόμενους όραμα και την αίσθηση της 

αποστολής, εμπνέει σεβασμό, εμπιστοσύνη και υπερηφάνεια. 

2. Εμπνευσμένος ηγέτης: εκφράζει τους σημαντικούς στόχους με απλό τρόπο και 

δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. 

3. Διανοητικώς υποκινούμενος ηγέτης: δίνει έμφαση στη λογική, την ευφυΐα, την 

αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα ατομικά 

στοιχεία του καθενός χειριζόμενος το κάθε άτομο ως ξεχωριστή προσωπικότητα 

(Bass, 1990, όπως αναφέρει ο Wendy, 2005). 
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Όπως σωστά παρατηρεί ο Καντάς (1998), η μετασχηματιστική ηγεσία δεν πρέπει να 

συγχέεται με τη χαρισματική, καθώς το χάρισμα αποτελεί προϋπόθεση, αλλά δεν αρκεί 

από μόνο του. Η διαφοροποίηση τους έγκειται στο ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης κάνει 

τους εργαζόμενους να υπερβούν το προσωπικό και να εργαστούν για το ευρύτερο 

όφελος, δηλαδή αναδεικνύει ανώτερου επιπέδου κίνητρα. 

Η δεύτερη κατηγορία θεωριών υποστηρίζει ότι υπάρχουν διάφορα στιλ ηγεσίας που 

υιοθετούνται ανάλογα με την περίσταση. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστό είναι το μοντέλο 

«Πορείας – Στόχου» των House και Mitchell (1974), σύμφωνα με το οποίο το στυλ 

ηγεσίας κινείται από το κατευθυντικό, όπου ο ηγέτης υπαγορεύει στους εργαζόμενους τι 

να κάνουν έως το συμμετοχικό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Ανάλογη 

είναι και η θεωρία της «Ηγεσίας ανάλογα με την περίσταση» των Hersey και Blanchard 

(1988), η οποία υποστηρίζει ότι το στιλ διαμορφώνεται ανάλογα με το βαθμό  

ετοιμότητας των εργαζομένων (Καντάς, 1998).  

Οι Dunphy και Stace (1993) προχωρούν λίγο περισσότερο την παραπάνω θεωρία και 

συνδέουν το στιλ ηγεσίας με τον τύπο της οργανωσιακής αλλαγής. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς υπάρχουν τέσσερα στιλ ηγεσίας:  

1. Το συμμετοχικό, στο οποίο υπάρχει εμπλοκή των εργαζομένων στη λήψη 

αποφάσεων και στην υλοποίηση της οργανωσιακής αλλαγής.  

2. Το συμβουλευτικό, όπου ζητείται η άποψη των εργαζομένων για τα μέσα 

υλοποίησης της αλλαγής αλλά η συμμετοχή τους περιορίζεται στις περιοχές 

ευθύνης τους.  

3. Το κατευθυντικό αφορά τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση χωρίς την άποψη 

του προσωπικού.  

4. Τέλος, το εχθρικό αφορά την επιβολή των αποφάσεων της διοίκησης.  

Η μήτρα την οποία δημιούργησαν οι συγγραφείς δείχνει ότι οποιοδήποτε στιλ ηγεσίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τύπο αλλαγής. Από πρακτική έρευνα των 

συγγραφέων σχετικά με την εφαρμογή της μήτρας προέκυψε ότι σε μετασχηματιστικές 

αλλαγές η πιθανότητα επιτυχίας αυξάνει, όταν χρησιμοποιείται κατευθυντικό ή εχθρικό 

στυλ ηγεσίας, ενώ σε εξελικτικές και ρυθμιστικές αλλαγές, όταν χρησιμοποιείται 

συμμετοχικό ή συμβουλευτικό στυλ ηγεσίας (Dunphy και Stace, 1993). Μια πιθανή 

εξήγηση για τα αποτελέσματα αυτά είναι ότι οι μετασχηματιστικές αλλαγές απαιτούν 

ριζικές τομές που μπορούν να πραγματοποιηθούν υπό την δυναμική καθοδήγηση ενός 
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ηγέτη, ενώ οι εξελικτικές αλλαγές γίνονται πιο εύκολα αποδεκτές και επομένως αρκεί μια 

πιο ήπιας μορφής καθοδήγηση. 
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Σχήμα3.6: Στυλ ηγεσίας. Πηγή: Dunphy και Stace, 1993 από Wendy, 2005, σελ 297. 
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προσωπικότητα των εργαζομένων και για δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
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που είναι απαραίτητες, ώστε να εντοπίσει τις επερχόμενες αλλαγές και ταυτόχρονα να 

έχει στην υπηρεσία του ανθρώπους που θα μπορούν να στηρίξουν κάθε νεωτερισμό 

τόσο από άποψη δεξιοτήτων και γνώσεων όσο και από άποψη αντιλήψεων, στάσεων και 

συμπεριφορών. 

 

3.5 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι φορείς αλλαγής θα πρέπει πριν προχωρήσουν στην 

υλοποίηση του σχεδίου τους να έχουν εφαρμόσει τις κατάλληλες πρακτικές, ώστε να 

έχουν αποκρυσταλλώσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς, τα χαρακτηριστικά καθώς και 

τη συναισθηματική υπόσταση των εργαζομένων τους. Γνωρίζοντας εξ αρχής τα δυνατά 

και αδύναμα στοιχεία του προσωπικού τους θα μπορούν να σχεδιάσουν έτσι την αλλαγή, 

ώστε και να «εκμεταλλευτούν» τις ικανότητες και τις δυνατότητές του και παράλληλα να 

αντιμετωπίσουν τους φόβους και τις αδυναμίες του. Επομένως η απάντηση στο πώς θα 

διαχειριστούν την αλλαγή βρίσκεται στα ίδια τα ατομικά χαρακτηριστικά της ομάδας 

στην οποία απευθύνονται. 

Σε επίπεδο οργανισμού, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να ενισχυθούν όλες εκείνες 

οι επιμέρους μεταβλητές, όπως είναι η εργασιακή ικανοποίηση και η μείωση του άγχους, 

που με τη σειρά τους οδηγούν σε αυξημένη αφοσίωση. Παράλληλα, η κουλτούρα του 

οργανισμού θα πρέπει να δομηθεί γύρω από μια αξία και όλοι να εργαστούν για  τη 

διατήρηση ή την ανάδειξη αυτής. Οδηγός για την επίτευξη των παραπάνω μπορεί να 

αποτελέσει η επικοινωνιακή πολιτική, η οποία θα επικεντρώνεται στην πληρέστατη 

απεικόνιση τόσο των ωφελειών του μετασχηματισμού όσο και του ρόλου που θα 

διαδραματίσει ο κάθε εργαζόμενος. Σε συνδυασμό θα αναπτυχθεί το μήνυμα, ώστε 

αναλόγως να διαμορφωθούν οι στάσεις και τα πιστεύω των εργαζομένων και ο 

οργανισμός να βρεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για τις επερχόμενες αλλαγές. Όλα αυτά 

θα λάβουν χώρα μέσα από τις πρακτικές του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και 

πάντοτε υπό τη καθοδήγηση του φορέα της αλλαγής, ο οποίος θα υιοθετήσει εκείνο το 

στιλ ηγεσίας που θα κρίνει ότι αρμόζει στην ιδιοσυγκρασία των συγκεκριμένων 

εργαζομένων, αλλά και στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης προσπάθειας.  

Η τάση που διαφαίνεται από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι μιλάμε πλέον για 

υλοποίηση εξατομικευμένων μετασχηματιστικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται 

αποκλειστικά στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου προσωπικού και θα πραγματώνονται 
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μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε οργανισμός. Για να φτάσει δηλαδή κανείς 

στην επιτυχία δεν υπάρχουν γενικοί και εύκολοι κανόνες, παρά μόνο ότι όλοι οι δρόμοι 

πρέπει να οδηγούν και να σέβονται τον άνθρωπο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ανασκόπηση της θεωρητικής και ερευνητικής 

βιβλιογραφίας σχετικά με το αντικείμενο της διοίκησης αλλαγών εστιάζοντας 

συγκεκριμένα στον ανθρώπινο παράγοντα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια και αναλύονται οι λόγοι που 

καθιστούν το εν λόγω αντικείμενο επίκαιρο, καθώς και οι αιτίες που οδηγούν τα 

μετασχηματιστικά προγράμματα σε αποτυχία. Αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα του 

θέματος και η ανάγκη για ολική προσέγγιση υπό την έννοια ότι ο σχεδιασμός της 

οργανωσιακής αλλαγής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να σέβεται όλα τα δομικά 

συστατικά του οργανισμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται τα βασικότερα μοντέλα οργανωσιακής αλλαγής και 

ακολουθεί η σύγκριση αυτών σε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές 

καθώς και οι κυριότεροι εκπρόσωποι του αντικειμένου.  Από την ανάλυση των μοντέλων 

προκύπτει ότι η νέα τάση στη διοίκηση αλλαγών είναι η ανάπτυξη μιας κουλτούρας 

συνεχούς αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι οι σύγχρονοι οργανισμοί θα πρέπει να δομήσουν 

έτσι τις λειτουργίες τους ώστε να βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία 

ανατροφοδότησης μηνυμάτων και ερεθισμάτων τόσο από το εξωτερικό όσο και από το 

εσωτερικό περιβάλλον τους. Για να βρει όμως αυτή η διαδικασία εφαρμογή δεν αρκεί 

μόνο η λήψη μηνυμάτων, αλλά θα πρέπει τα άτομα που στελεχώνουν τον οργανισμό - 

είτε αυτά λέγονται ανώτερα στελέχη είτε εργατικό δυναμικό - να αποδέχονται και να 

ταυτίζονται με αυτή την προσπάθεια αέναης εξέλιξης. Δηλαδή, τόσο η εταιρική όσο και η 

ατομική κουλτούρα θα πρέπει να δέχεται ότι τίποτα δεν μένει στάσιμο, τα πάντα 

εξελίσσονται και ως εκ τούτου τα ίδια τα άτομα θα πρέπει μέσα από τις αρχές της 

διαβίου μάθησης να αναπτύσσονται παράλληλα με τον οργανισμό. 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα και αναλύονται οι 

ατομικοί και οργανωσιακοί παράγοντες, στους οποίους θα πρέπει να δώσει έμφαση η 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ώστε να κάνει πραγματικότητα τον παραπάνω στόχο - της 

δημιουργίας κουλτούρας συνεχούς αλλαγής - και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην επιτυχή 

διαχείριση της αλλαγής από την πλευρά των οργανισμών. Η πληθώρα των παραγόντων 

και οι διαφορετικές διαστάσεις τους μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 

κοινές λύσεις για όλους αλλά ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβαίνουν σε σχεδιασμό 
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εξατομικευμένων μετασχηματιστικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και στις απαιτήσεις τους.    

Όλη η παραπάνω ανάλυση μας οδηγεί σε μια σειρά πρακτικών προτάσεων, οι οποίες 

μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, 

βοηθώντας έτσι τους εισηγητές της αλλαγής να εστιάσουν στις σημαντικότερες 

διαστάσεις του προβλήματος και να διαχειριστούν με το βέλτιστο τρόπο την αλλαγή. 

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που οραματίζονται να υπάρξουν πρωτοπόρες θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη τους παράγοντες που ωθούν τα άτομα σε αντίσταση και μέσα από το 

πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους να δημιουργήσουν τις συνθήκες 

ώστε να ξεπεραστούν οι φόβοι, να διαλυθούν οι παρερμηνείες και να ενισχυθούν τα 

κίνητρα για θετική στάση απέναντι στην αλλαγή. 

Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται η υιοθέτηση συστημάτων επιλογής προσωπικού που να 

αναγνωρίζουν εκείνα τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που αποτελούν προϋπόθεση 

για την εμφάνιση θετικών στάσεων απέναντι στο καινούργιο και το άγνωστο. Όπως 

επισημαίνουν και οι Vakola et al. (2004), το προφίλ του μελλοντικού εργαζόμενου 

αναφέρεται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από ευρύτητα πνεύματος, ώστε να είναι σε 

θέση να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα ενός νεωτερισμού και ταυτόχρονα να 

χρησιμοποιούν τα συναισθήματά τους για να διαχειριστούν προβληματικές καταστάσεις.  

Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντική μπορεί να αποβεί η δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη μάθηση και την ανάπτυξη, την εξοικείωση των 

εργαζομένων με την έννοια της διαβίου μάθησης και την καλλιέργεια νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο περιβάλλον αλλαγών. Μάλιστα, οι Vakola et al. 

(2004) προτείνουν ότι η κατάρτιση των εργαζομένων θα πρέπει να στραφεί στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, όπως είναι η ικανότητα να ακούς τους άλλους, να 

τους δίνεις κίνητρα, να διαπραγματεύεσαι και να διαχειρίζεσαι το άγχος.  

Η σχέση μεταξύ αφοσίωσης και στάσης απέναντι στην αλλαγή μπορεί να αποτελέσει 

οδηγό στα χέρια των φορέων αλλαγής, καθώς δείχνει ότι το να έχει κανείς τη 

δυνατότητα να κρατήσει στους κόλπους μιας εταιρίας προσωπικό το οποίο βλέπει την 

αλλαγή ως ευκαιρία εξαρτάται από τις συνθήκες και την πολιτική που έχει επιλέξει η ίδια 

η εταιρία (Yousef, 2000). Η διαπίστωση αυτή υποδεικνύει ότι σεβόμενη η διοίκηση τους 

εργαζόμενούς της και παρέχοντας τους ασφάλεια και ικανοποίηση αποτελεί στην ουσία 

δώρο για τον εαυτό της καθώς αυτοί θα την υποστηρίξουν στο εγχείρημα της. 
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Μια άλλη διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους φορείς αλλαγής είναι οι 

παράγοντες που προκαλούν άγχος. Υιοθετώντας μια πολιτική που προωθεί την ανοικτή 

επικοινωνία και την αίσθηση ασφάλειας, τη δικαιοσύνη στο σύστημα αμοιβών και τη 

σωστή κατανομή εργασίας, η εταιρία δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες ώστε ο 

εργαζόμενος να νιώθει το λιγότερο δυνατό άγχος και κατά συνέπεια να εκφράσει τη 

θέληση για συμμετοχή στην ανάπτυξη της εταιρίας. Στο  πλαίσιο αυτό, οι Vakola και 

Nikolaou (2005) σημειώνουν ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να εξετάσουν ιδιαιτέρως τον 

επιπλέον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται για το προσωπικό τους μια πρόταση αλλαγής. 

Δηλαδή, η αλλαγή θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει 

σημαντικά το πρόγραμμα εργασίας, γεγονός που θα οδηγούσε σε άγχος και αντίσταση. 

Η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας και η σχέση που προέκυψε από τη έρευνα του 

Rahman (2004) αποτελεί μια ένδειξη για τη διοίκηση κάθε εταιρίας ότι η υλοποίηση ενός 

μετασχηματιστικού σχεδίου δεν είναι μια απλή διαδικασία απομονωμένη από την 

υπόλοιπη πορεία και εξέλιξη του εταιρίας, αλλά είναι στην ουσία ένας τρόπος σκέψης ή, 

όπως αλλιώς θα μπορούσε να ειπωθεί, θέμα κουλτούρας. Με αυτό εννοούμε ότι 

ολόκληρη η φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται και λειτουργεί μια εταιρία και οι αξίες 

που υπηρετεί σε μάκρος χρόνου θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη σημασία του 

νεωτερισμού, της καινοτομίας και της διαφορετικότητας, ώστε οι εργαζόμενοι να τις 

έχουν οικειοποιηθεί και να μπορούν να τις υπηρετήσουν. 

Τέλος, μια άλλη παράμετρος που πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό είναι η 

τοποθέτηση των Pettigrew και Whipp (1991) ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

αποτελεσματικές μεθόδους διοίκησης αλλαγών εμφανίζουν ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά (Johnson και Scholes, 1999). Αυτά μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο 

οδηγό στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται από άμεση ανταπόκριση και ευαισθησία 

στα μηνύματα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι λειτουργίες τους 

είναι προσανατολισμένες προς το εξωτερικό περιβάλλον με στόχο την άντληση 

στοιχείων. Για παράδειγμα μια τέτοια εταιρία θα πραγματοποιούσε μελέτες ικανοποίηση 

των πελατών σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχει κάθε στιγμή τη μεταβολή 

των αναγκών και αναλόγως να προσαρμόζεται. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων είναι ότι συνδέουν τις στρατηγικές με τις 

λειτουργικές αλλαγές. Καθώς το γενικό πλάνο έχει μεταφραστεί σε επιμέρους και έχει 

 68



προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε λειτουργίας οι φορείς αλλαγής έχουν τη δυνατότητα να 

μεταφέρουν τους στρατηγικούς στόχους σε λεπτομερή πλάνα, να καταγράφουν τους 

κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία, να προβλέπουν μηχανισμούς ελέγχου, αλλά και 

να επικοινωνούν την αλλαγή με άμεσο και σαφή τρόπο. 

Παράλληλα, καθοριστική φαίνεται ότι είναι η συσχέτιση των πολιτικών της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και της εταιρικής στρατηγικής.  Καθώς ο άνθρωπος είναι κεντρικό 

στοιχείο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι αρχές της μπορούν να βοηθήσουν την 

εταιρία ώστε οι πρακτικές που εφαρμόζει κατά τη διάρκεια ενός μετασχηματισμού να 

σέβονται τον άνθρωπο και να επικεντρώνονται στη συμμετοχή αυτού. Το τμήμα 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι το μέσο που θα αφουγκραστεί τις δυνατότητες των 

εργαζομένων, θα μελετήσει τις απαιτήσεις της εταιρίας και μέσα από τις διάφορες 

λειτουργίες του θα προσπαθήσει να συγκεράσει τυχόν διαφορές. 

Τέλος, η συνοχή στην διαχείριση της αλλαγής είναι ένα ακόμη στοιχείο επιτυχίας καθώς 

εξασφαλίζει ότι η αλλαγή δεν είναι μια μεμονωμένη απόφαση που λήφθηκε ανεξάρτητα 

από τη γενικότερη υπόσταση της εταιρίας, αλλά αντίθετα συγκλίνει με τους 

στρατηγικούς στόχους, τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις επιθυμίες 

των ομάδων ενδιαφέροντος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη ο οργανισμός να 

αποτελεί μια ενιαία, αποτελεσματική και επιτυχή οντότητα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του μετασχηματιστικού προγράμματος. 

Παρόλο το πλήθος των θεωρητικών και ερευνητικών μελετών επί του θέματος κατά την 

ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ερωτήματα μένουν αναπάντητα. Για παράδειγμα 

οι έρευνες θα μπορούσαν να στραφούν σε επιπλέον μεταβλητές, όπως είναι η 

νοημοσύνη, η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, η θέση εργασίας, το μέγεθος του 

οργανισμού, η σχέση κύκλου ζωής του οργανισμού και αλλαγής κ.α. Ακόμη, θα 

μπορούσε να εξεταστεί εκτενέστερα όχι μόνο ποίες είναι οι μεταβλητές που επηρεάζουν 

τη στάση απέναντι στην αλλαγή άλλα και ο τρόπος με τον οποίο αυτές θα διαχειριστούν. 

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και η εφαρμογή των μοντέλων οργανωσιακής αλλαγής στον 

ελλαδικό χώρο με στόχο να αποτυπωθεί η τοποθέτηση των ελληνικών οργανισμών 

απέναντι στην αλλαγή δεδομένου της προσκόλλησης σε σύνηθες πρακτικές που 

χαρακτηρίζει πολλούς από αυτούς. 

Συνοψίζοντας, το κλειδί για την επιτυχία και τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος 

φαίνεται ότι είναι ο άνθρωπος. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά καθώς η τάση αυτή έχει 
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αρχίσει ήδη να κερδίζει έδαφος και γι αυτό εκτιμάται ότι το αντικείμενο της διοίκησης 

αλλαγών με στόχο την κατανόηση του ρόλου του ανθρώπου θα εξακολουθεί να 

απασχολεί την ερευνητική κοινότητα και στο μέλλον. Αυτός είναι κατά τα φαινόμενα ο 

δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, αν θέλουν να διαφοροποιηθούν και 

να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος.  
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