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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το σημερινό περιβάλλον των επιχειρήσεων αποτελεί μία διαρκή αλλαγή, η οποία 

διαδραματίζεται τόσο στο εξωτερικό τους, όσο και στο εσωτερικό τους. Οι παγκόσμιες 

ή και εγχώριες οικονομικές μεταβολές, η τεχνολογική εξέλιξη, η εξέλιξη στις 

συνεχόμενες απαιτήσεις των πελατών, οι οποίοι διαρκώς είναι πιο πληροφορημένοι για 

προϊόντα και υπηρεσίες απ’ ότι παλαιότερα, καθιστούν την ανάγκη της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων επιτακτική. Καθώς λοιπόν οι επιχειρήσεις 

αποτελούν κατά κάποιο τρόπο έναν ζωντανό οργανισμό, παρουσιάζουν μία δυναμική, η 

οποία αντιδρά και εξελίσσεται σύμφωνα με τα δύο περιβάλλοντα, πρώτα εξωτερικά και 

έπειτα εσωτερικά. 

Ποιες όμως οι συνέπειες αυτών των αλλαγών και ποια τα μελανά σημεία αυτών; 

Στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης, 

θα ασχοληθούμε με το πως οι αλλαγές σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό επηρεάζουν 

τα στελέχη της, πώς αντιδρούν σε αυτές και ποια τα αποτελέσματα τους μεταξύ τους, 

καθώς κάθε αλλαγή επηρεάζει την καθημερινή τριβή των εργαζομένων και πολλές 

φορές συγκρούονται με την διοίκηση της επιχείρησης αλλά και μεταξύ τους. Επίσης θα 

καθοριστεί το τι σημαίνει αλλαγή, πώς διοικείται, πώς την αποδέχονται ή όχι οι 

εργαζόμενοι, τι είδους συγκρούσεις μπορεί να γεννώνται μεταξύ των στελεχών της 

επιχείρησης και πώς μπορεί ο εκάστοτε διευθυντής να τις διαχειριστεί και να τις 

διευθετήσει μέσω διαφόρων τεχνικών. 

«Αν σε μια δουλειά δυο άνθρωποι συμφωνούν πάντα, τότε ο ένας είναι άχρηστος. 

Αν διαφωνούν πάντα, τότε και οι δύο είναι άχρηστοι.» 

Darryl Zanuck, 1902-1979, Αμερικανός παραγωγός κινηματογράφου. 

«Πίστευα παλιότερα πως το να διευθύνεις μια επιχείρηση είναι σαν να είσαι 

μαέστρος σε μια συμφωνική ορχήστρα. Αλλά δεν νομίζω πως είναι ακριβώς έτσι. 

Είναι μάλλον σαν τζαζ. Υπάρχει περισσότερος αυτοσχεδιασμός.» 

Warren Bennis, 1925-, Αμερικανός γκουρού management. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:   ΑΛΛΑΓΗ 

1.1   Τι σημαίνει αλλαγή; 

Αλλαγή είναι κάθε προσπάθεια μιας επιχείρησης να αποφύγει την πεπατημένη 

(Αλεξιάδου, 2007), κάθε καινούργιο στοιχείο που εισάγεται στην διαδικασία της 

λειτουργίας της με απώτερο σκοπό την ομαλότερη διεξαγωγή των λειτουργιών της 

(Παπαδόπουλος, 2011), είτε αυτό προκαλείται από μία ιδέα προερχόμενη από το 

εσωτερικό της είτε από την ανάγκη αντιμετώπισης καινούργιων δεδομένων του 

εξωτερικού ή εσωτερικού περιβάλλοντος της και έχει ως ζητούμενο αποτέλεσμα την 

κερδοφορία και την άνθηση της επιχείρησης (Αλεξιάδου, 2007), καθώς επίσης και την 

παράλληλη ικανοποίηση των μελών της. 

Ποιοι όμως είναι οι παράγοντες που ωθούν σε μία αλλαγή; Ας δούμε μερικούς από 

αυτούς ξεχωριστά. 

 

α.   Εξωτερικοί παράγοντες: 

� Πολιτικές εξελίξεις 

� Οικονομικές εξελίξεις 

� Πληροφόρηση καταναλωτών 

� Αύξηση απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού 

� Παγκοσμιοποίηση της αγοράς 

� Τεχνολογικές εξελίξεις- καινοτομίες 

� Διαρκής ανταγωνισμός 

� Διαδικτυακό marketing- διαφήμιση- on line shops 

 

β.   Εσωτερικοί παράγοντες: 

� Ανάγκη μείωσης κόστους 

� Μεγαλύτερη ανταπόκριση- ανταπόκριση στον πελάτη 

� Αύξηση παραγωγικότητας 

� Επίλυση προβλημάτων λειτουργικότητας της επιχείρησης  

� Ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη 

� Κάλυψη νεκρών χρόνων παραγωγής 

� Αύξηση κερδοφορίας  

� Καινοτομία 

� Διαφοροποίηση προϊόντος 
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ή τα οργανωτικά προβλήματα και οι δομικές στρεβλώσεις (Γεωργόπουλος, 2015):   

� ασαφή καθήκοντα και υπευθυνότητες των επιμέρους οργανωτικών μονάδων 

� επικαλύψεις αρμοδιοτήτων 

� ασαφείς στόχοι και ανεπαρκείς δείκτες απόδοσης 

� ελλιπής παρακολούθηση και εποπτεία σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα 

� αποξένωση ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και τις επιμέρους μονάδες 

� γραφειοκρατική οργάνωση που εκφράζεται σε αργή λήψη αποφάσεων και 

καθυστερήσεις στη ροή των εργασιών. 

 

Οι αλλαγές σε έναν οργανισμό μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε φάση. Από 

την παραγωγή, τον σχεδιασμό, την διεύθυνση, την προώθηση, την διαφήμιση. Σε όλα 

όμως υπάρχει κάτι κοινό: οι αλλαγές έχουν ως στόχο την ποιότητα και την εξέλιξη διά 

της ανατροφοδότησης. Αυτό άλλωστε το καταλαβαίνουμε από τον χαρακτηριστικό 

«κύκλο ποιότητας» του Deming.  

 

Εικόνα 1:   Ο κύκλος του Deming 

 

 

Πηγή: The W. Edwards Deming Institute 

(https://www.deming.org/theman/theories/pdsacycle) 

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό υπόδειγμα σε όλα τα είδη 

των αλλαγών που προσπαθούν να επιτευχθούν. Αρχίζει από τον σχεδιασμό και 

καταλήγει στην αξιολόγηση της αλλαγής που επιφέραμε, ώστε από τα αποτελέσματα να 

συμπεράνουμε εάν πρέπει να άρουμε ή όχι, ή ίσως να προσθέσουμε αλλαγές στην 

λειτουργία της επιχείρησης. Βέβαια, στα ενδιάμεσα στάδια αντιμετωπίζει πολλές 



 

πρακτικές δυσκολίες, συγκρούσεις

συναισθηματικές καταστάσεις

αλλαγής της Kübler- Ross (1969)

 

Εικόνα 2:   

Πηγή: “The Effective Team’s Change Management Workbook

(https://elisabethgoodman.wordpres

1.2   Θεωρητικές προσεγγίσεις

 

Πολλοί είναι οι θεωρητικοί

την έννοια της αλλαγής και τις

λειτουργία όσο και στο συναισθηματικό

μία επιστημονική μελέτη από

της. 

       Σύμφωνα με τον Lewin

(Παπαδόπουλος,  2011): 

 

 

4 

συγκρούσεις, αντιστάσεις κλπ., ακολουθούμενη

καταστάσεις των εργαζομένων, όπως φαίνεται και 

(1969). 

Εικόνα 2:   Η καμπύλη αλλαγής της  Kübler- Ross 

 

 

The Effective Team’s Change Management Workbook” 

https://elisabethgoodman.wordpress.com/tag/elisabeth-kubler-ross)

 

προσεγγίσεις της αλλαγής 

θεωρητικοί και όχι μόνο, οι οποίοι προσπάθησαν να

αλλαγής και τις διαστάσεις της. Ο σημαντικός αντίκτυπό

στο συναισθηματικό υπόβαθρο των εργαζομένων, την

από την σύλληψή της, ως την εφαρμογή και τα

Lewin (1951) η διαδικασία της αλλαγής διέρχεται από

ακολουθούμενη από ανάλογες 

αι και στην καμπύλη 

 

ross) 

προσπάθησαν να προσεγγίσουν 

ός της τόσο στην 

εργαζομένων, την κατέστησε σε 

και τα επακόλουθά 

διέρχεται από τρία στάδια 
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i. Ξεπάγωμα (unfreeze) 

Αρχικά πραγματοποιείται μία διαταραχή στην επικρατούσα τάξη πραγμάτων. 

Παρατηρείται ένα χάσμα μεταξύ της υπάρχουσας και της επιθυμητής κατάστασης τού 

οργανισμού, την οποία θέλουμε να πετύχουμε. Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτή η 

ανάγκη αλλαγής. 

 

ii. Αλλαγή (ή μετακίνηση) 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η μετάβαση από την προηγούμενη στερεότυπη 

κατάσταση στο νέο καθεστώς. δημιουργούνται νέες δομές, συστήματα και 

συμπεριφορές. 

 

iii.  Πάγωμα (ή ακριβέστερα «επαναπάγωμα») (refreeze) 

Εγκαθίδρυση μίας νέας τάξης πραγμάτων. Νέες δομές και λειτουργίες παγιώνονται. 

Αξιολογούνται τα νέα αποτελέσματα, μελετώνται και ανάλογα ο κύκλος της αλλαγής 

επαναλαμβάνεται ή παραμένει στην νέα παγιωμένη της κατάσταση (κάτι ανάλογο με 

τον κύκλο του Deming). 

 

Επίσης ο John Kotter (1995) θέσπισε οχτώ (8) στάδια, ώστε μία αλλαγή να είναι 

επιτυχής. Τα στάδια αυτά είναι (Παπαδόπουλος, 2011): 

 

1) Δημιουργία της αίσθησης του επείγοντος 

Το επείγον της αλλαγής καθίσταται στην συνείδηση των εργαζομένων αναγκαίο, 

έπειτα από ανάλυση της παρούσας κατάστασης, των ατελειών της, των επιθυμητών 

στόχων και αξιολόγηση των υπαρχόντων αποτελεσμάτων. Η ανάγκη αυτή 

αναπτύσσεται μέσα από ανοιχτή συζήτηση, αντίδραση, διαφωνίες και ενεργό 

συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εμπλεκομένων. 

 

2) Δημιουργία ενός καθοδηγητικού συνασπισμού 

Δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία μίας ισχυρής ομάδας επιρροής στο ανθρώπινο 

δυναμικό (συνήθως από ανώτερα ή και μεσαία στελέχη), η οποία ενστερνίζεται την 

αλλαγή και καθοδηγεί τους εργαζόμενους προς αυτήν. 

 

3) Ανάπτυξη οράματος και στρατηγικής 

Για την επιτυχή έκβαση της αλλαγής είναι απαραίτητη η ανάπτυξη του οράματος. 

Το όραμα πρέπει να είναι ένα και ισχυρό, γι’ αυτό και χρήζει στρατηγικής, η οποία θα 
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ενώσει το προσωπικό του οργανισμού και θα ταυτίσει τους προσωπικούς του στόχους 

με τους συνολικούς σε έναν. 

 

4) Μετάδοση του οράματος για αλλαγή 

Το όραμα από μόνο του δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο να το ασπαστούν όλοι οι 

εργαζόμενοι, κατανοώντας την χρησιμότητα της αλλαγής. Μέσα από την επικοινωνία 

και την πειθώ, θα αποκαλυφθούν τα οφέλη της αλλαγής στο ανθρώπινο προσωπικό της 

επιχείρησης. 

 

5) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για δράση (υποστήριξη οράματος) σε πολλαπλά επίπεδα 

Για να υπερκεραστεί η αντίσταση στην αλλαγή, αλλάζουν δομές και 

αναλαμβάνουν έργο οι φορείς της αλλαγής, μέσω των αρμοδιοτήτων που τους έχουν 

ανατεθεί από την ανώτερη διοίκηση (ηγέτη της αλλαγής). 

  

6) Δημιουργία βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων 

Είναι βασικό η αλλαγή να σχεδιάζεται και να εκτελείται κατά τρόπο, ώστε να 

αποφέρει κάποια θετικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει 

τόνωση του ηθικού των εργαζομένων, κάμψη της παραμένουσας αντίστασης και 

απόκτηση περισσότερων οπαδών του οράματος. 

 

7) Παγίωση ωφελειών και παραγωγή ακόμα περισσότερων αλλαγών 

Όταν υπάρχουν οφέλη από την αλλαγή, αυτά θεωρούνται πλέον δεδομένα και 

παρατηρείται επιθυμία για ακόμη περισσότερες αλλαγές, δυνάμει των οποίων, εάν 

αυτές έχουν θετική έκβαση, το σύνολο των εργαζομένων θα καρπωθεί το πλήθος των 

ωφελημάτων των διαδραματιζόμενων αλλαγών.  

 

8) Ενσωμάτωση της αλλαγής στην κουλτούρα και τις αξίες του οργανισμού 

Μετά την παγίωση της αλλαγής και την εγκαθίδρυση του νέου καθεστώτος, πάντα 

υπάρχει ο κίνδυνος της επιστροφής στις προηγούμενες συνθήκες. Γι’ αυτό είναι 

αναγκαίο να εισάγουμε στην φιλοσοφία της εταιρίας την αλλαγή και να την 

υιοθετήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. 
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1.3   Φορείς της αλλαγής 

 

Φυσικά μία αλλαγή δεν αποφασίζεται και δεν εφαρμόζεται από έναν άνθρωπο 

μόνο, ίσως τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή διευθυντή μίας επιχείρησης. Συλλαμβάνεται, 

αποφασίζεται, εφαρμόζεται και μετράται κατά την ανατροφοδότηση από μία πλειάδα 

ατόμων, οι οποίοι αναλαμβάνουν ο καθένας τον δικό του ρόλο και την ευθύνη 

(Αλεξιάδου,  2007) που του αναλογεί. 

 

1.3.1   Ο ηγέτης της αλλαγής 

 

Συνήθως ο ηγέτης της αλλαγής είναι άτομο της ανώτερης κλίμακας της ιεραρχίας 

της επιχείρησης. Είναι αυτός, ο οποίος έχει το όραμα και διοικεί την αλλαγή. 

Ταυτόχρονα είναι και αυτός, ο οποίος κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την 

επιτυχία της ή, στην αντίθετη περίπτωση, την αποτυχία της (Γιανναδάκη- Παπαδάκη, 

2010). Διευθύνει τον τρόπο διαχείρισής της με γενικότερες κατευθύνσεις προς τους 

υπόλοιπους φορείς. Είναι ένα πρόσωπο και όχι μία πλειάδα ατόμων.    

 

1.3.2   Οι προγραμματιστές της αλλαγής 

 

Είναι οι αμέσως επόμενοι του ηγέτη. Δημιουργούν τις πιο ειδικές κατευθύνσεις, 

καταρτίζουν τα διάφορα πλάνα και σχέδια δράσης. Υπολογίζουν τους απαιτούμενους 

πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση και το σύνολό τους αποτελείται 

κατά κανόνα από στελέχη της ίδιας της επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, 

μπορεί να προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό και άτομα εκτός της εταιρίας - 

οργανισμού, η πρόσληψη των οποίων διαρκεί για το διάστημα που χρειάζεται για την 

επίτευξη της αλλαγής (Σταφυλά Α., 1997). Μετά αποχωρούν από την επιχείρηση. 

 

1.3.3   Οι εκτελεστές της αλλαγής 

 

Αποτελούν την ενσάρκωση όλων των σχεδίων δράσης σε πράξη. Υλοποιούν 

δηλαδή τα πλάνα που κατάρτισαν οι προγραμματιστές και είναι άτομα ανεξαρτήτως 

βαθμίδας της ιεραρχίας της επιχείρησης. 
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1.3.4   Οι υποστηρικτές της αλλαγής 

 

Οι υποστηρικτές είναι οι άνθρωποι που έργο τους είναι η υποστήριξη, είτε η υλική 

(με εξασφάλιση πόρων) της αλλαγής (Αλεξιάδου, 2007), είτε η ψυχολογική 

(στηρίζοντας και καθοδηγώντας το προσωπικό για την αποδοχή των νέων συνθηκών). 

Αυτοί μπορεί να απαρτίζονται από οποιαδήποτε άτομα της επιχείρησης, την ίδια την 

διοίκηση ή ακόμα και να είναι ένας άλλος οργανισμός (Σταφυλά Α., 1997). 

 

1.4   Στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή 

 

Στάση ενός ανθρώπου θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την εξωτερίκευση των 

συναισθημάτων του μέσω της συμπεριφοράς του. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

καθορίζουν την σχέση στάσης - συμπεριφοράς, οι οποίοι κυρίως εντοπίζονται στην 

επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος, όπως 

(Παναγιωτόπουλος,  2006): 

 

• Ο τρόπος διαμόρφωσης της στάσης. 

• Η βεβαιότητα/εμπιστοσύνη στη στάση (attitude certainty/confidence). 

• Η ποσότητα πληροφοριών. 

• Η αμφιθυμία (attitude ambivalence). 

• Η ακρότητα (attitude extremity). 

• Η προσβασιμότητα (attitude accessibility). 

• Η προσωπική εμπλοκή (personal involvement). 

• Η χρονική σταθερότητα (temporal stability). 

• Το προσωπικό συμφέρον (vested interest). 

 

Οι θετικές ή οι αρνητικές στάσεις των εργαζομένων στις αλλαγές έχουν 

συναισθηματικό υπόβαθρο, όπως προαναφέρθηκε. Ειδικότερα, οι αρνητικές στάσεις 

τους μεταφράζονται σε αντίδραση - αντίσταση στην αλλαγή. Οι διάφορες στάσεις 

μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, οι οποίες είναι (Χυτήρης, 2001), (Hodgetts, 

1987): 
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� Απόρριψη (rejection) 

Η απόρριψη είναι μία πολύ αρνητική στάση των εργαζομένων απέναντι στην 

αλλαγή. Γίνεται χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και κυρίως λόγω φόβου, όσον αφορά την 

διατήρηση της εργασίας τους ή το ύψος των απολαβών τους. 

 

� Αντίσταση (resistance) 

Οι εργαζόμενοι έχουν την τάση να προσαρμόζονται στα δεδομένα, που έως τώρα 

έχουν συναντήσει και κάθε αλλαγή τους φοβίζει, καθώς πιστεύουν ότι θα αποβεί εις 

βάρος των συμφερόντων τους. Για τον λόγο αυτό, η αντίσταση που φέρουν μπορεί να 

είναι από μικρή έως σημαντική, ή ακόμη και επικίνδυνη. Ειδικά στον τεχνολογικό 

τομέα, ο εργαζόμενος θεωρεί ότι ενδεχόμενες νέες αλλαγές θα είναι μοιραίες για την 

δουλειά του, λόγω της αδυναμίας του να ανταπεξέλθει, κάτι που ίσως θα του στοιχίσει 

και την θέση του. Επίσης, η αντίσταση μπορεί να μεταφραστεί και σε δολιοφθορά (το 

«επικίνδυνη» που αναφέρθηκε παραπάνω), καθώς είναι πιθανόν οι εργαζόμενοι, 

προκειμένου να αποφύγουν την αλλαγή, να προκαλούν είτε φθορές και βλάβες σε 

εξοπλισμό είτε επιπλοκές σε διάφορες διαδικασίες.  

Αυτός είναι και ο έμμεσος τρόπος να αντιτίθενται στην αλλαγή. Χαρακτηριστικός 

σε αυτό το είδος αντίδρασης στην αλλαγή είναι ο δημόσιος τομέας, ο οποίος, λόγω του 

σταθερού χαρακτήρα έναντι της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, καθιστά κεκτημένα 

δικαιώματα διάφορες εθιμικές - παραδοσιακές συνήθειες των δημοσίων υπαλλήλων. Η 

ασφάλεια της εργασίας και της αμοιβής, σε συνδυασμό με την έλλειψη της νοοτροπίας 

πελάτη και κέρδους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθιστά αντιστρόφως ανάλογη την 

επιθυμία των υπαλλήλων με τον σκοπό της αλλαγής για αποδοτικότητα. 

Οι λόγοι που κρατούν την στάση αυτή, αλλά και γενικότερα και τις υπόλοιπες 

αρνητικές στάσεις - αντιδράσεις ως προς τις αλλαγές, είναι σύμφωνα με τον 

Κανελλόπουλο (1990): 

 

� Ο φόβος απέναντι σε κάτι άγνωστο - καινούριο. 

� Η ελλιπής πληροφόρηση για τη νέα κατάσταση. 

� Ο φόβος για απώλεια της ασφάλειάς τους. 

� Η αντίθεσή τους αναφορικά με την αλλαγή. 

� Ο φόβος για απώλεια της δύναμης που πηγάζει από την εργασιακή θέση. 

� Η έλλειψη πηγών πληροφόρησης σχετικά με την αλλαγή. 

� Η λανθασμένη επιλογή χρόνου. 

� Η συνήθεια. 
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� Ανοχή (tolerance) 

Η ανοχή μεταφράζεται σε παθητική - ουδέτερη στάση του δυναμικού των 

επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η αλλαγή δεν πρόκειται να 

ούτε να τους βλάψει, ούτε να τους ωφελήσει. 

 

� Αποδοχή (acceptance) 

Είναι η τέλεια περίπτωση στην εφαρμογή μίας αλλαγής. Επειδή οι εργαζόμενοι 

πιστεύουν ότι όντως η αλλαγή αυτή θα τους ωφελήσει, ταυτίζονται με την διοίκηση, 

δεν φέρνουν αντιστάσεις, απεναντίας βοηθούν στην προώθηση της αλλαγής και τελικά 

όλοι είναι ευχαριστημένοι, εργαζόμενοι και διοίκηση. 

 

1.5   Συμπεράσματα 

 

Η αλλαγή στις σύγχρονες επιχειρήσεις κρίνεται αναπόφευκτη. Κανένας 

οργανισμός, ο οποίος επαφίεται σε παλιές, δοκιμασμένες μεν, αλλά απαρχαιωμένες 

μεθόδους, δεν μπορεί να ευελπιστεί σε περιθώρια βελτίωσης, τόσο στην ποιότητα 

εργασίας και παραγόμενου προϊόντος, όσο και στην ανταγωνιστικότητά του στην 

παγκόσμια αγορά.  

Οι παράγοντες που ωθούν κάθε εταιρία στην εφαρμογή νέων αλλαγών είναι τόσο 

εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε επιχείρησης, ωστόσο, 

δεν είναι να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα των αλλαγών, μα να τις επιφέρει στο 

εσωτερικό της με την σύμφωνη στάση των εργαζομένων της. Σε γενικό πλαίσιο, πολλοί 

θεωρητικοί, όπως ο Lewin και ο Kotter, ανέπτυξαν τρόπους εισαγωγής αλλαγών. Οι 

πρακτικές δυσκολίες που συναντά όμως ο «διοικών» την αλλαγή, ξεκινούν από πολλές 

προαναφερθείσες παραμέτρους, όπως ο φόβος των εργαζομένων για το νέο, η 

ανασφάλεια για τις κατεχόμενες θέσεις εργασίας κλπ. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι οι συναισθηματικές μεταπτώσεις των υπαλλήλων και 

κυριότερα η αντίσταση αυτών ως προς τις αλλαγές (Kübler- Ross).  

      Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η καλή οργάνωση της εισαχθείσας 

αλλαγής, από την σύλληψή της έως την εφαρμογή και τα αποτελέσματά της. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα αυτής, ο ηγέτης δύναται να εφαρμόσει μελλοντικά και περαιτέρω 

αλλαγές, με σκοπό την διαρκή βελτίωση και την κερδοφορία. Μάλιστα, η εμπειρία έχει 

δείξει πως μικρές αρχικά αλλαγές, προκαλούν μικρές αντιδράσεις των εργαζομένων και 

αντίστροφα. 
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      Το βασικότερο όμως όλων είναι η καλή προπαρασκευή, η οποία δεν αποτελεί 

μέλημα μόνο ενός αλλά ομάδας ατόμων (φορείς, υποστηρικτές της αλλαγής κλπ), όπως 

επίσης και η εύρυθμη διοίκηση των αλλαγών αυτών, εν συναρτήσει και με την «ομαλή» 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

2.1   Ορισμός της Διοίκησης Αλλαγής 

 

Ως διοίκηση αλλαγής θα μπορούσαμε να ορίσουμε το σύνολο των διαδικασιών, 

των εργαλείων και των τεχνικών που χρειάζεται να εφαρμοσθούν προκειμένου να 

επιτευχθεί μία αλλαγή σε ένα μεμονωμένο φορέα, σε μία εσωτερική ομάδα 

(επιχείρησης ή οργανισμού) ή σε κάποιο ευρύτερο σύστημα (Παπαδόπουλος, 2011). 

 

2.2   Στρατηγικές Διοίκησης Αλλαγής 

 

Η στρατηγική στην διοίκηση αλλαγών είναι σημαντική, διότι (Παπαδόπουλος,  

2011):  

 

• Βοηθά στην προσήλωση των προσπαθειών προς τον στόχο. 

• Λειτουργεί ως ενοποιητικός μηχανισμός εντός του οργανισμού. 

• Δίνει ένα σαφές πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργούν τα στελέχη και οι 

εργαζόμενοι. 

• Αναγκάζει την ηγεσία να σκέφτεται προληπτικά βελτιώνοντας την 

αποτελεσματικότητα της.  

 

Υπάρχουν κατά καιρούς διάφορες απόψεις και προσεγγίσεις των στρατηγικών 

διοίκησης της αλλαγής. Το σίγουρο είναι ότι, ανάλογα με τις «ad hoc» συνθήκες, ο 

διοικών την αλλαγή θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη για τον ίδιο και για το 

προσωπικό στο οποίο απευθύνεται. 

Χαρακτηριστικές στρατηγικές διοίκησης είναι (hrpeople.monster.com): 

 

� Η στρατηγική της συμπεριφοράς 

Είναι η προσέγγιση των εργαζομένων με την ενημέρωση, μάθηση και εκπαίδευση. 

Όταν ένας εργαζόμενος αναπτύσσεται μαθησιακά, άρα και πνευματικά, υιοθετεί πιο 

εύκολα νέες στάσεις και είναι πιο ανοιχτός σε νέες πρακτικές, αποβάλλοντας 

δογματισμούς και κατάλοιπα προηγούμενων στερεότυπων εργασίας. 
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� Η στρατηγική της δομής 

Κάθε αλλαγή, όταν ευθυγραμμίζεται με τους στόχους, την αποστολή και τον κοινό 

σκοπό εργαζομένων και επιχείρησης - οργανισμού, είναι ευκολότερο να υποστηριχθεί 

από το σύνολο του δυναμικού της/του. 

 

� Η στρατηγική της τεχνικής 

Η στρατηγική αυτή συνταυτίζεται με την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, είτε 

αυτή αναφέρεται στην απόδοση είτε σε παραγωγικότητα, υπηρεσίες, εκσυγχρονισμό 

κλπ. 

 

Άλλες στρατηγικές διοίκησης που έχουν διατυπωθεί είναι (Warren G.Bennis, 

Kenneth D.Benne & Robert Chin): 

 

� Εμπειρική-ορθολογική 

Όταν μία αλλαγή παρουσιάζεται με λογικό υπόβαθρο, με επιχειρήματα και 

κίνητρα, προσεγγίζει τους εργαζόμενους πιο εύκολα, πιο «ανθρώπινα», καθώς ο 

άνθρωπος είναι από την φύση του ορθολογικό όν. Ιδιαίτερα, όταν η αλλαγή που 

προτείνεται ενέχει προνόμια και παροχές, καθίσταται σαφώς πιο αποδεκτή και 

εφαρμόσιμη. 

 

� Δεοντολογική-εκπαιδευτική  

Η ταύτιση του προσωπικού στόχου του εργαζόμενου με τους στόχους της 

επιχείρησης είναι το βασικότερο στοιχείο της στρατηγικής αυτής, η οποία 

επιτυγχάνεται όταν κατά την αλλαγή θέτονται αξίες τις οποίες ο εργαζόμενος θα 

ενστερνιστεί. Αυτό γίνεται εναρμονίζοντάς τον με το σύνολο, εφαρμόζοντας 

κουλτούρα, στόχους και αξίες, προσεγγίζοντας έτσι το ιδεολογικό του υπόβαθρο. Στην 

περίπτωση αυτής της στρατηγικής είναι απαραίτητη μία ισχυρή, χαρισματική και 

δυναμική ηγεσία. 

 

� Πίεση ισχύος  

Σημαίνει περιορισμός επιλογών, πρωτοβουλιών, άσκηση εξουσίας, επιβολή φόβου, 

με παράλληλη όμως θέσπιση κινήτρων ως προς την επιθυμητή κατεύθυνση αλλαγής. 

Στην ουσία αναφερόμαστε ακριβώς στην έννοια της χειραγώγησης (manipulation) του 

ανθρώπινου παράγοντα. 
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� Περιβαλλοντολογική προσαρμογή (Fred Nickols, 2003): 

Αποφυγή αλλαγής συνθηκών στον ήδη υπάρχοντα οργανισμό για αποφυγή 

αντιστάσεων. Ίδρυση νέου οργανισμού με εισηγμένες τις αλλαγές και τις συνθήκες που 

επιθυμούσαμε να εφαρμοστούν στο προηγούμενο εργασιακό περιβάλλον. Με αυτό τον 

τρόπο, το ανθρώπινο δυναμικό αντιλαμβάνεται την νέα επιχείρηση ως κάτι 

κατεστημένο με νέους όρους και αποδέχεται ρητά το καινούργιο περιβάλλον με το νέο 

καθεστώς που το αποτελεί.  

 

2.3 Ο Ρόλος του ηγέτη κατά την αλλαγή και τα βασικά «στυλ» ηγέτη σε 

εναλλασσόμενα περιβάλλοντα 

 

2.3.1   Ρόλος του ηγέτη 

 

Εδώ εντοπίζεται η ειδοποιός διαφορά μεταξύ ηγέτη και διευθυντή (leader vs 

manager). Ο μάνατζερ σχεδιάζει, οργανώνει, προσαρμόζει, ενώ ο ηγέτης δημιουργεί 

θεαματικές αλλαγές. Ο μάνατζερ έχει περισσότερο βραχυχρόνιο ορίζοντα, σε αντίθεση 

με τον ηγέτη που τον απασχολεί σε αξιόλογο βαθμό το απώτερο μέλλον (Liedtka, 

2000). Σύμφωνα με τον Kotter (2001), ο μάνατζερ ασχολείται κυρίως με τον 

σχεδιασμό, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την οργάνωση και τη στελέχωση του 

οργανισμού, τον έλεγχο και την επίλυση των προβλημάτων του. Μάλιστα αποδίδει τη 

χαμηλή επιτυχία αλλαγών της σύγχρονης επιχείρησης στην έλλειψη ηγετών και στην 

πληθώρα μάνατζερ. 

Ο διοικών την αλλαγή πρέπει να μην περιορίζεται στην διευθέτηση λειτουργιών, 

επίλυση προβλημάτων και εφαρμογή όλων των επιμέρους παραμέτρων της εισηγμένης 

αλλαγής, αλλά να δημιουργεί και να μεταδίδει το όραμα (Καφέτσιος, 2016). Να 

εφαρμόσει νέες πρακτικές διοίκησης και να ενθαρρύνει - επιβραβεύει κάθε προσπάθεια 

η οποία συνάδει με τον νέο στόχο. Ο ηγέτης επηρεάζει τις αξίες, τα κίνητρα, τις 

συμπεριφορές και την σκέψη στον οργανισμό (Bass, 1990; Kouzes & Posner, 2007). 

Επιπλέον, οι Davis και Daley (2008) πιστεύουν ότι η ηγεσία πρέπει να ενθαρρύνει τους 

εργαζόμενους να σκέφτονται στρατηγικά και να εστιάζουν στη σωστή κατεύθυνση, 

απομακρύνοντας τα εμπόδια και λειτουργώντας αυτόνομα. 

Ο ηγέτης βασικά αποτελείται από δύο προσωπικότητες: αυτή του ψυχολόγου και 

αυτή του πολιτικού.  

Στην πρώτη, είναι απαραίτητο να εφαρμόζει τον «χρυσό κανόνα» του Bernard T. 

Ferrari (2012) 80 - 20%. Δηλαδή πρέπει να ακούει κατά 80% το προσωπικό του κατά 
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τις ώρες που εμπλέκεται με αυτό και να ομιλεί στον απέναντί του κατά το 20%. Επίσης, 

να μεταδίδει μία ηρεμία και μία ασφάλεια στους εργαζόμενούς του. Είναι εμπειρικά 

αποδεδειγμένο ότι, όταν κάποιος ανώτερος ιεραρχικά βρίσκεται συνέχεια σε 

αναβρασμό, τον μεταδίδει στους γύρω του, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενοί του να 

αδυνατούν να ξεχωρίσουν πότε υπάρχει ο λόγος του κατεπείγοντος και πότε όχι, καθώς 

συνέχεια τους μεταδίδεται άγχος, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει ανάγκη.  

Επιπρόσθετα δεν πρέπει να ξεχνά την ανάγκη των εργαζομένων του για ασφάλεια. 

Το αίσθημα ασφάλειας στην εργασία, όπως γνωρίζουμε, είναι μια από τις βασικές 

ανάγκες στην βάση της πυραμίδας των αναγκών του Maslow. Έτσι λοιπόν ο ηγέτης 

πρέπει να διασαφηνίσει στους υφισταμένους του ότι οι αλλαγές που επιφέρονται δεν 

αποτελούν απειλή για τους ίδιους και την εργασία τους. Με τον τρόπο αυτό το 

προσωπικό θα είναι θετικότερο ως προς τις νέες συνθήκες, χωρίς σημαντικές 

αντιστάσεις. 

Στη δεύτερη διάστασή του, είναι συνετό ο ηγέτης να καταστήσει κοινωνούς τους 

υφισταμένους του στο όραμά του. Να ασκήσει επικοινωνιακή πολιτική για την 

υποστήριξη του εγχειρήματός του. Να συμμετάσχουν στον τρόπο εφαρμογής των 

αλλαγών και να αποκτήσουν μερίδιο ευθύνης για την επιτυχία της. 

 

2.3.2   Βασικά στυλ ηγέτη 

 

Παρά τις δύο διαστάσεις που προαναφέρθηκαν, έχουν διατυπωθεί διάφορες μορφές 

ηγετικής προσωπικότητας, ανάλογα με τις πρακτικές που ακολουθούνται. Τα πιο 

χαρακτηριστικά «στυλ» ηγεσίας έχουν διατυπωθεί από τον Goleman (2000). Αυτά 

είναι: 

 

� Το εξαναγκαστικό (coercive), το οποίο ως αρχή έχει την άμεση υπακοή και έχει 

αρνητική επίδραση στο εργασιακό κλίμα της επιχείρησης/οργανισμού. 

 

� Το εξουσιαστικό (authoritative), το οποίο κινητοποιεί το δυναμικό της εταιρίας 

μέσω του οράματος και απηχεί θετικά. 

 

� Το συνεργατικό (affiliative), το οποίο δημιουργεί σχέσεις αρμονίας και απηχεί 

κι αυτό θετικά στο ανθρώπινο δυναμικό. 
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� Το δημοκρατικό (democratic), που βασίζεται σε σχέσεις συνεργασίας και 

ομοφωνία και φυσικά έχει θετική επιρροή. 

 

� Το ρυθμιστικό (pacesetting). Σε αυτό θέτονται υψηλοί στόχοι και για απόδοση. 

Θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι είναι συγγενές με το εξαναγκαστικό, γι’ αυτό το 

ρυθμιστικό στυλ ηγεσίας έχει αρνητική χροιά. 

 

� Το προπονητικό (coaching), το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη των ατόμων για 

ικανότητες (skills) με υποστήριξή τους από τον ηγέτη. 

 

Επίσης ο Bass (1985) είναι ο πρώτος που μελέτησε τη συναλλακτική και 

μετασχηματιστική ηγεσία στο οργανωτικό πλαίσιο. Ο συναλλακτικός ηγέτης 

φροντίζει κυρίως για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των υφισταμένων, ενώ ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης ενδιαφέρεται για τις ηθικές αρχές, τα κίνητρα και τους 

προβληματισμούς των υφισταμένων (Παπαδοπούλου, 2012). 

 

α. Η συναλλακτική ηγεσία (transactional leadership) έχει ως σκοπό την εκπλήρωση 

των συμβατικών υποχρεώσεων ενός οργανισμού, θέτοντας στόχους και ελέγχοντας τα 

αποτελέσματα της επίτευξής τους. Στην ουσία υπάρχει το στοιχείο της συναλλαγής, 

όπως προδίδει η ονομασία της. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ ηγέτη - προσωπικού με 

αντίτιμο συνήθως την οικονομική ανταμοιβή. Η συναλλακτική ηγεσία διαθέτει τρεις 

παραμέτρους: 

 

� Την ηγεσία της ενδεχόμενης ανταμοιβής (contingent reward leadership). Σε 

αυτήν ο ηγέτης καθορίζει ρόλους και καθήκοντα και αμείβει ανάλογα την επίτευξη ή 

όχι των στόχων αντίστοιχα. 

 

� Την ενεργή διοίκηση εξαίρεσης (management-by-exception active). Σε αυτήν ο 

ηγέτης είναι διαρκώς σε εγρήγορση για την επίτευξη των απαιτούμενων 

αποτελεσμάτων. 

 

� Την παθητική διοίκηση εξαίρεσης (management-by-exception passive). Εδώ ο 

ηγέτης επεμβαίνει μόνο για επαναφορά προς την κατεύθυνση των στόχων ή την 

διόρθωση τυχόν λαθών. 
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β. Η μετασχηματιστική ηγεσία (transformational leadership) παρακινεί τους 

εργαζόμενους σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, χωρίς όμως να εμπεριέχει απαραίτητα το 

στοιχείο της ανταμοιβής. Κι αυτό διότι, η μετασχηματιστική ηγεσία αποσκοπεί στην 

ψυχολογική ώθηση που προσφέρει, δημιουργώντας όραμα και κάνοντας το ανθρώπινο 

δυναμικό της επιχείρησης να συνταυτίζεται με αυτό. «Ο πραγματικός 

μετασχηματιστικός ηγέτης συχνά δεν ταιριάζει σε µια παραδοσιακή μορφή οργάνωσης 

και μπορεί πιθανότερα να ηγηθεί σε µια κοινωνική δράση παρά σε µια τυπική 

οργάνωση» (Daft, 2004; Hellriegel, Jackson & Slocum, 2005). Τρεις διαστάσεις της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι: 

 

� χάρισμα (charisma). Σύμφωνα με τον Weber, χαρισματικό θεωρείται το άτομο 

εκείνο που διαθέτει το συνδυασμό των χαρακτηριστικών που κατορθώνει και ελκύει τα 

άλλα άτομα, ασκώντας επάνω τους επιρροή. 

 

� εξατομικευμένη φροντίδα (individualized consideration). Στην ουσία αυτή είναι 

το γνωστό ατομικό «mentoring», πέραν της ηγετικής στάσης έναντι της «μάζας». 

 

� διανοητικά ερεθίσματα (intellectual stimulation). Με αυτά ο ηγέτης 

μεταλαμπαδεύει τρόπους, με τους οποίους οι υφιστάμενοί τους μπορούν να 

ανταπεξέλθουν σε διάφορες καταστάσεις, όπως η επίλυση διαφόρων προβλημάτων.  

 

Πέραν όμως των μορφών που μπορεί να έχει μία ηγεσία, όπως διαχωρίστηκαν 

παραπάνω, ο εκάστοτε ηγέτης δεν παύει να χρήζει ορισμένων γνωρισμάτων. Αρχικά, 

πρέπει να αναγνωρίσει ότι η αλλαγή δεν έχει μόνο όφελος αλλά και κόστος. Το 

πραγματικό κόστος της αλλαγής πρέπει να αποτιμάται με βάση την πτώση των 

επιδόσεων κατά την ενδιάμεση φάση, οπότε και παρατηρείται κρίση και υποβάθμιση 

των ικανοτήτων της επιχείρησης (Γεωργόπουλος, 2015). Πρέπει να αντιλαμβάνεται 

πότε είναι απαραίτητη μία αλλαγή, να είναι δηλαδή διορατικός. Να γνωρίζει πότε και 

πώς θα την παρουσιάσει ως μέρος του οράματός του στους υφισταμένους του 

(αναφέρθηκε προηγουμένως ως επικοινωνιακή πολιτική).  

Ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων, η ανάθεση συγκεκριμένων ευθυνών και 

καθηκόντων, η εκπαίδευση και η επιβράβευση των εργαζομένων, καθώς και η επιτυχία 

βραχυπρόσθεσμων χειροπιαστών αποτελεσμάτων, θα πρέπει να είναι συστατικά 

στοιχεία μιας τέτοιας πολιτικής (Bruce and Langdton, 2001). Να γνωρίζει σε ποιους 

απευθύνεται, καθώς το προσωπικό είναι μεν ένα σύνολο, αλλά ο κάθε εργαζόμενος 
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αποτελεί μία διαφορετική οντότητα με την δική του κουλτούρα, ψυχοσύνθεση, 

καταβολές, ιδεολογία κλπ. Να ξέρει να ρυθμίζει το άγχος τους, τις εντάσεις -

συγκρούσεις, τόσο με την διοίκηση όσο και μεταξύ τους, κάτι το οποίο θα αναλυθεί 

διεξοδικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. 

Πριν αναλύσουμε όμως τις συγκρούσεις, την έννοιά τους, γιατί συμβαίνουν και με 

ποιόν τρόπο, ας δούμε πρώτα την πιο ήπια μορφή σύγκρουσης, την αντίδραση, το 

κυριότερο εμπόδιο κάθε διοίκησης επιχείρησης ή οργανισμού κατά την εισαγωγή μίας 

αλλαγής στο εσωτερικό της/του. 

 

2.4   Αντίδραση κατά την αλλαγή 

 

Η αντίδραση κατά την αλλαγή δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αναίτια. Δεν 

υπάρχει απλά από μόνη της. Δημιουργείται. Όπως δημιουργείται κάθε συμπεριφορά, 

κάθε εκδήλωση συναισθήματος, κάθε πράξη από τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι 

ζωντανοί και ευμετάβλητοι οργανισμοί. 

 

2.4.1   Λόγοι αντίδρασης 

 

Ο Donald Kirkpatrick (1993) παραθέτει μία λίστα κάποιων βασικών λόγων, για 

τους οποίους οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην αλλαγή:  

 

� Ο φόβος για την απώλεια της δουλειάς τους, των επαγγελματικών επαφών, του 

«status» τους, των καλών εργασιακών συνθηκών που ήδη έχουν. 

� Η αδυναμία τους να διακρίνουν την ανάγκη για αλλαγή. 

� Η αντιπάθεια ή η έλλειψη σεβασμού προς το άτομο που εισηγείται την αλλαγή. 

� Δεν είναι αρεστός ο τρόπος, με τον οποίο εισηγείται η αλλαγή. 

� Έλλειψη προσωπικής ενημέρωσης ή συμμετοχής τους στην αλλαγή. 

� Δεν κατανοούν τους λόγους που χρειάζεται η αλλαγή ή πιστεύουν ότι αυτή θα 

είναι πιο επιβλαβής παρά ωφέλιμη. 

� Πιστεύουν ότι η αλλαγή απαιτεί αρκετή προσπάθεια ή πραγματοποιείται σε 

λάθος χρόνο. 

� Πιστεύουν ότι η αλλαγή δημιουργεί περισσότερη ευθύνη και φόρτο εργασίας. 

� Έχουν αρνητικά συναισθήματα για τον οργανισμό ή τις εργασίες τους. 
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2.4.2   Εξέλιξη συναισθημάτων κατά την αλλαγή 

 

Όπως αναφέρθηκαν, αλλά και αποτυπώθηκαν στην καμπύλη αλλαγής της Kübler-

Ross στο κεφάλαιο 1.1, τα συναισθήματα κατά την αλλαγή διατρέχουν διάφορα στάδια 

κατά την διάρκειά της: έκπληξη, άρνηση, απογοήτευση, κατάθλιψη, πειραματισμός, 

απόφαση, αποδοχή.  

Αρχικά οι εργαζόμενοι διακατέχονται από μία έκπληξη (shock), καθώς 

αντιλαμβάνονται ότι κάτι έχει αλλάξει στις συνθήκες, με τις οποίες μέχρι τώρα 

λειτουργούσαν και τις θεωρούν ως ένα είδος επιβολής. Έτσι επέρχεται η άρνηση 

(denial). Σε αυτήν αναφερθήκαμε εκτενώς στις προηγούμενες παραγράφους. Στην 

ουσία η άρνηση μεταφράζεται σε αντίδραση, η οποία μετεξελίσσεται σε απογοήτευση 

(frustration). Πολλές φορές, πιθανόν τις περισσότερες, η απογοήτευση εκφράζεται με 

θυμό των υπαλλήλων έναντι της διοίκησης.  

Καθώς όμως διαδραματίζονται οι αλλαγές στο περιβάλλον, οι «θυμωμένοι» 

εργαζόμενοι, μη μπορώντας να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες, περνούν στην 

κατάθλιψη ή καλύτερα στην απόγνωση (depression), αλλά αργότερα αναθεωρούν, 

προσπαθώντας να πειραματιστούν με τα νέα δεδομένα εργασίας (experiment). Η 

«φρέσκια» δέσμευση με τον πειραματισμό των υπαλλήλων στα δεδομένα αυτά, 

αποτελεί μία απόφαση (decision) για συνταύτιση πλέον με την αλλαγή και τελικά 

αποδοχή (integration) της ως στοιχείο του καθημερινού εργασιακού περιβάλλοντός 

τους και όχι ως πρόσκαιρη και ανεπιθύμητη παρέμβαση της διοίκησης. 

Μια μέθοδος αντιμετώπισης αντιστάσεων που χρησιμοποιείται συχνά στις 

περισσότερες επιχειρήσεις είναι δυστυχώς ο εξαναγκασμός (coercion), δηλαδή οι 

ποινές, οι απειλές, οι μεταθέσεις ή και οι απολύσεις. Βέβαια τέτοιες μέθοδοι δεν θα 

πρέπει να προκρίνονται. Οι πέντε εναλλακτικές μέθοδοι που προτείνονται είναι 

συνήθως (Γεωργόπουλος,  2015): 

i. Η εκπαίδευση. 

ii. Η συμμετοχή. 

iii. Η επικοινωνία. 

iv. Η διευκόλυνση και υποστήριξη. 

v. Η διαπραγμάτευση. 
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2.5   Συμπεράσματα 

 

Η διοίκηση της αλλαγής είναι ένα συνονθύλευμα στρατηγικών, τακτικών, 

πρακτικών και ικανοτήτων. Η αποστολή του ηγέτη όμως είναι όχι μόνο να διοικήσει 

αυτή καθ’ αυτή την αλλαγή, αλλά να «χειραγωγήσει» το έμψυχο δυναμικό της εταιρίας 

ώστε η εισαγωγή κάθε αλλαγής να καθίσταται ομαλή. 

Πάνω σε αυτό έχουν καταγραφεί αρκετές προσεγγίσεις και «συνταγές» επιτυχίας. 

Ο Goleman αποτύπωσε τα διάφορα «στυλ» ηγέτη και τον αντίκτυπο αυτών στους 

εργαζόμενους. Κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψει ποτέ ακριβώς τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Έτσι πρέπει πρώτα να εξετάσει κανείς τι ικανότητες και εφόδια χρειάζεται 

ένας «μάνατζερ» για να θεωρείται «ηγέτης». Κι αυτές είναι έμφυτες ή επίκτητες. 

Σύμφωνα με αυτές, ο ηγέτης δεν οργανώνει ή διεκπεραιώνει, αλλά οραματίζεται και 

μεταλαμπαδεύει. Φυσικά για να επιτευχθεί αυτό, υπάρχει ένα βασικό συστατικό του 

ηγέτη: η συναισθηματική νοημοσύνη του (το οποίο θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στο 

κεφάλαιο 4). 

Ένας καλός ηγέτης όμως δεν αποτελεί την σίγουρη και ασφαλή λύση της 

εισαγωγής των αλλαγών σε μία επιχείρηση. Μπορεί οι σχέσεις του ιδίου με τους 

υφισταμένους να παραμένουν άριστες και έστω διαχειρίσιμες. Δεν συμβαίνει όμως 

απαραίτητα το ίδιο κατά την αλλαγή μεταξύ των εργαζομένων. Καθένας αντιδρά 

διαφορετικά στο νεοεισερχόμενο. Έχει τις δικές του καταβολές, σκεπτικό, γνώμη, 

φόβους. Η κοινή συνισταμένη είναι η αντίδραση στην αλλαγή ή, σε άλλη περίπτωση, οι 

δυσλειτουργικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. Κι αυτό διότι, κάθε μεταβολή στο 

εργασιακό περιβάλλον αποτυπώνεται σε συναισθηματικές μεταπτώσεις του δυναμικού, 

το οποίο τις εκδηλώνει με διάφορους τρόπους.  

Σε όλα λοιπόν τα στάδια αυτά της αλλαγής και των εναλλασσόμενων 

συναισθημάτων, έρχεται να προστεθεί μία παράμετρος, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε 

κάθε στάδιο αλλαγής και λειτουργίας μίας επιχείρησης - οργανισμού και χρήζει 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης, διότι η επίλυσή της είναι ζωτικής σημασίας: οι 

συγκρούσεις κατά την διοίκηση των αλλαγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:   ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

 

3.1   Ορισμός-Θεωρητικές Προσεγγίσεις  

 

Σύγκρουση είναι μία διαφωνία, μία προστριβή, λεκτική ή απλώς εκδήλωση 

συμπεριφοράς, η οποία εξωτερικεύει διαφορετική απόψη - γνώμη, ανταγωνιστικότητα, 

αντιπαλότητα, ίσως και εκδήλωση άσχημων συναισθημάτων μεταξύ δύο ή 

περισσότερων ατόμων (Χυτήρης, 1994). Αντικείμενο αυτής πιθανόν να είναι ένας 

τρόπος για επίτευξη κοινού στόχου, η επιθυμία ικανοποίησης προσωπικών απαιτήσεων, 

η αντιπαλότητα στον χώρο εργασίας, η αναζήτηση εξουσίας κλπ. «Οι συγκρούσεις 

είναι κομμάτι της ανθρώπινης συνείδησης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής» (Paluku 

Kazimoto , 2013).  

Για το φαινόμενο των συγκρούσεων πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να το 

προσεγγίσουν. 

Σύμφωνα τώρα με τους συγγραφείς Griffin και Moorhead (1986), «η σύγκρουση 

είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο ομάδες, όπου οι ομάδες αντιλαμβάνονται ότι η 

άλλη ομάδα παρεμποδίζει τις προσπάθειές τους για να επιτύχει τους στόχους της». Πιο 

συγκεκριμένα, ο Jones (1994) υποστηρίζει ότι η σύγκρουση αρχίζει όταν μία ομάδα 

επιδιώκει τα συμφέροντά της εις βάρος των συμφερόντων των άλλων ομάδων 

(Χαχλάκης-Αποστόλου, 2012). «Η σύγκρουση είναι μία κατάσταση όπου η 

συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας σκόπιμα επιδιώκει να εμποδίσει την επίτευξη των 

στόχων ενός άλλου ατόμου ή ομάδας.» (Μπουραντάς, 2002). Σύμφωνα με τους March 

και Simon (1993), «η σύγκρουση εμφανίζεται όταν υπάρχει αδυναμία λήψης απόφασης 

όσον αφορά την πορεία της ομάδας, είτε γιατί δεν υπάρχει μια μοναδική και από κοινού 

αποδεκτή λύση είτε γιατί τα άτομα κάνουν επιλογές που διαφέρουν μεταξύ τους». 

 

3.2   Μορφές Συγκρούσεων 

 

Οι συγκρούσεις ανάλογα με το επίπεδο, στο οποίο πραγματοποιούνται, 

διακρίνονται σε οριζόντιες ή κάθετες/κατακόρυφες. Οριζόντιες συγκρούσεις 

συμβαίνουν συνήθως μεταξύ ατόμων εχόντων παρόμοια εξουσία, για παράδειγμα σε 

μέλη ίδιας ομάδας ή τμήματος. Κάθετη ή κατακόρυφη σύγκρουση παρατηρείται σε 

ανομοιόμορφης εξουσίας στελέχη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μεταξύ στελεχών 

και διοίκησης μιας επιχείρησης (Παπαδοπούλου 2011, Σταθοπούλου 2006, Armstrong 
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2003). Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι συγκρούσεις κατά την διοίκηση 

αλλαγών ανήκουν κατά βάση στις κάθετες. 

Όσον αφορά την ταξινόμηση τους αναλόγως τους εμπλεκομένους, διακρίνονται σε: 

 

� Ενδοπροσωπικές ή ενδοψυχικές συγκρούσεις (intrapersonal or intrapsychic 

conflicts) (Lewicki Saunders & Minton, 2004). Η ενδοπροσωπική σύγκρουση 

συμβαίνει στο ίδιο το άτομο και πηγάζει από ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα, αξίες, 

προδιαθέσεις ή παρορμήσεις που βρίσκονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους 

(Παπαδοπούλου, 2011). Αυτό το είδος απασχολεί περισσότερο τον τομέα της 

ψυχολογίας. Η ενδοπροσωπική μπορεί και να εκφράζεται στο άτομο και ως αντίφαση 

στην σύγκρουση ρόλων (role conflict) (Μαυρατζά, 2011), καθώς ο ίδιος άνθρωπος 

καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε αντικρουόμενες αποφάσεις, οπότε η σύγκρουση 

διαφορετικών προσδοκιών και στόχων ανάγονται σε συμπεριφορές  ανταγωνισμού και 

παράλληλα αμηχανίας, σύγχυσης, αβεβαιότητας. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το 

στέλεχος να βιώνει «εργασιακό άγχος» (Παππά, 2006). 

 

� Διαπροσωπικές συγκρούσεις (interpersonal conflicts) (Τέγας, 2007). Το είδος 

αυτό αναφέρεται σε δύο ή περισσότερα άτομα του ίδιου οργανισμού, τα οποία πιθανόν 

να είναι της ίδιας ή και διαφορετικής ιεραρχικής κλίμακας και πηγάζει από 

ασυμβατότητες κυρίως, διαφωνίες κα διαφορές (Μαυρατζά, 2011). Σε αυτή την 

κατηγορία εντάσσονται και οι τυχόν συγκρούσεις υφισταμένων - προϊσταμένων. 

Χαρακτηριστικά της είναι η σημαντική επιρροή των συναισθημάτων, η ανάγκη για 

προστασία του αυτοσεβασμού και αντίληψης, διαφορετική αντίληψη και αποτυχημένη 

επικοινωνία. 

 

� Ενδοτμηματικές συγκρούσεις ή εντός ομάδων (intradepartmental/ 

intragroup conflicts) (Rahim, 2000). Αυτές λαμβάνουν χώρα μεταξύ των μελών ίδιας 

ομάδας ή εντός του ίδιου τμήματος και ως επί το πλείστον αφορούν διαχωρισμό 

επιρροής – εξουσίας - ρόλων. Αυτός είναι και ο λόγος που παρατηρούνται 

χαρακτηριστικά μεταξύ του ηγέτη και των υπόλοιπων μελών της ομάδας. 

 

� Διατμηματικές συγκρούσεις (intergroup/ interdepartmental conflicts). 

Αυτές συμβαίνουν μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ή ομάδων εντός ενός οργανισμού. 
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Πέραν των παραπάνω ειδών, το φαινόμενο των οργανωσιακών συγκρούσεων 

διαχωρίζεται και σε ενδο-επιχειρησιακές/εξω-επιχειρησιακές, όπως επίσης οι επί 

μέρους κατηγορίες που αναφέρθηκαν με την σειρά τους επιμερίζονται κι αυτές σε 

άλλες. Έτσι, οι διαπροσωπικές διαχωρίζονται σε (Παπαδοπούλου, 2012): 

 

1. Οι συγκρούσεις ισοτιμίας: σε αυτήν την περίπτωση το άτομο δυσκολεύεται στην 

επιλογή μεταξύ δυο ή περισσότερων στόχων ή ενεργειών από τις οποίες θεωρεί ότι έχει 

την ίδια ωφέλεια. Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος δυσκολεύεται στην επιλογή μεταξύ 

της υπερωριακής του εργασίας, που ενδεχομένως θα του αυξήσει και τις αποδοχές, ή να 

επιλέξει να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο.  

 

2. Οι συγκρούσεις διπλής εκτίμησης: το άτομο δυσκολεύεται στην επιλογή μεταξύ 

περισσότερων στόχων, επειδή αυτοί περιέχουν ταυτόχρονα τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά αποτελέσματα.  

 

3. Οι συγκρούσεις επιλογής αρνητικών συνεπειών: το άτομο είναι υποχρεωμένο να 

επιλέξει στόχους που περικλείουν µόνο αρνητικές συνέπειες. Για παράδειγμα, κάποιος 

εργαζόμενος που εκπροσωπεί τους συναδέλφους του ως επιχειρησιακό όργανο, 

προβληματίζεται για τη συγκατάθεσή του για εκτεταμένες απολύσεις ή περικοπές 

μισθών που προγραμματίζει η επιχείρηση. 

 

Στην κατηγορία των ομαδικών συγκρούσεων (intra-organizational και inter-

organizational conflicts) βρίσκουμε τις (Παπαδοπούλου, 2012): 

 

1. Οι συγκρούσεις κατανομής (allocation conflicts): για τον χαρακτηρισμό μιας 

σύγκρουσης ως σύγκρουσης κατανομής, τίθενται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

� Η ύπαρξη ωφέλειας που να μπορεί να κατανεμηθεί.  

� Πρωταγωνιστές που να μπορούν να διεκδικούν ένα μέρος των ωφελειών. 

� Αντιθέσεις μεταξύ των ανταγωνιστών για την κατανομή αυτών των ωφελειών. 

� Κάθε πρωταγωνιστής που έχει συμμετοχή στη σύγκρουση επιθυμεί να µην 

υπάρχουν άλλοι διεκδικητές, για να καρπωθεί την επιδιωκόμενη ωφέλεια.  

 

2. Οι συγκρούσεις ανταλλαγής (exchange collisions): αυτές βασίζονται στη σχέση 

ανταλλαγής ωφελειών των πρωταγωνιστών της σύγκρουσης. Ο καθένας από τους 
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συμμετέχοντες δεν επιθυμεί την απουσία των υπολοίπων, διότι µε αυτόν τον τρόπο δεν 

μπορεί να καρπωθεί την ωφέλεια την οποία και διεκδικεί.  

 

3. Οι συγκρούσεις συντονισμού (coordination conflicts): συντονισμός συμβαίνει 

όταν τα συστήματα στόχων πολλών πρωταγωνιστών εκ των οποίων υφίσταται σχέση 

ανταλλαγής ή και κατανομής μεταξύ τους, περιλαμβάνονται σε ένα γενικότερο 

σύστημα στόχων. Η αιτία των συγκρούσεων συντονισμού οφείλεται τόσο στη 

δημιουργία των μηχανισμών συντονισμού, όπως για παράδειγμα κατά τον σχεδιασμό 

ενεργειών, όσο και στη συμπεριφορά τους κατά την πραγματοποίηση των ενεργειών.  

 

4. Συγκρούσεις συνεργασίας (cooperation conflicts): αυτές προκύπτουν μεταξύ 

πρωταγωνιστών των οποίων τα συστήματα στόχων δεν βρίσκονται σε σχέση 

ανταλλαγής ή κατανομής, αλλά συμπράττουν μεταξύ τους προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τρίτους, µε τους οποίους βρίσκονται σε σχέση ανταλλαγής ή 

κατανομής. Η συνεργασιακή σύγκρουση εμφανίζεται κατά την τοποθέτηση κοινών 

γενικών ή ειδικών στόχων και κατά την επιλογή βέλτιστης κοινής λύσης. 

 

Όπως φαίνεται από τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις, ο επιμερισμός των τύπων 

συγκρούσεων κατά περίπτωση αποβαίνει αχανής, όπως έχει υποστηρίξει και ο Tjosvold 

(2008). Κι αυτό είναι φυσικό, διότι η σύγκρουση είναι κάτι το οποίο αλλάζει μορφές, 

ανάλογα με τα πρόσωπα και τις καταστάσεις, τους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές, 

τις αιτίες και τους σκοπούς. 

 

3.3   Αίτια Συγκρούσεων 

 

3.3.1   Διαφορετικότητα προσωπικότητας  

 

Κάθε άνθρωπος αποτελεί μία διαφορετική οντότητα. Αυτό είναι μία κοινή αλήθεια 

κατά κοινή ομολογία. Καθένας μας έχει διάφορες καταβολές από την παιδική του 

ηλικία (Μαυρατζά, 2011), το οικογενειακό του περιβάλλον, το σχολικό, τον κοινωνικό 

του περίγυρο κλπ. Είναι λοιπόν φυσικό η λεγόμενη «κουλτούρα» κάθε ατόμου, αλλού 

να ταυτίζεται κι αλλού να διαφέρει από τους συνανθρώπους του, συναδέλφους και 

συνεργάτες του. Επομένως, μεγάλη είναι και η πιθανότητα της διχογνωμίας πάνω σε 

εργασιακά θέματα. 
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3.3.2   Προβλήματα στην επικοινωνία 

 

Παρεμφερής με την διαφορά προσωπικοτήτων, όμως, είναι και η επικοινωνία. 

Όπως οι άνθρωποι διαφέρουν στα χαρακτηριστικά τους, διαφέρουν και στον τρόπο με 

τον οποίο ομιλούν, εκφράζονται και λαμβάνουν τα όσα δέχονται. Η διήθηση των 

μηνυμάτων που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε έναν χώρο, πραγματοποιείται με 

διαφορετικό τρόπο στον κάθε υπάλληλο, σύμφωνα με την νοημοσύνη του, την 

ιδιοσυγκρασία του και γενικότερα τον τρόπο σκέψης και έκφρασής του (Μπουραντάς, 

2002). Άλλωστε, είναι αρκετά σύνηθες το φαινόμενο δύο ή περισσότεροι άνθρωποι να 

συμφωνούν κατ’ ουσίαν, διαφωνώντας όμως, και έντονα μάλιστα, λόγω της μη πλήρους 

κατανόησης των λεχθέντων. 

 

3.3.3   Ανταγωνισμός - Διαφορετικοί στόχοι 

 

Όπως προαναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο, κατά την αλλαγή πολλοί εργαζόμενοι 

αντιδρούν ή έστω εκδηλώνουν διακυμάνσεις στην συμπεριφορά τους λόγω άγχους ή 

φόβου για την θέση εργασίας τους, ίσως τις νέες απαιτήσεις κλπ. Κάθε εργαζόμενος, 

όταν οι προσωπικοί του στόχοι δεν ταυτίζονται με τους κοινούς στόχους της 

επιχείρησής του (ή οργανισμού), νιώθει να απειλείται κατά κάποιον τρόπο (Kazimoto 

2013) (Grace N., 2012). Οι αυστηρά προσωπικοί στόχοι καθενός δεν είναι πάντα ίδιοι, 

αλλά κατατάσσονται, όπως έχει δειχθεί και μέσω της πυραμίδας του Maslow. 

 

Εικόνα 3:   Πυραμίδα των αναγκών του Maslow 

 

 

Πηγή:   Μπουραντάς Δ., 2002 «Management» 
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Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο την πραγμάτωση των διαφορετικών 

προσωπικών στόχων κάθε εργαζόμενου, αλλά και τον ανταγωνισμό, καθώς οι έχοντες 

επιθυμία εκπλήρωσης όλο και πιο υψηλών επιπέδων της πυραμίδας των αναγκών, να 

αποζητούν περισσότερη εξουσία, δύναμη, υπεροχή και αποδοχή εκ των υπολοίπων. 

 

3.3.4   Συμμετοχή των υπαλλήλων στην λήψη αποφάσεων  

 

Η συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων θα μπορούσε να βρισκόταν σε κάποιο 

επίπεδο της πυραμίδας, όταν θα αναφερόμασταν σε προσωπικό στόχο. Σε επίπεδο όμως 

οργανωσιακών αλλαγών, αποτελεί πολλές φορές συλλογικό στόχο των κατώτερων 

στρωμάτων μίας επιχείρησης. Κι αυτό σίγουρα είναι αίτιο σύγκρουσης με την διοίκησή 

της, αφού ο κύριος όγκος των αλλαγών επιβαρύνει τους υφισταμένους ενός 

οργανισμού. 

 

3.3.5   Λανθασμένη οργανωτική δομή στην εταιρία 

 

Πολλές φορές σε μία επιχείρηση ο τρόπος «στησίματος», η δομή τόσο των 

επιμέρους τμημάτων όσο και διαδικασιών, φέρνουν σε αντιπαράθεση τα στελέχη, λόγω 

μη σαφούς καθορισμού ρόλων και καθηκόντων κυρίως. Επομένως, οι συγκρούσεις 

είναι αναπόφευκτες. Μάλιστα, κατά το είδος αυτό, παύει η ύπαρξη πλέον των καναλιών 

επικοινωνίας ή τυπικών διαδικασιών που προβλέπονται κανονικά (Jehn 1995; 1997). 

 

3.3.6   Υπερβολικές εργασιακές απαιτήσεις (role overload) 

 

Ειδικά στην σημερινή εποχή, ο εργασιακός τομέας έχει εξελιχθεί σε σημαντικό 

κομμάτι της ζωής μας, είτε καθημερινά στην δουλειά είτε και εκτός αυτής. Δεν είναι 

λίγα, μάλλον ελάχιστα είναι τα επαγγέλματα, τα οποία δεν μας απασχολούν και εκτός 

ωραρίου, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ, αλλά και κατ’ οίκον, 

καθώς εντολές για προπαρασκευή εργασιών και διάφορες άλλες εντολές φθάνουν καθ’ 

όλη την διάρκεια της ημέρας ή και της νύχτας. Αναφέρομαι στο χαρακτηριστικό 

«burnout» των εργαζομένων, το οποίο σαφώς αποτελεί αίτιο διαπροσωπικών 

συγκρούσεων, όπως επιπρόσθετα η επιφόρτιση καθηκόντων στα ήδη υπάρχοντα 

καθήκοντα των στελεχών. Είναι φυσικό ότι πρώτον, δύσκολα ανταπεξέρχεται κανείς 
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στον φόρτο εργασίας και δεύτερον, δεν έχει την ψυχραιμία και τα ψυχικά αποθέματα 

για μία ομαλή διεξαγωγή συζήτησης, η οποία να παράγει γόνιμα αποτελέσματα. 

Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να εξετάσουμε ενδελεχώς την διαδικασία των συγκρούσεων 

και τους διάφορους τρόπους με τους οποίους θα επιλύσουμε τις διαφορές που 

προκύπτουν μεταξύ των εμπλεκομένων. Αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος της 

διοίκησης των αλλαγών. Κάθε αλλαγή επηρεάζει το προσωπικό ενός οργανισμού κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε καθιστά τον «μάνατζερ» ψυχολόγο, διαιτητή, ηγέτη, (ίσως και 

σαρκαστικά) ειρηνοποιό. 

 

3.4   Διαδικασία των Συγκρούσεων 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν κάποια από τα αίτια των διαφόρων 

συγκρούσεων, που συντελούνται στις επιχειρήσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα αποτυπωθεί 

η διαδικασία μίας σύγκρουσης, πώς υποβόσκει, γεννάται, εκδηλώνεται, κορυφώνεται 

και λήγει, με ό,τι συνεπάγεται από αυτή. 

Κάθε σύγκρουση αποτελεί μία δυναμική διαδικασία (Μαυρατζά, 2011). Πρώτα ο 

Pondy (1967) και αργότερα ο Thomas (1976), υπέδειξαν την διαδικασία των 

συγκρούσεων ως μία αλληλουχία πέντε σταδίων, καθώς αυτές κορυφώνονται ή 

υποχωρούν, ανάλογα με τις συνθήκες. 

Συνοπτικά, παρατίθεται η διαδικασία της σύγκρουσης κατά Pondy: 

 

            Φάση                                                                Περιγραφή  

Σιωπηρή σύγκρουση                Οι λόγοι σύγκρουσης υφίστανται επειδή τα μέρη διαδρούν 

                                                  σε σχέσεις αλληλεξάρτησης όπου μπορεί να ανακύψουν 

                                                  ασύμβατοι στόχοι.  

Αντιληπτή σύγκρουση              Ένα ή περισσότερα μέρη αντιλαμβάνονται ότι η κατάστασή  

  τους χαρακτηρίζεται από ασυμβατότητα και   

αλληλεξάρτηση. 

Αισθητή σύγκρουση                  Τα μέρη αρχίζουν να προσωποποιούν την αντιληπτή 

                                                   σύγκρουση, επικεντρώνονται στα θέματα της σύγκρουσης 

   και σχεδιάζουν στρατηγικές διαχείρισης τής σύγκρουσης.                                               

Έκδηλη σύγκρουση                   Η σύγκρουση εκδηλώνεται µέσω της επικοινωνίας.  

Η διάδραση μπορεί να περιλαμβάνει κύκλους όξυνσης 

και ύφεσης καθώς υλοποιούνται διαφορετικές 

στρατηγικές. 
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Μετά τη σύγκρουση                   Το επεισόδιο σύγκρουσης έχει και βραχυχρόνια και  

                                                    μακροχρόνια αποτελέσματα πάνω στα άτομα, στις   

                                                    σχέσεις τους και στον οργανισμό. 

 

1ο Στάδιο: Λανθάνουσα Σύγκρουση (Latent Conflict) 

 

Η λανθάνουσα σύγκρουση ή υφέρπουσα (Χατζηπασχάλης, 2008 & 

Αποστολοπούλου, 2008) είναι η αποτύπωση του «ίχνους» της σύγκρουσης πριν αυτή 

ακόμη εκδηλωθεί. Μπορεί δηλαδή σε ένα μεμονωμένο άτομο να αρχίζει μία αλλοίωση 

συμπεριφοράς στην συνεργασία του με κάποιον ή κάποιους στο εργασιακό περιβάλλον. 

Συχνά τα αίτια αυτής της αλλαγής είναι ο ανταγωνισμός, η επιδίωξη για αυτονομία ή οι 

ασύμβατοι στόχοι ατόμων ή και ομάδων Pondy (1967). Επιπρόσθετα ίσως είναι η 

έλλειψη σωστής επικοινωνίας, ο διαχωρισμός των ρόλων ή οι διαφορές 

προσωπικοτήτων και αξιών (Robbins, 1993).  

Στο κεφάλαιο 3.3 (β) αναφερθήκαμε στην προβληματική επικοινωνία ως μία εκ 

των αιτιών των συγκρούσεων. Χαρακτηριστικά, διατυπώθηκε ότι σύνηθες φαινόμενο 

είναι η διαφωνία εργαζομένων, ενώ κατ’ ουσίαν συμφωνούν περί επίτευξης στόχων ή 

οποιουδήποτε άλλου θέματος της επιχείρησης. Ανάλογα, στις πηγές της λανθάνουσας 

σύγκρουσης, ο Jones (1995) πρόσθεσε πως διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς 

μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για µια 

σύγκρουση (ο στόχος δηλαδή είναι μεν κοινός και συμφωνημένος, αλλά με διάσταση 

απόψεων για την επίτευξή του).  

 

2ο Στάδιο: Αντιληπτή Σύγκρουση (Perceived Conflict) 

 

Σε αυτό το στάδιο τόσο η διοίκηση του οργανισμού όσο και οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μία ασυμβατότητα. Ειδικά στην διοίκηση των αλλαγών, η 

αντίληψη αυτής είναι πιο εμφανής και συνοδεύεται άμεσα από την αντίδραση των 

εργαζομένων, όπως έχει προειπωθεί στο κεφάλαιο της αλλαγής, στην αρχή της 

παρούσας εργασίας. Στην φάση αυτή όμως υπεισέρχεται ο παράγοντας της 

συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου (είτε αυτός είναι ο «διοικών την αλλαγή» 

είτε ο εκτελεστής αυτής, το κατώτερο στέλεχος).  
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Είναι βασικό όμως, ιδιαίτερα για το ανώτερο στέλεχος της εκάστοτε διοίκησης, να 

διαθέτει «emotional skills», την ικανότητα δηλαδή να αντιλαμβάνεται τις διαθέσεις και 

συμπεριφορές του περιβάλλοντός του, των συνεργατών και υφισταμένων του, ώστε να 

λαμβάνει την σωστή ανατροφοδότηση (feedback) και να δρα – σχεδιάζει - αποφασίζει 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι αντιδράσεις κατά την διοίκηση αλλαγών, όπως και οι 

συγκρούσεις που αυτές (οι αλλαγές) συνεπάγονται, να ελαχιστοποιούνται. 

 

3ο Στάδιο: Αισθητή Σύγκρουση (Felt Conflict) 

 

Στην αισθητή τα μέρη των εμπλεκομένων εκατέρωθεν, έχουν αντιληφθεί πλέον την 

σοβαρότητα της κατάστασης και την διαφορά απόψεων που υπάρχει. Στο σημείο αυτό 

τον σπουδαιότερο ρόλο παίζουν τα συναισθήματα (Μαυρατζά, 2011). Η λογική 

υπεισέρχεται σε ένα μικρό βαθμό και μόνο κατά την κατάστρωση στρατηγικής του 

ανταγωνισμού για επικράτηση της άποψης του δυνατότερου (win-lose). Οι στρατηγικές 

επικράτησης που θα εφαρμοσθούν από τα αντίπαλα μέρη είναι κρίσιμης σημασίας, 

καθώς το αποτέλεσμα αλλά και οι συνέπειες από την λήξη της σύγκρουσης θα έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζομένων, την ευημερία πολλές φορές της 

εταιρίας ή όχι, την παραγωγικότητα κλπ. και όλα αυτά μπορεί να είναι βραχυχρόνια ή 

μακροχρόνια. Σύμφωνα με τον Miller (2006), ακόμη και μετά τη διευθέτησή της, η 

σύγκρουση μπορεί να αλλάξει τη φύση των ατόμων, τις σχέσεις τους και τη λειτουργία 

του οργανισμού (Χατζηπασχάλης, 2008). 

 

4ο Στάδιο: Φανερή Σύγκρουση (Manifest Conflict) 

 

Στο στάδιο αυτό ο Rahim (2002) δήλωσε ότι τα άτομα έχουν πλέον αντιληφθεί την 

κατάσταση, την βιώνουν, αντιδρούν και υιοθετούν ένα στυλ συμπεριφοράς για να την 

αντιμετωπίσουν. Εδώ βρίσκεται η κορύφωση της σύγκρουσης. Οι εμπλεκόμενοι 

αντιτίθενται μεταξύ τους ανοιχτά, εφαρμόζονται οι στρατηγικές αντιπαράθεσης, οι 

οποίες είχαν καταστρωθεί στα προηγούμενα στάδια και υπεισέρχεται καθαρά πλέον ο 

όρος «συμπεριφορά». 

Η σύγκρουση εκδηλώνεται είτε πρακτικά είτε λεκτικά, σπάνια δε και με σωματική 

βία. Η πιο συνήθης τακτική είναι η υπονόμευση των ενεργειών του αντιπάλου ή η 

δολιοφθορά. Κι αυτό είναι και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κατά την διοίκηση 

αλλαγών, όπως προαναφέρθηκε στην αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή, όταν 
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συγκρούεται η διοίκηση με τα κατώτερα στρώματα της επιχείρησης, καθώς οι δεύτεροι 

φοβούνται την αλλαγή ενός κατεστημένου ή νιώθουν ότι απειλούνται από αυτή. 

Η εκδήλωση αυτή των συμπεριφορών προκαλεί αντιδράσει των αντίπαλων μερών 

και δημιουργεί μία διαντίδραση, η οποία μπορεί να διαχωριστεί με την σειρά της σε 

τρία στάδια κλιμάκωσης  (Glasl,1982): 

 

� Λογική και έλεγχος. Στη συγκεκριμένη φάση τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν 

να επικοινωνούν και να συνεργάζονται προσπαθώντας να βρουν µια λύση στο 

πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν εντάσεις. 

 

� Διακοπή της σχέσης. Σε αυτή τη φάση επικρατεί μεγάλη ένταση, δυσπιστία και 

απουσία αλληλοσεβασμού και το καθένα µέλος προσπαθεί να βρει λύση από µόνο του. 

 

� Επιθετικότητα και καταστροφή. Εδώ έρχεται να πάρει τη θέση της λογικής το 

συναίσθημα. Το κάθε µέλος προσπαθεί να βλάψει το άλλο ακόμα κι αν κοστίσει και 

στο ίδιο. 

 

5ο Στάδιο: Αποτελέσματα Σύγκρουσης (Conflict Aftermath) 

 

Τα αποτελέσματα πιθανόν να ανήκουν στις θετικές συνέπειες των συγκρούσεων, 

όταν αυτά παράγουν θετικό προϊόν: νέες βάσει συνεργασίας, αύξηση παραγωγικότητας, 

μεγαλύτερα οφέλη ή κέρδη για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους κλπ., οπότε όλοι 

παραδέχονται ότι η άποψη που επικράτησε ήταν η σωστότερη. 

Συχνά όμως το άτομο ή η ομάδα, της οποίας η γνώμη δεν επικράτησε, κρατάει μία 

επιφυλακτική στάση, με την αντιπαλότητα να υποβόσκει, οπότε αργότερα οδηγούμαστε 

σε νέο επεισόδιο σύγκρουσης και διαρκώς το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, με 

καταστροφικές φυσικά συνέπειες για την εταιρία και το προσωπικό της. 

Ακόμη όμως συχνότερα, και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, όταν η λύση δεν 

αντιπροσωπεύει κανενός την άποψη κατά 100%, νιώθουν ότι βρίσκονται στην πλευρά 

του ηττημένου. Αυτό καταλήγει σε μικρή δέσμευση (company commitment) ως προς 

την συμφωνημένη λύση, οπότε είτε η συνεργασία κάποια στιγμή λήγει είτε έπονται νέες 

εντάσεις στο μέλλον, με τα αποτελέσματα της προηγούμενης παραγράφου (Burke, R.J. 

1971). 
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3.5   Συμπεράσματα 

 

Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο ποικίλουν τόσο ως προς τις αιτίες στις 

οποίες οφείλονται, όσο και ως προς τους τρόπους εκδήλωσής τους. Οι μορφές αυτών 

είναι επίσης αρκετές και εξαρτώνται από την θέση των εμπλεκομένων. Η θέση αυτών 

μπορεί να είναι είτε ιεραρχικά ανώτερη με κατώτερη, οπότε αναφερόμαστε στην 

«κάθετη» ή «κατακόρυφη» σύγκρουση, είτε της ίδιας εργασιακής βαθμίδας και άρα 

μιλάμε για «οριζόντια» σύγκρουση. 

Επίσης οι συγκρούσεις μπορεί να είναι όχι απαραίτητα μεταξύ δύο συγκεκριμένων 

ατόμων, αλλά και ομάδων μεταξύ τους ή ακόμη και συνασπισμών ατόμων εντός της 

ίδιας εργασιακής ομάδας. 

Οι αιτίες των διαφόρων προστριβών απαντώνται σε επιθυμίες, στόχους ή διαφορές 

απόψεων των εμπλεκομένων περί της αλλαγής. Η επιθυμία για συμμετοχή στην λήψη 

αποφάσεων, η αναζήτηση περισσότερων διαθέσιμων πόρων, όπως και η ελλιπής ή και 

«εσφαλμένη» επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων. 

Η εκδήλωση κάθε προστριβής είναι μία σειρά σταδίων κλιμάκωσης: λανθάνουσα, 

αντιληπτή, αισθητή και φανερή. Ο ηγέτης είναι απαραίτητο μέσω της συναισθηματικής 

του νοημοσύνης (όπως προαναφέρθηκε), να αντιληφθεί πότε υποβόσκει μία 

σύγκρουση, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επίλυση αυτής ή όχι. Κι αυτό 

διότι, είναι αρκετές οι περιπτώσεις που πρέπει να αφήνουμε ελεγχόμενα την εκδήλωση 

και την εξέλιξη μίας σύγκρουσης, ανάλογα  με τα εμπλεκόμενα μέρη και τον σκοπό για 

τον οποίο αυτή συμβαίνει. Τα αποτελέσματα αυτής μπορεί να αποβούν θετικά και 

εποικοδομητικά για την εταιρία. Δεν είναι προδιαγεγραμμένο ότι κάθε σύγκρουση έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρηση ή στις αλλαγές που υπεισέρχονται σε αυτήν (όπως 

έχει αναφερθεί παραπάνω). 

Η λέξη - κλειδί που αναγράφτηκε είναι «ελεγχόμενα». Πώς ένας ηγέτης αφήνει την 

έκβαση μίας σύγκρουσης πριν εμπλακεί σε αυτήν, ώστε να πάρει τα πιθανά θετικά 

αποτελέσματα αυτής. Όταν αποφασίσει όμως να πάρει θέση, πρέπει να μπορεί να την 

ελέγξει και να διαχειριστεί τους εμπλεκόμενους με τις λιγότερες «απώλειες» για την 

εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

 

4.1   Ορισμός     

 

Διαχείριση συγκρούσεων είναι το σύνολο της εκτέλεσης των στρατηγικών που 

αποσκοπούν στον περιορισμό των αρνητικών προεκτάσεων της σύγκρουσης και στην 

αύξηση των θετικών πτυχών της, όπως η αναβαθμισμένη ομαδική μάθηση και τα 

ομαδικά αποτελέσματα. Σύγκρουση, όπως αναφέρθηκε ήδη νωρίτερα, είναι το εύρος 

των συμπεριφορών και συναισθημάτων ή συναισθηματικών αντιδράσεων σε 

συμπεριφορές. Η διαχείριση συγκρούσεων επιτρέπει την αμφισβήτηση παρωχημένων 

διαδικασιών και αντικατάστασή τους από νέες διαδικασίες, που επιτρέπουν την 

προώθηση της δημιουργικότητας και την αντιμετώπιση προβλημάτων (Blake & 

Mouton, 1970).  

Σε κάθε επιχείρηση, συγκρούσεις και αλλαγές είναι βέβαιο ότι θα συμβούν. 

Αλλαγές σε έναν οργανισμό μπορεί να είναι μία νέα δομή στο ανθρώπινο δυναμικό 

μίας εταιρίας, διεθνής ή εγχώριος ανταγωνισμός, λιγότεροι πόροι και αυξομειώσεις στις 

απαιτήσεις παραγωγικότητας. Ενώ οι συγκρούσεις είναι κάτι το αναμενόμενο στην 

καθημερινότητα της εργασίας, υπάρχουν πολλές φορές γεγονότα στην πορεία των 

επιχειρήσεων, στα οποία αναμένονται συγκεκριμένες διαμάχες στο εσωτερικό τους και 

απαιτείται η καλά οργανωμένη προετοιμασία για την διευθέτησή τους. Σε αυτό το πεδίο 

η σύγκρουση εμπλέκεται με την οργανωσιακή ανάπτυξη και αλλαγή (Kazimoto, 2013). 

Δεν αναφερόμαστε σε επίλυση συγκρούσεων, καθώς αυτή αποσκοπεί στη μείωση ή 

τερματισμό μίας σύγκρουσης εντός του ήδη υπάρχοντος συστήματος της επιχείρησης, 

αλλά σε ένα νέο, μεταβαλλόμενο, επερχόμενο καθεστώς. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι 

όλα αυτά διαδραματίζονται, σύμφωνα με τον Kurt Lewin στο στάδιο του 

«ξεπαγώματος» (unfreeze) της οργανωσιακής αλλαγής (freeze – unfreeze - refreeze). Η 

προσαρμογή, ο συμβιβασμός και η ευελιξία είναι τα κλειδιά για την επιβίωση σε µια 

τέτοια κατάσταση (Darling & Walker, 2001). 

 

4.2   Τεχνικές Διαχείρισης Συγκρούσεων-Προσεγγίσεις 

 

Σύμφωνα με την ομάδα του Željko Turkalj (et al) (2006) της σχολής οικονομικών 

επιστημών του Osijek στην Κροατία, η οποία πραγματοποίησε έρευνα σε 146 

εργαζόμενους τεσσάρων οργανισμών στις περιοχές των Slavonija και Baranja, 

υπάρχουν πέντε (5) βασικές στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων, όπως παρακάτω:    
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� Κυριαρχία: αυτό συμβαίνει όταν η συνεργασία είναι εξαιρετικά χαμηλή και η 

εμμονή στην ικανοποίηση των προσωπικών συμφερόντων υψηλή. Με αυτή τη 

στρατηγική η σύγκρουση έχει επιλυθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του 

ενός μέρους να καταστραφεί το άλλο μέρος που εμπλέκεται στη σύγκρουση. 

 

� Ενσωμάτωση: η συνεργασία είναι υψηλή, καθώς και η εμμονή στην 

ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών του καθενός, έτσι πρέπει να αναζητηθεί η 

κατάλληλη λύση για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση.  

 

� Συμβιβαστική: υπάρχει μια ίση επιθυμία για μέσο επίπεδο της συνεργασίας και 

επιμονή στην ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών ενός ατόμου, έτσι ώστε η 

σύγκρουση επιλύεται κατά τρόπο, που κάθε πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτή να δίνει 

το μέρος της αξίας.  

 

� Αποφυγή: όταν η συνεργασία καθώς και η εμμονή στην ικανοποίηση των 

προσωπικών αναγκών ενός ατόμου είναι πολύ χαμηλή. Στην περίπτωση αυτή, η 

επίλυση της σύγκρουσης θα λυθεί με την απόσυρση ή την καταστολή της.  

 

� Συνεργατικότητα: η ετοιμότητα για συνεργασία είναι εξαιρετικά υψηλή και η 

σύγκρουση επιλύεται βάζοντας, το ένα εκ των δύο μερών, τα συμφέροντα του άλλου 

μέρους πριν από τα δικά του. 

 

Κατά τον καθηγητή Paluku Kazimoto (2013) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του πανεπιστημίου της Arusha στην Δημοκρατία της Τανζανίας, οι μορφές των 

στρατηγικών είναι οι ίδιες πέντε (5), με την διαφορά ότι η «κυριαρχία», η οποία 

προαναφέρθηκε, αποδίδεται από τον ίδιο ως «ανταγωνιστική στρατηγική διαχείρισης 

συγκρούσεων» και ανταποκρίνεται κυρίως στο ηγετικό «στυλ» του διοικούντος την 

αλλαγή. 

Διαφορά παρατηρείται στην κατηγοριοποίηση του Milton (1981), ο οποίος 

διαχωρίζει την διαχείριση (από την πλευρά των εμπλεκομένων) σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των συγκρούσεων ως εξής: 

 

� Ένα εκ των δύο μερών κερδίζει (win-lose). Εδώ το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η «κυριαρχία», η οποία αναφέρθηκε πριν, στην οποία υπεισέρχεται ο 
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παράγοντας εξουσία, όταν τα εμπλεκόμενα μέρη είναι διαφορετικής βαθμίδας στην 

ιεραρχία της επιχείρησης. Η εξουσία αυτή, μπορεί να πηγάζει από την θέση, τις 

αρμοδιότητες, τον νόμο, ή να προέρχεται από ηγετικά χαρίσματα τα οποία υποβάλλουν 

τους υπόλοιπους σε κατώτερη θέση από αυτόν που τα κατέχει. Βέβαια η διευθέτηση με 

την μέθοδο αυτή εγκυμονεί κινδύνους, διότι πιθανόν να επιφέρει ρήξεις στο εσωτερικό 

του δυναμικού της εταιρίας (Singh, 1995), να θέσει την ηγεσία του οργανισμού υπό 

αμφισβήτηση από τους εργαζόμενους (Καψάλης, 2005) ή να αποτελέσει στο μέλλον 

αιτία για την δημιουργία μίας νέας σύγκρουσης (Singh, 1995). 

Σήμερα παρά την συνεχή εξέλιξη στα εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα και την αύξηση των δικαιωμάτων τους, το φαινόμενο του «win-lose» 

μεταξύ εργοδοσίας – υπαλλήλων, αντίστοιχα, και της «κυριαρχίας», είναι εμφανές, 

καθώς κρίνεται πολλές φορές η διατήρηση θέσης εργασίας (ανάλογα βέβαια την ένταση 

και την διάρκεια της σύγκρουσης ή της αντίστασης στην αλλαγή). 

Επίσης ένας ακόμη τομέας στον οποίο παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, είναι οι 

ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, λόγω της ιεραρχίας που επιβάλλεται από 

το Σύνταγμα, τους νόμους και τους κανονισμούς, οι οποίοι τις διέπουν. Βέβαια, στο 

σημείο αυτό εισχωρεί και ο παράγοντας της αποστολής της ύπαρξής τους. Είναι όμως 

οξύμωρο το ότι πολλές φορές ακολουθείται μία εντελώς διαφορετική μέθοδος, της 

«αποφυγής», η οποία θα αναφερθεί αμέσως μετά. 

 

� Και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη χάνουν ή έστω κερδίζουν μικρό ποσοστό των 

απαιτήσεών τους (lose-lose). Εδώ, ανάλογα με τον χειρισμό της σύγκρουσης, 

υποκατηγοριοποιείται σε κάποιες από τις προαναφερθείσες στρατηγικές, όπως η 

καταστολή, ο συμβιβασμός, η εξομάλυνση και η αποφυγή. 

Στην προηγούμενη περίπτωση αναφέρθηκα στην στρατηγική της αποφυγής, 

αναφερόμενος στο παράδειγμα των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. 

Δεδομένου ότι και οι δύο ανήκουν στον δημόσιο τομέα, ακολουθείται η συνήθης 

τακτική του δημοσίου: αποφυγή διαχείρισης συγκρούσεων από τους προϊσταμένους ή, 

αντίθετα, τιμωρία χωρίς όμως ιδιαίτερο αντίκτυπο. Η συνηθέστερη τακτική είναι η 

μετακίνηση προσωπικού εκ των εμπλεκομένων μερών σε διαφορετικά τμήματα ή έστω 

σε διαφορετικές υπηρεσίες (ή στρατιωτική μονάδα, όσον αφορά τον στρατό).  

Αυτό το φαινόμενο στρατηγικής αποφυγής διαιωνίζεται σε κάθε σύγκρουση ή 

δυσλειτουργία, οι παράγοντές του όμως είναι βαθύτεροι, όπως για παράδειγμα η τυπική 

και ανούσια αξιολόγηση του προσωπικού του δημόσιου τομέα.  
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Από την άλλη όμως υπάρχει ο αντίλογος πως η μετατροπή των προϊσταμένων 

δημοσίου τομέα σε μορφή «εργοδότη», θα βασιζόταν σαφώς στον ανθρώπινο 

παράγοντα, τον χαρακτήρα, τις ικανότητες, αλλά και στην αυθαιρεσία των εχόντων 

ανώτερη ιεραρχικά θέση. Παράλληλα, κάθε αλλαγή θα ήταν προερχομένη από το 

υψηλά ιστάμενο πρόσωπο και όχι από μία ενιαία κρατική δομή. 

 

� Και τα δύο μέρη κερδίζουν (win-win). Στην τεχνική αυτή κύριο μέλημα και των 

δύο πλευρών είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, πρέπει να 

υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η 

συναίνεση, για την οποία απαιτείται μεν περισσότερος χρόνος από άλλες μεθόδους, 

αλλά εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συνόλου και είναι κοινώς αποδεκτή. Οι 

εμπλεκόμενοι στη συναίνεση, εστιάζουν στην επίλυση του προβλήματος, αποφεύγουν 

την ψηφοφορία, θέτουν ως στόχο το κοινό όφελος και αποφεύγουν συμπεριφορές, οι 

οποίες εξυπηρετούν προσωπικούς στόχους έναντι των κοινών. 

Στη συναίνεση, επίσης, οδηγεί και η τεχνική της ολοκληρωμένης λήψης 

απόφασης. Σε αυτή υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μερών περί των αλλαγών, 

επαναδιαπραγμάτευση του προβλήματος και αναζήτηση νέων λύσεων έτσι ώστε καμία 

πλευρά να μην παραιτηθεί των επιθυμιών της. Ουσιαστικά, δεν αλλάζουν οι στόχοι 

κάθε εμπλεκόμενου αλλά οι συνθήκες και ο τρόπος εισαγωγής των νέων αλλαγών ώστε 

να αποφεύγεται ο διχασμός. 

Φυσικά, η συναίνεση αποτελεί την άριστη επιδίωξη με τις περισσότερες μεθόδους 

και τεχνικές, όπως είναι η επιδίωξη μεγαλύτερων στόχων, ανώτερων από των επί 

μέρους στόχων (των εμπλεκόμενων μερών), ή η μεταβολή του ανθρώπινου παράγοντα 

(επιμόρφωση στις διαπροσωπικές δεξιότητες, διαχωρισμός ρόλων, διαβάθμιση 

καθηκόντων κλπ.). Υπάρχουν όμως και μέθοδοι οι οποίες ταιριάζουν περισσότερο στην 

«αποφυγή», όπως ο φυσικός διαχωρισμός των αντιπαρατιθέμενων ή η κυκλική 

εναλλαγή αντικειμένου (job rotation).  

Βέβαια, η τελευταία μέθοδος είναι αρκετά μη εφαρμόσιμη, ειδικά σε επιχειρήσεις 

με καθαρά τεχνικό αντικείμενο, καθώς οι δεξιότητες του προσωπικού είναι 

συγκεκριμένες, σύμφωνα με τη θέση για την οποία προσλήφθηκε. Ακόμα όμως και να 

πραγματοποιηθεί το «job rotation», προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά, θα είναι 

χρονοβόρο λόγω της εκπαίδευσης που θα χρειαστεί και ίσως είναι ζημιογόνο για την 

επιχείρηση.  
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Ο Alan Filley (1975) προτείνει τέσσερις (4) μεθόδους, οι οποίες ταυτίζονται 

σχεδόν του με του Milton, και είναι οι εξής: 

 

• Η μέθοδος My Way. Αυτή η μέθοδος προωθεί τον εξαναγκασμό. Ανήκει στην 

κατηγορία Win-Lose. 

• Η μέθοδος Your Way. Χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι η υποβάθμιση 

των διαφορών των δύο πλευρών, κάτι που συνήθως έχει ως αποτέλεσμα τον 

συμβιβασμό. 

• Η μέθοδος Half Way. Αποβλέπει στον συμβιβασμό των δύο πλευρών (Lose-

Lose). 

• Η μέθοδος Our Way. Ανήκει στην κατηγορία της στρατηγικής Win-Win. Ο 

λόγος που δεν χρησιμοποιείται όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι απαιτεί πολύ 

χρόνο και προσπάθεια. 

 

Σύμφωνα με τους Blake και Mouton (1964), υπάρχουν πέντε (5) τεχνικές 

διαχείρισης συγκρούσεων οι οποίες συνδυάζονται με δύο διαστάσεις: α) το ενδιαφέρον 

για τα αποτελέσματα (concern for production) και β) το ενδιαφέρον για τους 

ανθρώπους (concern for people). 

 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι πέντε (5) τεχνικές είναι: 

� Ενσωµάτωση στόχων (integrating)  

� Παραχώρηση (obliging)  

� Επιβολή (dominating)  

� Αποφυγή (avoiding)  

� Συμβιβασμός (compromising) 

 

Ενσωμάτωση (integrating) 

 

Στην ενσωμάτωση πραγματοποιείται η ταύτιση των στόχων κάθε πλευράς με τους 

στόχους της εταιρίας. Προϋποθέτει όμως υψηλό ενδιαφέρον. Γίνεται με συζήτηση, 

διαφωνία παρ’ όλα αυτά, συνεχή ροή πληροφοριών, ανοιχτή και άμεση επικοινωνία και 

εξέταση για τους λόγους της διαφωνίας, έως ότου βρεθεί η κοινά αποδεκτή λύση. 

Γενικότερα η ενσωμάτωση στόχων κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για την 

αποτελεσματική εναρμόνιση διαδικασιών και ολοκλήρωση δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο της επιχείρησης (Lawrence & Lorsch, 1967). 
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Παραχώρηση (obliging) 

 

Η παραχώρηση σχεδόν ταυτίζεται με την μέθοδο «win-lose» του Milton. Ένας 

δηλαδή εκ των συγκρουόμενων παραιτείται των προσωπικών του συμφερόντων και 

παραχωρεί την «κυριότητα» στην άλλη πλευρά. Η διαφορά εδώ είναι ότι αυτός που 

οπισθοχωρεί, ίσως αναμένει κάποια ανταπόδοση των προσδοκιών που είχε αρχικά στο 

εγγύς μέλλον. 

 

Επιβολή (dominating) 

 

Η επιβολή αναφέρθηκε πιο πριν με τις μορφές «win-lose» του Milton και της 

«κυριαρχίας» των Željko Turkalj, Ivana Fosić και Davor Dujak. Εδώ υπάρχει πλήρης 

ταύτιση των τριών. Το μειονέκτημα όμως της μεθόδου αυτής είναι ότι διαπιστώνεται 

αδιέξοδο όταν η συνεργασία των «αντιπάλων» μετά την λήψη απόφασης είναι μακρά 

και όταν οι δυνάμεις των δύο μερών είναι ισάξιες. Ισάξιες δυνάμεις μπορεί να σημαίνει 

είτε ιεραρχική θέση είτε επιρροή στο εσωτερικό της επιχείρησης είτε θέσεις 

καθηκόντων ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό κλπ. 

 

Αποφυγή (avoiding) 

 

Σε αυτή την τεχνική αναφερθήκαμε νωρίτερα. Δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη 

μέθοδος διαχείρισης συγκρούσεων αλλά προτιμάται όταν το κόστος διαχείρισης της 

σύγκρουσης εκτιμάται μεγαλύτερο από το κόστος επίλυσής της (Rahim, 1985; 2000). 

Όσον αφορά στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, η αποφυγή ως τρόπος 

διαπραγμάτευσης, κρίνεται ως µη κατάλληλη στην πλειοψηφία (Nicotera, 1995). 

 

Συμβιβασμός (compromising) 

 

Είναι η άλλη ονομασία της «συνεργατικότητας» του Milton, όπου κάθε μεριά 

υποβιβάζει τα συμφέροντα και τις επιθυμίες της, θέτοντας σε προτεραιότητα των 

«απέναντι» της. 

 

Ο Thomas (1976) χρησιμοποιεί στο υπόδειγμά του παρόμοιες διαστάσεις: α) 

επιθυμία για ικανοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων (party’s desire for own concern) 
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και β) επιθυμία για ικανοποίηση ενδιαφερόντων τρίτων (party’s desire for other’s 

concern).  

 

Ο συνδυασμός των δύο διαστάσεων καταλήγει στους πέντε τρόπους διοίκησης 

συγκρούσεων: ενσωμάτωση (collaborating), παραχώρηση (accommodating), επιβολή 

(competing), αποφυγή (avoiding), συμβιβασμό (compromising) (Αποστολοπούλου, 

2008). 

 

Εικόνα 4:   Οι τύποι διαχείρισης συγκρούσεων κατά το μοντέλο των Thomas/Kilman 

 

Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI)  

 

 
Πηγή:   Τζιβάνη Ε., 2013 (Οι συγκρούσεις στον χώρο της εργασίας και ο ρόλος της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στην διαχείριση τους. Μελέτη της περίπτωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

 

Ο  Pruitt (1983) στη μελέτη του προτείνει τέσσερα (4) αντί για πέντε (5) στυλ 

διαπραγμάτευσης µε βάση δύο διαστάσεις: 1) ενδιαφέρον για ατομικά αποτελέσματα 

(concern about own outcomes) και 2) ενδιαφέρον για αποτελέσματα τρίτων (concern 

about other’s outcomes).  

Οι τρόποι διαχείρισης συγκρούσεων που προτείνουν είναι: ενσωμάτωση (problem 

solving), παραχώρηση (yielding), επιβολή (contending), αποφυγή (inaction) 

(Αποστολοπούλου, 2008). 

 

Σύμφωνα με τους Barney & Griffin (1992), μερικοί τρόποι με τους οποίους οι 

μάνατζερ μπορούν να ελέγξουν, να περιορίσουν ή να διευθετήσουν τη σύγκρουση είναι 

(Χαχλάκης-Αποστολοπούλου, 2012):    
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• Να δώσουν περισσότερους πόρους στις ομάδες. 

• Να διευρύνουν την αλληλεπίδραση των ομάδων και να τις συντονίζουν 

συχνότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό. 

• Να θέσουν ανώτερους - πιο υψηλούς στόχους. 

• Να πείσουν τα συγκρουόμενα μέρη να συμβιβαστούν ή να συνεργασθούν. 

• Να φέρουν αντιμέτωπες τις συγκρουόμενες ομάδες ώστε να διαπραγματευθούν 

για τη σύγκρουση. 

• Να πείσουν τις συγκρουόμενες ομάδες να δεχθούν τη διαμεσολάβηση τρίτου 

προσώπου. 

 

4.3   Ο ρόλος του διοικούντος την αλλαγή στην διαχείριση των συγκρούσεων 

 

Όπως αναφέρθηκε στα πρώτα δύο κεφάλαια της παρούσας εργασίας, τα 

συναισθήματα των εργαζομένων μεταβάλλονται διαρκώς κατά την εφαρμογή αλλαγών 

σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό. Αποτέλεσμα αυτών δεν είναι μόνο η 

αντίσταση ως προς τα ανώτερα ιεραρχικά στρώματα και τις επιφερόμενες αλλαγές, 

αλλά, οι ψυχολογικοί κυρίως παράμετροι αυτών, προκαλούν εντάσεις μεταξύ του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο διοικών την αλλαγή πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος διαθέτει, όχι μόνο 

την ιεραρχική θέση στον οργανισμό, ώστε να έχει την εξουσία να επιβάλλει αλλαγές 

και να καταστείλει τυχόν αντιστάσεις ή συγκρούσεις, που προέρχονται από την αλλαγή, 

μεταξύ του προσωπικού του, αλλά πρέπει να είναι ο άνθρωπος που διαθέτει όραμα. Και 

αυτός είναι ο μάνατζερ - ηγέτης. Ο οραματιστής, ο οποίος θα καταφέρει να μετατρέψει 

τους υφισταμένους του σε κοινωνούς του ίδιου οράματος, θα ενστερνιστούν τις 

αλλαγές που θα επιφέρει με τις λιγότερες εντάσεις και προστριβές.  

Η αποτελεσματική ηγεσία χαρακτηρίζεται από σαφείς κατευθύνσεις, καλή 

επικοινωνία και παράλληλα ελαχιστοποιεί τις συγκρούσεις, καλλιεργώντας πνεύμα 

συνεργασίας και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης (Crichton et al, 2005). Δεν είναι 

άλλωστε τυχαίο ότι, το 1996 οι διευθυντές επένδυαν το 18% του συνολικού χρόνου 

τους στην επίλυση διενέξεων μεταξύ των υφισταμένων τους, εν αντιθέσει με το 1986, 

που ήταν μόλις το 9% (McShulskis,1996).  

Η ηγεσία δεν αποτελεί μία απλή λειτουργία. Είναι ένα συνονθύλευμα 

χαρακτηριστικών ατόμου, είτε έμφυτων είτε επίκτητων.   

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθεί ξεχωριστά ποιος είναι ο ρόλος 

του διοικούντος την αλλαγή, στον οποίο πλέον θα αναφερόμαστε ως «ηγέτη».  



40 

 

4.3.1   Χαρακτηριστικά του ηγέτη  

 

Ο Fiedler το 1995 όρισε τον ηγέτη ως «’Ένα άτομο που τοποθετείται, εκλέγεται ή 

επιλέγεται άτυπα για να κατευθύνει και να οργανώσει την εργασία άλλων σε μία 

ομάδα». Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η διαχείριση των συγκρούσεων της 

ομάδας ανήκει στην διεργασία της κατεύθυνσης της εργασίας της, σύμφωνα με τον 

ορισμό του Fiedler. 

Σύμφωνα με τον Kotter, ο ηγέτης χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 

ως στόχο την ανάπτυξη ενός μελλοντικού οράματος, όπως και των συναφών 

στρατηγικών που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Εν συνεχεία, προσανατολίζει 

τους συνεργάτες του προς το όραμα, ιδιαίτερα εκείνων των οποίων θα χρειαστεί την 

άμεση βοήθεια και συνεργασία, έτσι ώστε, μέσω της δημιουργίας ομάδων και 

συνασπισμών, να αγωνιστούν με ενθουσιασμό για την υλοποίηση του οράματος, αφού 

πρώτα έχουν αποδεχτεί τις αξίες του. Η κινητοποίηση, η έμπνευση και η ενεργοποίηση 

των συνεργατών είναι, επομένως, στρατηγικό στοιχείο για να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

της αλλαγής, η γραφειοκρατική δυσκαμψία, οι προκαταλήψεις στο νέο και οι εμμονές 

στο παλιό (Γεωργόπουλος, 2015). 

Ο Daniel Goleman (2000; 2004) μίλησε διεξοδικά για τον ηγέτη, τα 

χαρακτηριστικά που αυτός κατέχει και τον τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς του. 

Ο ηγέτης καταρχήν, όπως προαναφέρθηκε, είναι οραματιστής (visionary leader). 

Εντός του ρόλου του όμως είναι να μπορεί να μεταδώσει το μήνυμα, το όραμα, τη 

στρατηγική και την προοπτική της αλλαγής με το να βοηθά τα άτομα να αναγνωρίσουν 

και να κατανοήσουν την ανάγκη για αλλαγή, να προωθεί την ενεργητική συμμετοχή 

των εργαζομένων και να καλλιεργεί τη θέληση και την πρωτοβουλία, έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι να κάνουν πράγματα με καινοτόμους τρόπους (Γεωργόπουλος, 2015).  Για 

να μεταδώσει όμως τα όσα θέλει, πρέπει πρώτα: 

 

� Να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Να γνωρίζει ποιος είναι. Να έχει αυτογνωσία 

(self awareness). Η αντίληψη των διαθέσεών του, των συναισθημάτων του, αλλά και 

του αντίκτυπου που έχουν όλα αυτά στον περίγυρό του, έχει μεγάλη σημασία.  

 

� Να αυτό-αξιολογείται διαρκώς (self assessment) και να κατανοεί τις δυνάμεις, 

τις αδυναμίες και τα όρια τους.  

 

� Να διαθέτει αυτοπεποίθηση για την αξία που πραγματικά έχει. 
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� Να έχει αυτοέλεγχο (self control), να καταπνίγει τις τυχόν συναισθηματικές 

εξάρσεις του και συναισθήματα και να τα θέτει υπό έλεγχο. 

 

� Να είναι αξιόπιστος (trustworthy). Το ήθος και η ειλικρίνεια διέπουν τον ηγέτη. 

 

� Να διαθέτει προσαρμοστικότητα (adaptability). Είναι απαραίτητο να ελίσσεται 

σε όλες τις συνθήκες και δυσκολίες, ειδικά στην περίπτωση της διοίκησης αλλαγών που 

είναι αρκετές και απορρέουν από αυτές διάφορα συγκρουσιακά φαινόμενα προς 

διαχείριση. 

 

� Να τον διακρίνει το στοιχείο της ενσυναίσθησης (empathy), η ικανότητα δηλαδή 

να διαισθάνεται τις συμπεριφορές των υφισταμένων του και όχι μόνο, τις ανησυχίες 

τους και να δείχνει το ανάλογο ενδιαφέρον γι αυτές. 

 

� Να έχει πειθώ (influence). Ένα ευρύ φάσμα τακτικών πειθούς και επιρροής είναι 

ένα από τα καλύτερα όπλα στην «φαρέτρα» κάθε ηγέτη.  

 

� Να δύναται την ενίσχυση των ικανοτήτων των υφισταμένων ή συνεργατών του 

μέσω της ανατροφοδότησης (feedback) και καθοδήγησης (guidance). 

 

� Να επικοινωνεί (communicating). Πρέπει να ακούει αρκετά τους γύρω του και 

να μεταδίδει σαφή και πειστικά μηνύματα, ώστε να γίνεται κατανοητός και αποδεκτός. 

 

� Να είναι καταλυτικός ρυθμιστής των αλλαγών, κατά τρόπο ώστε να εισάγει τις 

ιδέες του καθοδηγώντας τους άλλους προς νέες κατευθύνσεις. 

 

� Να μπορεί να χτίσει δεσμούς μεταξύ του ιδίου και των υπολοίπων, αλλά και 

μεταξύ των υφισταμένων του. 

 

� Να προάγει και να επιτυγχάνει την ομαδική εργασία και την συνεργασία. 

 

� Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά προκύπτουσες προστριβές και να δημιουργεί 

προϋποθέσεις για την βέλτιστη επίλυσή τους. 
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Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι μερικά από τα δηλωμένα του Goleman, τα 

οποία αναφέρονται σχετικά με την «συναισθηματική νοημοσύνη» του ηγέτη. Γιατί 

ηγέτης χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη ανταπεξέρχεται δύσκολα, ιδιαίτερα όταν 

αυτός διοικεί τις αλλαγές σε μία επιχείρηση ή οργανισμό. 

Συνοπτικά, οι τέσσερις (4) παράμετροι της συναισθηματικής νοημοσύνης (κατά 

Goleman) έχουν ως εξής: 

 

α.   Αυτογνωσία (self awareness) 

β.   Αυτοδιαχείριση (self management/ self regulation) 

γ.   Ενσυναίσθηση (social awareness/ empathy) 

δ.   Κοινωνικές δεξιότητες (social skills) 

 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει και μία πέμπτη παράμετρος, η 

παρακίνηση (motivation), η οποία στην βιβλιογραφία ενσωματώνεται μερικές φορές 

στην ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες και άλλες φορές αναφέρεται 

ξεχωριστά. 

Το βασικότερο όμως από όλα είναι ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα 

δηλαδή να διαχειρίζεται κανείς τον εαυτό του αλλά και τις σχέσεις του με άλλους 

αποτελεσματικά (Goleman), είναι ένα στοιχείο που ξεχωρίζει τον «διοικούντα την 

αλλαγή» ως ηγέτη από τον απλό «μανατζερ». 

 

4.3.2   «Ηγετική» διαχείριση των συγκρούσεων 

 

  Στην παράγραφο 4.2 αναφερθήκαμε σε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων στον 

χώρο εργασίας. Ας δούμε όμως συνοπτικά πως μπορεί ένας «ηγέτης» να διαχειριστεί 

κάθε προστριβή που ανακύπτει από τις νεοεισερχόμενες αλλαγές στην επιχείρηση. Οι 

ηγέτες πρέπει να ακούν τους εργαζόμενους και να µην κριτικάρουν τη διαφορετική 

άποψη, να ενθαρρύνουν τις νέες οπτικές, να κάνουν ερωτήσεις και να προσφέρουν τον 

απαραίτητο χρόνο σε σχέση µε την απόδοση και την επίλυση προβλημάτων (Garvin, 

Edmondson & Gino, 2008).  

Ο Bernard Ferrari (2012) (McKinsey, 2012) υποστήριξε την «καλή ακρόαση» ως 

την κυριότερη επαγγελματική ικανότητα, κάτι το οποίο εμπεριέχεται και στις 

κοινωνικές δεξιότητες του Goleman. Απαρίθμησε τρεις μορφές συμπεριφοράς, με τις 

οποίες καθένας μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις με τον επαγγελματικό του περίγυρο: 
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� Δείχνοντας σεβασμό. Το στοιχείο του σεβασμού είναι κάτι το οποίο οι 

συνομιλητές και οι συνεργάτες μας το νιώθουν και τους καθιστά ενεργούς σε 

συζητήσεις και θετικούς ως προς εμάς για τις απόψεις που διατυπώνουμε. Κι αυτό διότι 

αισθάνονται ότι δεν επικρίνονται για τα όσα καταθέτουν. Πολλές φορές άτομα 

διαφορετικού αντικειμένου από αυτό που απασχολεί συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

μπορούν να δώσουν λύση και να συνεισφέρουν σε επίλυση προβλημάτων ή 

προστριβών. 

 

� Διατηρώντας σιγή. Το φαινόμενο της φλυαρίας κυρίως σε υψηλόβαθμα στελέχη 

ή διευθυντές είναι συχνό, αλλά αποθαρρύνει τους συνεργάτες ή υφισταμένους από το 

να εκφέρουν άποψη. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν θέλουν να διακόψουν τον φλύαρο 

ομιλητή είτε δεν θέλουν να «χαλάσουν» την εικόνα τους ως προς τον ανώτερο είτε γιατί 

έχουν διαφορετική γνώμη και δεν είναι προς συμφέρον τους να έρθουν σε σύγκρουση 

με αυτόν.  

Δίνοντας χώρο και χρόνο στους εργαζόμενους να καταθέσουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους, ο διοικητής της αλλαγής έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί νέες ιδέες, να 

αναλογιστεί τυχόν λάθη και παραλείψεις του, να διαχειριστεί πιο ανώδυνα μια 

επερχόμενη σύγκρουση ενστερνιζόμενος άγχη και άροντας φοβίες των εργαζομένων, 

όπως και να δώσει την ευκαιρία στους υφισταμένους του να πεισθούν και να 

αποδεχτούν την αναγκαιότητα των προτεινόμενων αλλαγών. 

 

� Προκαλώντας παραδοχές. Ένας καλός ακροατής προσπαθεί να εντοπίσει και να 

καταλάβει τα συμπεράσματα, τα οποία εξάγονται από κάθε συζήτηση. Αυτά αποτελούν 

το έναυσμα για περισυλλογή, είναι η ανατροφοδότηση του ηγέτη από τους συνομιλητές 

του και το εφαλτήριο για την εφαρμογή των τεχνικών του περί διαχείρισης 

οποιασδήποτε σύγκρουσης. 

 

Ο David Ingram (2009) εντοπίζει την βέλτιστη διαχείριση των συγκρούσεων με 

τους εξής πέντε (5) τρόπους (Kazimoto, 2013):   

 

 Θετική Προοπτική: αποδεχτείτε την σύγκρουση ως μια φυσική διαδικασία 

ανάπτυξης και επηρεάστε την κουλτούρα της εταιρείας σας για να δείτε την 

εποικοδομητική σύγκρουση θετικά. Η σύγκρουση μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα για 

τη μικρή επιχείρησή σας, εάν την διαχειριστείτε σωστά. Μπορεί να βοηθήσει τον 

οργανισμό σας να μάθει από τα λάθη του και να εντοπίσει τους τομείς που χρειάζονται 
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βελτίωση. Η καινοτομία μπορεί να εμπνέεται από δημιουργικές λύσεις σε εσωτερικές ή 

εξωτερικές συγκρούσεις και νέοι τρόποι σκέψης μπορούν να αναδυθούν. 

 

 Διαδικασία Παραπόνων: δημιουργήστε μια τυπική διαδικασία παραπόνων για 

όλους τους εργαζόμενους. Αφήστε τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα του 

οργανισμού σας να γνωρίζουν ότι η φωνή τους θα ακούγεται πάντα και ανταποκριθείτε 

άμεσα και λογικά με τα θέματά τους. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τα κακά 

συναισθήματα, τα οποία ίσως μετατραπούν σε δυσαρέσκεια και πικρία. Η διαχείριση 

της σύγκρουσης είναι καλύτερο να γίνεται γρήγορα και ανοιχτά. Αν η κουλτούρα της 

εταιρείας σας είναι αρκετά προσκείμενη προς την εποικοδομητική σύγκρουση, το 

προσωπικό σας θα πρέπει να συνειδητοποιήσει την αξία του να αφήσει να ακουστούν 

τα παράπονα, οι ιδέες και τα θέματα που το απασχολούν. 

 

 Φτάστε στην αιτία: εστιάστε στις βαθιά ριζωμένες αιτίες και όχι στις 

επιφανειακές επιπτώσεις κατά την αξιολόγηση των συγκρούσεων. Τα μέρη των 

εμπλεκόμενων σε σύγκρουση συχνά ισχυρίζονται ότι έχουν προβλήματα με τη 

συμπεριφορά των συναδέλφων ή το αποτέλεσμα των πολιτικών της εταιρείας και των 

διαδικασιών εργασίας, αλλά αυτά τα ζητήματα είναι πιθανό να έχουν προκληθεί από 

κάτι βαθύτερο. Επιχειρώντας να επιλύσετε τη σύγκρουση με την αντιμετώπιση θεμάτων 

επιφανειακά, σπάνια θα δημιουργήσετε σημαντική αλλαγή ή μόνιμες λύσεις. Κοιτάξτε 

βαθύτερα για να αντιμετωπίσετε τους λόγους που συμβαίνουν τα περιστατικά αυτά. 

 

 «Ισότιμες φωνές»: δώστε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης μια 

ισότιμη φωνή, ανεξάρτητα από τη θέση τους, τον χρόνο υπηρεσίας ή την πολιτική 

επιρροή. Οι συμμετέχοντες στις συγκρούσεις μπορούν να λάβουν αμυντική στάση εάν 

αισθάνονται ότι περιθωριοποιούνται ή περνούν από μια διαδικασία που οδηγεί σε ένα 

προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι δελεαστικό να ενστερνιστείτε την 

γνώμη των διευθυντών πάνω από τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, ή να λάβετε 

σοβαρότερα υπόψη την άποψη ενός πιστού υπαλλήλου σε σχέση με την άποψη ενός 

νέου εργαζόμενου, αλλά να θυμάστε ότι οι πιο έμπιστοι συνεργάτες σας δεν είναι κατ’ 

ανάγκην αλάθητοι. Προχωρήστε πιο πέρα, απλά δίνοντας σε όλους μια ίση ευκαιρία να 

μιλήσουν. Δώστε στα επιχειρήματά τους ίση αξία στο μυαλό σας όταν μεσολαβείτε σε 

μια σύγκρουση. 
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 Συμμετοχή στην επίλυση: εμπλέξτε όλα τα μέλη, εάν είναι δυνατόν, κατά τη 

σχεδίαση της επίλυσης των συγκρούσεων. Η θεωρία της διαχείρισης από τους στόχους 

(Management By Objectives=MBO) αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι είναι γενικά πιο 

προσηλωμένοι στους στόχους που οι ίδιοι έχουν βοηθήσει στη δημιουργία τους. Το ίδιο 

ισχύει και για την επίλυση των συγκρούσεων. Υπάρχουν περισσότερες από μία πλευρές 

σε κάθε σύγκρουση και όλες οι πλευρές θα πρέπει να επωφεληθούν από την επίλυση 

της σύγκρουσης. Ζητήστε λύσεις που θα αποτρέψουν την επανεμφάνιση της 

σύγκρουσης, από το να την καθυστερήσετε απλά μέχρι την επανάληψή της.  

 

Στην διαχείριση των συγκρούσεων μεγάλη σημασία έχει, όχι απλά η στρατηγική 

την οποία ο ηγέτης θα επιλέξει, αλλά η στάση του ίδιου και οι επικοινωνία που έχει με 

τους συγκρουόμενους, όπως έχει αναφερθεί συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.3.1 (περί 

προσωπικοτήτων του ηγέτη) και στην 4.3.1 (χαρακτηριστικά ηγέτη - συναισθηματική 

νοημοσύνη). Έτσι, πολλοί ειδικοί διαπροσωπικών σχέσεων προσέγγισαν των χειρισμό 

διαφωνιών/προστριβών προτείνοντας ο καθένας κατάλληλες μεθόδους (Χαχλάκης-

Αποστολοπούλου, 2012). 

 

Ο Stewart Levine (1998) προτείνει: 

 

� Να αναζητήσουμε την αιτία της σύγκρουσης 

� Να εκφράσουμε την άποψή μας. Αποτελεί ένα «σημαντικό μέσο συγκέντρωσης 

πληροφοριών για τα εμπλεκόμενα μέρη, περιλαμβανομένου και αυτού που εκφράζει 

την άποψή του. Ίσως και αυτός να μάθει κάτι περισσότερο ακούγοντας από το στόμα 

του τις θέσεις του για το ζήτημα που προκάλεσε τη σύγκρουση». 

� Να καταλήξουμε σε συμφωνία. «Η συμφωνία στην οποία θα καταλήξετε πρέπει 

να αποτελεί ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Πρόκειται για μια υπόσχεση όχι μόνο για 

την επίλυση της υπάρχουσας διαμάχης, αλλά και για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν 

οι διαφορές που θα εμφανιστούν στο μέλλον».  

 

Ο Daniel J.Canary (2000), καθηγητής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα 

και ειδικός στις διαπροσωπικές αντιπαραθέσεις, προτείνει: 

 

� Να αναζητήσουμε την αιτία της σύγκρουσης 

� Να μην εκτιθέμεθα με λόγια και με πράξεις.  
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Σύμφωνα με την Deborah Borisoff (1989), καθηγήτρια διαπροσωπικής 

Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και συγγραφέας μαζί με τον David 

Α. Victor του βιβλίου «Conflict Management: A Communication Skills Approach», οι 

εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του σώματος μπορούν να υποδείξουν σε 

κάποιον/α ότι ο συνομιλητής του έχει τη διάθεση να διευθετήσει τη διαφωνία με 

συναδελφικό τρόπο (Χαχλάκης-Αποστολοπούλου, 2012). 

Οι λύσεις που προτείνει η D. Borisoff (1989)  είναι οι εξής:  

 

• Να αναζητήσουμε την αιτία της σύγκρουσης. 

• Να προσέξουμε τα μηνύματα που δεν έχουν λόγια («γλώσσα σώματος»). 

 

Ο Gary S. Topchik  (2001) προτείνει: 

 

� Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. 

� Να υιοθετήσουμε θετική στάση.  

� Να εστιάσουμε στο παρόν και το μέλλον. Πρέπει να επικεντρώσουμε στο παρόν 

για να λύσουμε το τρέχον πρόβλημα και να αποφύγουμε καταστάσεις παρόμοιες στο 

μέλλον. 

 

Ο BJ Gallagher Hateley (1969) λέει: 

 

• Να προσέξουμε την γλώσσα που χρησιμοποιούμε για αποφυγή κλιμάκωσης 

εντάσεων. 

• Να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον επικοινωνίας με κατάλληλο φρασεολόγιο 

και με λιγότερο λεκτικό αυθορμητισμό. 

 

Επίσης, η «Accord & Collaboration Dispute Resolution Services» με έδρα το 

Seattle δίνει μία διαδικασία τεσσάρων βημάτων, όχι μόνο για επίλυση, αλλά και για 

μετατροπή των συγκρούσεων σε ευκαιρία για την επιχείρηση (http://www.acdrs.net): 

«Το πρώτο βήμα είναι να καθορίσουμε το πρόβλημα, διατηρώντας τη σχέση. Αυτό 

σημαίνει να μοιραζόμαστε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να είναι τόσο ανοιχτή και 

ειλικρινής όσο μπορούμε. Για να διατηρήσουμε τις σχέσεις, την πρόληψη 

καταστροφικών συγκρούσεων και τη διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτει, να 

ακούσουμε προσεκτικά τις ανησυχίες που εγείρονται από τους εργαζόμενους. Μην 

παίρνουμε τις τυχόν αντιρρήσεις προσωπικά. Αν η αλλαγή παρουσιάζει ένα πρόβλημα, 
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να αρχίσουμε να καθορίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορούμε να εργαστούμε για τις ανάλογες λύσεις. 

         Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και τα όρια. 

Στην επίλυση συγκρούσεων αυτό γίνεται επιτρέποντας σε κάθε πλευρά για μια συνεχή 

χρονική περίοδο (χωρίς να διακόπτουμε δηλαδή) να μιλήσει και, εάν είναι απαραίτητο, 

να επιβάλλουμε ένα χρονικό όριο. Αφού το άτομο έχει μιλήσει, να συνοψίσουμε τι 

έχουμε ακούσει, χρησιμοποιώντας κατανοητές δηλώσεις, όπου είναι δυνατόν, ώστε να 

αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα.  

Όταν έχουν μοιραστεί όλες οι πληροφορίες και οι εμπλεκόμενοι είχαν την ευκαιρία 

να εκφράσουν την αντίδρασή τους, το δεύτερο βήμα είναι να ανακαλύψουμε 

συμφέροντα, τα οποία διαχωρίζουν τις θέσεις τις οποίες έχουν λάβει. Σε αυτό το 

σημείο, πρέπει να αρχίζουμε να μετατοπίζουμε το επίκεντρο από τις θέσεις τους από 

αυτό που εκφράζουν ότι θέλουν ή πρέπει να έχουν, στα συμφέροντα τους, δηλαδή γιατί 

οι άνθρωποι θέλουν αυτό που θέλουν. Να μάθουμε τι κρύβεται κάτω από την 

επιφάνεια, ζητώντας με ανοιχτές ερωτήσεις εισχωρώντας λίγο βαθύτερα.  

Το τρίτο βήμα είναι να δημιουργήσουμε τις επιλογές που αφορούν τις ανάγκες και 

των δύο πλευρών. Να ενθαρρύνουμε τις επιλογές που ικανοποιούν τόσο τις ανάγκες 

τους αλλά και τις δικές μας.  

Τέλος, να συμφωνήσουμε για το πώς θα πρέπει να καθοριστεί μια λύση. Η 

συμφωνία δεν θα πρέπει να βασίζεται στη δύναμη ή την πίεση. Αντ’ αυτού, να 

αξιολογήσουμε κατά πόσον η συμφωνία είναι δίκαιη και εφαρμόσιμη με βάση 

αντικειμενικά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό, θα καθορίσουμε ποιες λύσεις είναι πιο 

ρεαλιστικές και δίκαιες.» 

 

4.4   Επιλογή κατάλληλης τεχνικής διαχείρισης συγκρούσεων 

 

 Όλες οι προσεγγίσεις που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα έχουν τον ίδιο σκοπό, αλλά 

πολλές φορές έχουν διαφορετική αφετηρία, όπως την επικοινωνία ή την στρατηγική 

κλπ. Βασικό όμως για έναν ηγέτη κατά την διοίκηση των αλλαγών, είναι να κατανοήσει 

ποια είναι η πιο συμφέρουσα γι’ αυτόν τεχνική, ώστε να κατορθώσει να διαχειριστεί τις 

αλλαγές με τα επακόλουθά τους. Και αυτό σημαίνει όχι απλώς να καταστείλει ή να 

καταπραΰνει την αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή που διαδραματίζεται στην 

επιχείρηση, αλλά κυρίως τις μεταξύ τους διενέξεις, οι οποίες πηγάζουν από τις νέες 

εργασιακές συνθήκες.  
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Ανάλογα λοιπόν με τις διενέξεις και το εναλλασσόμενο περιβάλλον, θέτονται 

κάποια άτυπα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ένας ηγέτης της αλλαγής θα επιλέξει την 

κατάλληλη μέθοδο διαχείρισης των συγκρούσεων. Τα κριτήρια αυτά είναι απαραίτητα 

να συμπεριλαμβάνουν τις φυσιολογικές και αυθόρμητες αντιδράσεις, την γνώση των 

διαφόρων τεχνικών διαχείρισης συγκρούσεων και την ικανότητα μετασχηματισμού 

συμπεριφοράς (Μαυρατζά, 2011). Σύμφωνα με τις μεταβλητές αυτές κρίνεται το 

ηγετικό στυλ που θα επιλεγεί από τον διοικητή της αλλαγής. Οι παράμετροι που πρέπει 

να λάβει υπόψη ο ηγέτης είναι: 

 

 Οι διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε ποιοι είναι πολύτιμοι 

συνεργάτες ή υφιστάμενοι και ποιους αγνοούμε γενικότερα. Με τους πρώτους 

επιβάλλεται πολλές φορές η σύγκρουση, καθώς τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι 

εποικοδομητικά για τον οργανισμό. Όταν η ενδεχόμενη προστριβή λαμβάνει χώρα 

μεταξύ ατόμων ή ομάδων της επιχείρησης, ο ηγέτης καλό είναι να γνωρίζει τις μεταξύ 

τους σχέσεις πριν από αυτή. Να γνωρίζει αρκετά προσωπικά στοιχεία για το προσωπικό 

του, τους δεσμούς μεταξύ τους, να επεξεργάζεται πληροφορίες που φθάνουν σε αυτόν 

κατά καιρούς για τους υφισταμένους, ανάλογα φυσικά και από την πηγή από όπου 

προέρχονται αυτές. Αυτό θα τον βοηθήσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τα προσωπικά 

κίνητρα του κάθε εργαζόμενου, τους σκοπούς του και τον τρόπο με τον οποίο κάθε 

συγκρουόμενη πλευρά θα ελιχθεί κατά την διάρκεια της σύγκρουσης. 

 

 Ο τύπος της σύγκρουσης. Υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες κατά την επίλυσή τους 

παράγουν θετικά αποτελέσματα, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρίας. 

Συνήθως συμβαίνουν όταν τα εμπλεκόμενα μέρη υποκινούν την σύγκρουση λόγω 

εύρεσης κοινής λύσεις και στόχων, αλλά με διαφορετική οπτική. Οι συγκρούσεις όμως 

οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικό υπόβαθρο, αλλά βασίζονται απλά σε τεταμένες σχέσεις 

των στελεχών, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό (Nugent P., 2002). 

 

 Η προηγούμενη συμπεριφορά του αντιπάλου. Όταν σε προηγούμενη προστριβή 

έχει αποκαλυφθεί η συμπεριφορά, η ανταγωνιστικότητα, οι τρόποι αντίδρασης και οι 

ελιγμοί του αντιπάλου, ο ηγέτης προσθέτει επίσης ανταγωνιστικότητα στην δική του 

τακτική (De Reuver, 2006). Επίσης, θεωρείται ήδη προδιαγεγραμμένη η έκβαση της 

σύγκρουση, εάν ο αντίπαλος ακολουθήσει την πεπατημένη, όπως στην προηγούμενη 

ένταση. Με απλά λόγια, ο ηγέτης έχει ήδη «διαβάσει καλά το μάθημα του». 
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 Η σχετική θέση ισχύος. Η θέση στην οποία βρίσκεται ένας διευθυντής είναι 

σχετική με την ισχύ την οποία αυτός κατέχει. Κι αυτό διότι, ένας ιεραρχικά 

προϊστάμενος συνήθως λειτουργεί συμπληρωματικά με τον άμεσα υφιστάμενό του. 

Όταν δηλαδή ο άμεσα υφιστάμενος διακατέχεται από κυριαρχικό στυλ διοίκησης προς 

τους εργαζόμενους, ο διευθυντής λαμβάνει ένα πιο υποχωρητικό στυλ έναντι του 

πρώτου και το αντίστροφο (De Reuver, 2006).  

Κλασσικό παράδειγμα της αντιστροφής των στυλ διοίκησης αυτού του τύπου 

παρατηρείται στις διοικήσεις μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνήθως όταν ένας 

διοικητής μονάδος είναι κυριαρχικός στο προσωπικό της μονάδας του, ο υποδιοικητής 

λειτουργεί πιο αποσβεστικά και συμπληρωματικά στον χειρισμό του ένστολου 

προσωπικού και αντίστροφα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο 

ιεραρχικά ανώτεροι συνταυτίζονται στον τρόπο διοίκησης του προσωπικού. Τότε 

παρατηρείται το εξής φαινόμενο: εάν διατηρούν και οι δύο υποχωρητική στάση, ο ένας 

έναντι του άλλου, αλλά και ως προς τους ιεραρχικά κατώτερούς τους, υπάρχουν πολλές 

φορές εκπτώσεις στην λειτουργικότητα της μονάδας και την εκπλήρωση της αποστολής 

της.  

Εκεί παρατηρείται κατά κόρον η «αποφυγή» συγκρούσεων και διενέξεων, που 

τυχόν προκύπτουν μεταξύ του προσωπικού, συνήθως για διαπροσωπικά και όχι 

υπηρεσιακά ζητήματα. Όταν όμως επικρατεί η κυριαρχική στάση και των δύο, τότε 

υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα και παραγωγικότητα στο εσωτερικό της μονάδας, 

αλλά αναπτύσσονται δεσμοί μεταξύ του προσωπικού, όχι απαραίτητα λόγω καλών 

σχέσεων μεταξύ τους, αλλά λόγω φόβου της επιβολής των ανωτέρων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση συγκρούσεων ανάμεσα στα κατώτερα βαθμολογικά 

στρώματα και την διοίκηση της στρατιωτικής μονάδας.  

Η τελευταία περίπτωση συνήθως παρατηρείται, όχι γιατί ταυτίζονται οι απόψεις 

διοίκησης, αλλά διότι εμπεριέχεται το στοιχείο του ανταγωνισμού και της 

βαθμολογικής εξέλιξης. 

 

 Η αντίδραση των υφισταμένων (Μαυρατζά, 2011). 

 

 Η σπουδαιότητα του θέματος. Όταν η σπουδαιότητα του θέματος είναι μεγάλη, 

είναι επιβεβλημένη η διαφωνία και η επίλυσή του, διότι σε αντίθετη περίπτωση τα 

αποτελέσματα είναι προς ζημία του οργανισμού. Για θέματα μικρής σημασίας, μπορεί 

να αγνοηθεί ή να αποφευχθεί μία σύγκρουση ή ακόμη η υποχώρηση της μιας πλευράς 
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προς όφελος της άλλης, η οποία έχει περισσότερα να κερδίσει (Tjosvold D. & Tjosvold 

M., 1995). 

 

 Επίπεδα ενέργειας και διαθέσιμος χρόνος. Για την εμπλοκή σε μία σύγκρουση, 

πόσο μάλλον για την επίλυσή της, απαιτείται αρκετή ενέργεια και πολύτιμος χρόνος. 

Όταν τα δύο αυτά στοιχεία δεν διατίθενται, σκόπιμο είναι να αποφευχθεί μία 

σύγκρουση (Knippen & Green, 1999). 

 

 Πιθανές επιπτώσεις. Όταν ο ηγέτης κρίνει εκ των προτέρων ποιες θα είναι οι 

συνέπειες μίας διένεξης, μπορεί να κάνει την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για να 

την διαχειριστεί και τα μέτρα που θα λάβει για αποφυγή της έκθεσής του (Filley, 1975). 

 

 Δεξιότητες. Όταν παρατηρείται έλλειψη δεξιοτήτων για την εφαρμογή της 

επιλεγόμενης μεθόδου, είναι απαραίτητη η επιλογή νέας τεχνικής ή η αποφυγή μίας 

σύγκρουσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός είναι αναπόφευκτο να μην πραγματοποιήσει 

αλλαγές σήμερα, καθώς οι παράγοντες που εξωθούν σε αυτή, εσωτερικοί και 

εξωτερικοί, ποικίλουν. Εάν μία εταιρία επιλέξει να μην το πράξει αυτό, θα μπορούσαμε 

να ισχυριστούμε ότι η πτωτική της πορεία είναι σίγουρη και προδιαγεγραμμένη. 

Άλλωστε, η διασφάλιση της ποιότητας μέσα από κοινά αποδεκτά μοντέλα, όπως του 

Deming, επιτάσσει την διαρκή αλλαγή προς την «αριστεία» της επιχείρησης.  

Η σύλληψη όμως και η εφαρμογή του οράματος της αλλαγής, πρέπει να περάσει 

από πολλά πρακτικά, συναισθηματικά και διαπροσωπικά στάδια και εμπόδια. Η 

αντίσταση που προβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, οι προσωπικές 

φοβίες ή οι στόχοι και οι επιθυμίες του καθενός είναι ενδεικτικά στοιχεία αντίδρασης 

ως προς την αλλαγή. Επίσης, ο τρόπος εισαγωγής των αλλαγών είναι πολύ σημαντικός, 

για την ομαλή αποδοχή τους από τους εργαζόμενους, καθώς η εμπειρία έχει δείξει 

(όπως προαναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο) πως μικρές αλλαγές προκαλούν μικρές 

αντιδράσεις, ενώ οι ραγδαίες το αντίθετο. 

Μάλιστα, η εισαγωγή οποιωνδήποτε αλλαγών δεν είναι αποστολή ενός ατόμου, 

αλλά αναγκαιεί συνολική προσπάθεια μίας ολόκληρης ομάδας, η οποία ενστερνίζεται 

το όραμα του διοικούντος αυτήν. Έτσι, είναι απαραίτητη η συμμετοχή υποστηρικτών, 

φορέων και εκτελεστών. Εξίσου σημαντική θεωρείται και η προπαρασκευή του 

κλίματος υποδοχής της αλλαγής, μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων της ιεραρχίας της 

επιχείρησης με τα χαμηλότερα στρώματά της. Προσεγγίσεις, στρατηγικές και τακτικές 

αναπτύχθηκαν από πολλούς, όπως τον Lewin και τον Kotter. 

Παρόλα αυτά, οι προστριβές, οι οποίες αναπτύσσονται είτε οριζόντια είτε κάθετα 

(κεφάλαιο 3.2), είναι κάτι το οποίο θα συμβαίνει πάντα εφόσον οι συναισθηματικές 

μεταπτώσεις ή τα κίνητρα κάθε εργαζόμενου ή ομάδας δεν ταυτίζονται με το σύνολο 

της εταιρίας. Στο σημείο εκείνο φαίνεται η οργανωτική και επικοινωνιακή δεινότητα 

του διευθυντικού στελέχους. 

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο διοικητής της αλλαγής να 

συγκεντρώνει όσο το δυνατόν περισσότερα ηγετικά χαρακτηριστικά. Όπως 

αποδείχθηκε στην παρούσα εργασία, είτε αναλύοντας τους τρόπους μετάδοσης του 

οράματος της αλλαγής και τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις είτε επιλύοντας 

συγκρουσιακά φαινόμενα, ο ηγέτης, πέρα απ’ όλα, είναι αναγκαίο να κατέχει το 

βασικότερο προσόν: την επικοινωνία. Κι όταν αναφέρομαι σε επικοινωνία, δεν εννοώ 

την φλύαρη μετάδοση ιδεών, οραμάτων ή απλά εντολών/οδηγιών. Αλλά την καθαρή, 
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σαφή και ειλικρινή ανταλλαγή μηνυμάτων η οποία, σύμφωνα με τον κανόνα του 

Bernard Ferrari (80/20), απεδείχθη (προσωπικά) πολύτιμη στην καθημερινή τριβή με το 

υφιστάμενο προσωπικό. Αυτή πιστεύω ότι είναι και το κλειδί της επιτυχίας των 

διαπροσωπικών σχέσεων με τους συνεργάτες και υφισταμένους.  

Το πλεονέκτημα της επικοινωνιακής «πολιτικής», σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 

που προαναφέρθηκαν, θα τον καταστήσουν ικανό (τον ηγέτη της αλλαγής) να 

ανταπεξέρχεται σε κάθε αντιπαράθεση και να επιλέγει, ανάλογα των επικρατουσών 

συνθηκών, την καταλληλότερη στρατηγική επίλυσης της σύγκρουσης.  

Προσωπική μου άποψη είναι ότι η «αποφυγή» δεν αποτελεί προτιμητέα επιλογή 

στρατηγικής επίλυσης συγκρούσεων, καθώς δεν αποτελεί μία ικανοποιητικά 

ελεγχόμενη μέθοδο. Άλλωστε, η εμπειρία έχει δείξει (κυρίως στον δημόσιο τομέα) ότι η 

αποφυγή των συγκρούσεων εκ μέρους του διευθυντή, αναβάλλει την προστριβή, 

αποκόπτει απλώς την επικοινωνία των εμπλεκομένων και δημιουργεί τόσο 

συναισθηματικό όσο και πρακτικό χάσμα στα πλαίσια της εργασίας. 

Βέβαια κανείς δεν εγγυάται ότι ο ηγέτης θα μπορεί να προλαμβάνει και να επιλύει 

τυχόν συγκρούσεις πριν αυτές εκδηλωθούν, όσο κι αν η συναισθηματική του 

νοημοσύνη είναι σε ανεπτυγμένο επίπεδο. Αυτές θα βρίσκονται αναπόφευκτα παρούσες 

σε κάθε εισερχόμενη αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον, είτε ως αντίσταση του 

ανθρώπινου δυναμικού προς την διοίκηση είτε μεταξύ τους λόγω μεταβαλλόμενων 

συναισθημάτων και διαφοράς απόψεων.  

Το σίγουρο όμως είναι ότι, κατά την διοίκηση αλλαγών, καμία σύγκρουση δεν 

είναι ανεπίλυτη, ειδικά όταν η ιδιότητα του manager και του ηγέτη ταυτίζονται. Όταν 

αυτό συμβαίνει, κάθε προσωπικό επιχείρησης ή οργανισμού ασπάζεται το κοινό όραμα 

της αλλαγής και οι προστριβές στα εσωτερικά και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα αυτών 

εξαλείφονται. Φυσικά, μέσω των συγκρούσεων πολλές φορές οι συνέπειες για την 

εταιρία είναι καταστροφικές, αφού οι προστριβές και η αποξένωση των εργαζομένων 

μπορεί να αποικοδομήσει την συνοχή της επιχείρησης και την μείωση της 

παραγωγικότητας. Στην αντίθετη περίπτωση, οι διαφορές και η πανσπερμία απόψεων 

προς τον κοινό στόχο εξάγουν οικοδομητικά και μακροπρόθεσμα επικερδή 

αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 



53 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

1.  Accord & Collaboration Dispute Resolution Services (2010), «Handling 

Workplace Conflict During Organizational Change», p.1-3, Seattle. 

2.  Alan C. Filley. (1975), «Interpersonal Conflict Resolution». University Of 

Wisconsin. Madison. 

3.  Armstrong M. (2003), «Managing Activities», Chartered Institute of Personnel 

and Development (CIPD), 5th edition. 

4.  Barney J. B.,Griffin R. W. (1992). «The Management Of Organizations». 

5.  Bass B.M. (1985), «Leadership and Performance. Beyond Expectations». New 

York, Free Press. 

6.  Bass, B.M. 1990, «From Transactional to Transformational Leadership: 

Learning to share the vision», Organizational Dynamics, American Management 

Association. New York, p.22 

7.  Bernard T. Ferrari (2012), «Power Listening: Mastering the Most Critical 

Business Skill of All», Penguin. 

8.  BJ Gallagher Hateley (1969), «Is it always right to be right?: a tale of 

transforming workplace conflict into creativity and collaboration». Amacom 

Publications. 

9.  Blake R. & Mouton J. (1970), «The fifth achievement», Journal of Applied 

Behavioral Science, Vol.6, pp.413-426. 

10.  Blake R.R. & Mouton J.S. (1964), «The Managerial Grid; Key Orientations for 

Achieving Production through People», Gulf Publishing Company, Houston, TX. 

11.  Burke R.J. (1971), «Methods of resolving superior-subordinate conflict: the 

constructive use of subordinate differences and disagreements», Organizational 

behavior and human performance 5, στο Filley A.C., «Interpersonal conflict 

resolution», 1975. 

12.  Crichton M.T., Lauche K. and Flin R. (2005), «Incident Command Skills in the 

Management of an Oil Industry Drilling Incident: a Case Study», Journal of 

Contingencies and Crisis Management,13(3), 122-125 

13.   Daft (2004), «Organization Theory and Design», 8th end., International 

Thomson Publishing Company. 

14.  Daniel J. Canary (2000), «Competence in interpersonal conflict». Ohio 

University, Ohio. 



54 

 

15.  Darling J & Walker E. (2001), «Effective conflict management: use of the 

behavioral style model», Leadership and Organization Development Journal, Vol 22, 

No 5, pp. 230-242. 

16. Davis D., & Daley B. (2008), «The learning organization and its dimensions as 

key factors in firms’ performance», Human Resource Development International. 11: 

(1), 51-66. 

17.  De Reuver R. (2006), «The influence of organizational power on conflict 

dynamics», Personnel review, Vol.35, No.5, pp. 599-603. 

18.  Deborah Borisoff (1989), «Conflict Management: a communication skills 

approach». Englewood Cliffs, New Jersey. 

19.  Fernandez S. & Rainey Hal G. (2006), «Managing Successful Organizational 

Change in the Public Sector», Public Adminisration Review, 168-176. 

20.  Fielder F. E. (1967), «A Theory of Leadership Effectiveness», New York: 

McGraw Hill. 

21.  Garvin D. A., Edmondson A. C. & Gino F. (2008), «Is yours a learning 

organization?», Harvard Business Review. 86: (3), 109-116. 

22.  Goleman D. (1998), «What makes a Leader?», Harvard Business Review, 82-

91. 

23.  Goleman D. (2000), «Leadership that gets Results», Harvard Business Review, 

78-90. 

24. Green B., Brewer N., Mitchell P., Weber N. (2002). «Gender role, 

organizational status and conflict management styles», The International Journal of 

Conflict Management, 13(1), p.78-94. 

25.  Griffin R.W., G. Moorhead, (1986). «Organizational Behavior». Houghton 

Mifflin, Boston. 

26.  Hellriegel D., Jackson S & Slocum (2005), «Management», 10th Edition, 

International Thomson Publishing Company. 

27.  Hodgetts R. M. (1987), «Effective Supervision: A Practical Approach», 

McGraw – Hill, New York.  

28.  Jehn K. A. (1995), «A multimethod examination of the benefits and 

determinants of intragroup conflict», Administrative Science Quarterly, Vol. 40, σελ. 

256–282. 

29.  Jehn K. A. (1997), «A qualitative analysis of conflict types and dimensions of 

organizational groups», Administrative Science Quarterly, 42, σελ. 530 - 557. 

30.  Jones D.R. (1994), «Organizational Τheory», Addison and Wesley, N.Y. 



55 

 

31.  Jones D.R. (1994), «Organizational Τheory». Addison and Wesley, N.Y. 

32.  Kazimoto P. (2013), «Analysis Of Conflict Management and Leadership for 

Organizational Change», International Journal of Research In Social Sciences, Vol. 3, 

No.1, 16-25. 

33.  Knippen J & Green T (1999), «Handling Conflicts», Journal of workplace 

Learning, Vol.11, No1, pp.27-32. 

34.  Kotter, J. P. (1995), «Leading change: why transformation efforts fail», 

Harvard Business Review, 73 (2), pp. 59–67. 

35.  Kouzes J. M. & Posner B. Z. (2007), «The leadership challenge», San 

Francisco: Jossey-Bass. 

36.  Kubler-Ross, E. (1969), «On Death and Dying», Touchstone, New York, NY. 

37.  Lawrence Paul R. and Jay W Lorsch (1967), «Organization and Environment: 

Managing Differentiation and Integration», Cambridge, MA Harvard University, 

Graduate School of Business Administration. 

38. Lewin, K. (1951), «Field theory in social science; selected theoretical papers», 

New York, Harper. 

39.  Lietka J (2000), «Strategic Planning as a Contributor to Strategic Change: A 

Generative Model», European Management Journal, 18, 2, April. 

40.  March J. G. & Simon H. A. (1958), «Organizations». New York: John Wiley & 

Sons. 

41.  Mc KinseyQuarterly (2006), «Organizing for successful change management: A 

McKinsey Global Survey», McKinsey. 

42.  McKinsey (2012), «The executive’s guide to better listening», McKinsey & 

Company, 1-13. 

43.  McShulskis E. (1996), «Managing Employee Conflicts», στο Braham et al, «A 

gender-based categorization for conflict resolution», 2005. 

44. Milton C. (1981), «Human Behaviour in Organization. Three levels of 

behaviour», Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632. 

45.  Nicotera A , (1995) «Conflict and organization communicative: processes», 

Stat University of New York Press. 

46.  Niskols F. (2006), «Change Management Strategies», New York. 

47.  Nugent P. (2002), «Managing conflict: third-party interventions for managers», 

The academy of Management Executive, Vol.16, No.1, στο Review, «Conflict 

Management: Keep disagreements healthy and productive», 2003. 



56 

 

48.  Pondy L.R. (1967), «Organizational Conflict, Concepts and models.» 

Administrative Science Quarterly, 12, 296-320 

49.  Pruitt D. G. (1983), «Strategic choice in negotiation». American Behavioral 

Scientist, 27, σελ. 167 - 194. 

50.  Rahim A. (1985), «A strategy for managing conflict in complex organizations», 

Human Relations, 38, 81-89. 

51.  Rahim A. (2000), «Managing Conflict in Organizations», (3rd Ed), Westport, 

CT, Praeger, σελ.1-15 και 17-25. 

52.  Rahim M. A. (2002) «Towards a Theory of Managing Organizational 

Conflict». The International Journal of Conflict Management, 2002, Vol.13, No. 3, 

pp.206-235. 

53.  Robbins, S.P., (1993), «Organizational Behavior». Englewood Cliffs , 6th 

edition, Prentice Hall. 

54.  Singh H.M. (ed.) (1995), «Fundamentals of Educational Management». 

55.  Stewart Levine (1998), «Getting to resolution: turning conflict into 

collaboration». Berrett-Koehler,  San Fransisco. 

56.  Thomas K. W. (1976), «Conflict and conflict management», In M. D. Dunnette 

(Ed.), Handbbok in industrial and organizational psychology (σελ. 889 - 935). Chicago: 

Rand McNally. 

57.  Tjosvold D. & Tjosvold M. (1995), «Psychology for leaders: using motivation, 

conflict and power to manage more effectively», The Portable MBA Series. 

58.  Tjosvold D. (2008), «Conflicts in the study of conflict in organizations», In 

C.K.W. De Dreu & M. J. Gelfand. «The psychology of conflict and conflict management 

in organizations», 445-454 pp. New York: Erlbaum. 

59.  Topchik G.S. (2001), «Managing workplace negativity», 1rd edition. Amacom, 

New York. 

60.  Warren G.Bennis, Kenneth D.Benne & Robert Chin (1969), «The planning of 

Change», 2nd edition, New York. 

61.  Željko Turkalj, Ivana Fosić & Davor Dujak (2006), «Conflict Management in 

Organization», 505-515, Osijek. 

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

1. Bruce A. & Langdon K. (2001), «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός», Σύμβουλος 

Μάνατζερ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 



57 

 

2. Kotter J.P. (2001), «Ηγέτης στις Αλλαγές», Business Management-7, Εκδ. Κριτική, 

Αθήνα. 

3. Lewicki R., Saunders D., Minton J. (2004), «Η φύση των Διαπραγματεύσεων», 

Μετάφραση: Παπαμιχαήλ Κ. Επιστημονική Επιμέλεια: Μίνογλου Θ., 2η έκδοση, 

Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, σελ. 42-57. 

4. Miller K. (2006), «Οργάνωση και Επικοινωνία». Εκδόσεις ∆ίαυλος, σελ.251-276. 

5.  Αλεξιάδου Ε. (2007), «Διαχείριση Αλλαγής και ο ρόλος της συναισθηματικής 

Νοημοσύνης», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

6.  Αποστολοπούλου Α. (2008), «Αποτελεσματική Διοίκηση Συγκρούσεων στο 

πλαίσιο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων», Πανεπιστήμιο Πατρών. 

7.  Γαρδίκη Α. (2014), «Διοίκηση Συγκρούσεων, Ηγεσία και Συναισθηματική 

Νοημοσύνη στις ομάδες διαχείρισης κρίσεων», Πανεπιστήμιο Πατρών. 

8.  Γεωργόπουλος Α. (2015), «Αναδιοργάνωση και Μάνατζμεντ Αλλαγών στις 

επιχειρήσεις», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 

Πάτρα.  

9.  Ιορδανίδης Γ. (2005), «Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας στην Αγγλία», 

στο «Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων», Καψάλης Αχιλλέας (επιμ.), 

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

10.   Κανελλόπουλος Χ (1990), «Μάνατζμεντ-Αποτελεσματική διοίκηση», Αθήνα. 

11.  Μαυρατζά Ε. (2011), «Διαχείριση Συγκρούσεων: η περίπτωση των σχολικών 

μονάδων», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 

12.  Μπελεγρής Κ. (2010), «Συναισθηματική Νοημοσύνη, Μετασχηματιστική Ηγεσία 

και Διοίκηση Αλλαγών στο πλαίσιο της οργάνωσης», Πανεπιστήμιο Πατρών. 

13.  Μπουραντας Δ. (2002), «Μάνατζμεντ», Μπένου, Αθήνα. 

14.  Παναγιωτόπουλος Δ. (2006), «Διοίκηση Αλλαγών και Στάσεις Εργαζομένων. 

Στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή, ηγεσία, οργανωσιακό κλίμα, 

συναισθήματα των εργαζομένων», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος. 

15.  Παπαδάκη Σ.-Γιανναδάκη Ε. (2010), «Οργανωσιακή αλλαγή», Τεχνολογικό 

εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο. 

16.  Παπαδόπουλος Π. (2011), «Η Διοίκηση Αλλαγών (Change Management) στο 

Δημόσιο Τομέα: Η περίπτωση της εφαρμογής του σύγχρονου Δημοσιονομικού Ελέγχου», 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα. 

17.  Παπαδοπούλου Ο. (2012), «Διοίκηση συγκρούσεων, επικοινωνία, μοντέλα 

ηγεσίας και λήψη αποφάσεων», Πανεπιστήμιο Πατρών. 



58 

 

18.  Παππά Β. (2006), «Το στρες των εκπαιδευτικών και οι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση», Επιθεώρηση εκπαιδευτικών Θεμάτων, 

Τεύχος 11, σελ. 135-142. 

19.  Σταθαρίδου Μ.-Σουφλιώτου ∆. (2012), «Οργανωσιακές Συγκρούσεις», 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. 

20.  Σταφυλά Α (1997), «Οργανωσιακή αλλαγή και εκπαίδευση προσωπικού», 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε, Αθήνα.  

21.  Τέγας Χ. (2007), «Αποτελεσματική διοίκηση συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών. 

22.  Τζιβάνη Ε. (2013), «Οι συγκρούσεις στο χώρο της εργασίας και ο ρόλος της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείριση τους. Μελέτη της περίπτωσης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

23.  Χατζηπασχάλης Π. (2010), «Διαχείριση συγκρούσεων στον επιχειρησιακό κόσμο 

με εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης. Θεωρητικό υπόβαθρο και εμπειρική 

διερεύνηση». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 

24.  Χαχλάκης Ι.-Αποστολοπούλου Ε. (2012), «Οργανωσιακές Συγκρούσεις», 

Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο. 

25.  Χυτήρης Λ (2001), «Οργανωσιακή συμπεριφορά», Αθήνα, Interbooks. 

26.  Χυτήρης Λ. (1994), «Οργανωσιακή συµπεριφορά. Η ανθρώπινη συµπεριφορά 

σε οργανισµούς και επιχειρήσεις». Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. 

 

Ιστότοποι 

1. David Ingram (n.d), «Ways of Managing Conflict in Organizations», 

http://smallbusiness.chron.com/ways-managingconflict-organizations-2655.html. 

2. Grace N. (2012), «What Causes Conflict Between Employees in an 

Organization?», http://smallbusiness.chron.com/causes-conflictbetween-employees 

organization-157.html 

3. hrpeople.monster.com 

4. http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=3020 

5. http://www.plant-management.gr/index.php?id=137 

6. http://www.slideshare.net/iamtulus/organizational-behaviour-conflict 

7. http://www.slideshare.net/knraja50/managing-change-conflict 

8. https://elisabethgoodman.wordpress.com/tag/elisabeth-kubler-ross 

9. https://www.deming.org/theman/theories/pdsacycle  

 


