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Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην πνιχπινθν δήηεκα ηεο δηνηθεηηθήο 

αιιαγήο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο. Οη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη 

δπζρεξαίλεη ηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη πνην είλαη ην κνληέιν 

εγεζίαο πνπ νδεγεί ζηελ αιιαγή. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα, ηα αίηηα θαη ηα 

είδε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε φπνπ αλαιχνληαη ηα βαζηθφηεξα κνληέια νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη 

αθνινπζεί εθηελήο αλαθνξά ησλ αηνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή 

έθβαζε ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ.   

Γηα ην εξεπλεηηθφ κέξνο δηεμήρζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ 6 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Τέινο ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη γίλνληαη πξαθηηθέο 

πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έκπλεπζε γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη 

ηνπο δηακνξθσηέο ησλ πνιηηηθψλ ησλ αιιαγψλ. 
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Abstract 

 

This diploma thesis deals with the complex issue of administrative change and its 

management. The theories that have been developed about change management are 

trying to answer about what makes organizational change more difficult and what is the 

leadership model that leads to change. Initially reference is made to the meaning, causes 

and types of organizational change. Then a bibliographic review is made which 

analyzes the basic models of organizational change and follows an extensive report of 

the individual and organizational factors that, as shown by the literature, play an 

important role in the successful outcome of the attempted changes. 

For the research part, interviews were conducted with the managers of the 6 municipal 

health clinics of the Municipality of Athens. 

Finally, the thesis is completed with research findings and practical suggestions that 

could be an inspiration for managers and policy-makers of change. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

1.1 Η έλλνηα ηεο αιιαγήο 

 

Η επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία 

αλαπφθεπθηα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα αζηαζέο πεξηβάιινλ γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφνδν ηεο 

ηερλνινγίαο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηνλ δηαξθψο απμαλφκελν αληαγσληζκφ θάλνπλ 

ηελ αλάγθε γηα αιιαγή λα είλαη πιένλ επηηαθηηθή. 

Όηαλ κηιάκε γηα αιιαγή απηφκαηα κπαίλνπλ νη ιέμεηο κεηαβνιή, κεηαθίλεζε, 

κεηάζεζε, κηιάκε γηα θάηη πνπ ζα θηηαρηεί ηειείσο απφ ηελ αξρή. Η αιιαγή πνπ αθνξά 

ηξνπνπνηήζεηο βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο νξγάλσζεο νλνκάδεηαη νξγαλσζηαθή αιιαγή. Με 

ηνλ φξν «νξγαλσζηαθή αιιαγή» ελλννχκε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε κηα λέα 

θαηάζηαζε ή δηαθνξεηηθά, ηε κεηάβαζε απφ έλα δεδνκέλν ζχλνιν ζπλζεθψλ ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ. Απηή ε κεηάβαζε δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο θαη επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ αηφκνπ ή ησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ (π.ρ. 

θνηλσληθέο νκάδεο ή νηθνλνκηθέο νκάδεο) ζε έλα λέν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα 

κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά. Δίλαη, δειαδή, ε ζρεδηαζκέλε ή κε 

αληίδξαζε ελφο νξγαληζκνχ ζηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Σηελ νξγαλσζηαθή ζεσξία ε αιιαγή νξίδεηαη σο «πηνζέηεζε κηαο λέαο 

ηδέαο ή ζπκπεξηθνξάο απφ έλαλ νξγαληζκφ» (Πνιχδνο, 2014). 

Σχκθσλα κε ηελ θπξίαξρε βηβιηνγξαθία, ε νξγαλσζηαθή αιιαγή ζεσξείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, πνπ είλαη ζπρλά κηα ελνριεηηθή, αιιά αλαγθαία κεηαβαηηθή 

θάζε, ηελ νπνία νη νξγαλψζεηο, σο ζπγθεθξηκέλεο, νξηνζεηεκέλεο νληφηεηεο, θάπσο 

ππνκέλνπλ γηα λα επηηχρνπλ κηα δήζελ πην επηζπκεηή θαηάζηαζε πξαγκάησλ. Η αιιαγή 

δελ ζεσξείηαη κηα εγγελήο θαη ζπλερήο ζπλζήθε δηακφξθσζεο φισλ ησλ δσληαλψλ 

ζρέζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο απηψλ πνπ απνθαινχκε «νξγαληζκνχο», αιιά σο 

θάηη πνπ απαηηεί εμσηεξηθή παξέκβαζε θαη ην νπνίν θαηαιακβάλεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ άιισλ ζηαζεξψλ θαηαζηάζεσλ χπαξμεο.  

Καηά ηνλ Burke (Burke and Litwin, 1992) ε νξγαλσζηαθή αιιαγή  έρεη ρανηηθφ 

ραξαθηήξα. Η εμάξηεζή ηεο απφ πιεζψξα εμειηζζφκελσλ κεηαβιεηψλ, απφ έλα 

κεγάιν φγθν εμσηεξηθψλ αιιαγψλ θαη απφ ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξνο απηή ηελ θαζηζηνχλ κία πνιχπινθε δηαδηθαζία δχζθνια πξνβιέςηκε θαη κε 

αδπλακία λα ειεγρζεί. Παξφια απηά ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα αιιά θαη ηελ πξαθηηθή ζε 

πιήζνο νξγαληζκψλ νη κεηαβιεηέο απηέο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Τα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ παγθφζκηα 

βηβιηνγξαθία πεξηγξάθνπλ ηηο ζρέζεηο απηέο θαη έρνπλ σο ζηφρν λα απνηειέζνπλ ην 



 
 

2 
 

πιαίζην αλαθνξάο θαη λα δηεπθξηλίζνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ 

ηνπο θαη πσο απηέο ζπκβάινπλ ζηηο επεξρφκελεο αιιαγέο. Καηεπζχλνπλ ηνπο κάλαηδεξ 

επηδεηθλχνληαο ηνπο ηνλ θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο 

αιιαγήο. Πην θάησ αλαθέξνληαη ηα δπν είδε αιιαγήο θαη παξαηίζεληαη ηα θπξίαξρα 

κνληέια πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή, ζχκθσλα κε ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία.  

 

 

1.2 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή 

 

Οη ζεκεξηλέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο, πνπ 

πξνθαινχληαη απφ πνηθίιεο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο δπλάκεηο, νηθνλνκηθνχ, 

θνηλσληθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη πνιηηηθνχ ηχπνπ, ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ θαη ηηο 

εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο ζπρλά αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη απαηηνχλ 

αληίζηνηρεο πξνζαξκνγέο ησλ κνλάδσλ πγείαο ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή. Οη 

παξαπάλσ πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ θαη ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ 

νδεγνχλ έλαλ νξγαληζκφ ζηελ αιιαγή. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη 

ζεκαληηθφηεξεο δπλάκεηο πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο. 

 

Πίλαθαο 1.1 

Παξάγνληεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Παξάγνληεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

Παξάγνληεο Παξαδείγκαηα 

Σερλνινγία δηαδίθηπν, πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία, ξνκπνηηθή, ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο πνηνηηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ θηι. 

 

Οηθνλνκηθνί 

Παξάγνληεο 

πθηζηάκελε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, αδπλακία 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ, 

λνκνζεηηθνί πεξηνξηζκνί θηι. 

 

Παγθφζκηνο 

αληαγσληζκφο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο (Κίλα, Ιλδία, Βξαδηιία) επέθηαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπγρσλεχζεηο, ελνπνηήζεηο θηι. 

 

Παγθφζκηεο 

πνιηηηθέο 

εμειίμεηο 

Δ.Δ. θαη αηηήκαηα γηα πεξεηαίξσ πνιηηηθή ελνπνίεζε, αζηάζεηα ζηα 

πξψελ Σνβηεηηθά θξάηε, ζεκαληηθφο θαη κε πξνβιέςηκνο ξφινο ηεο 

Κίλαο ζην παγθφζκην εκπφξην, νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ρψξεο 

πνπ παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εκθχιηνη πφιεκνη, 

ζξεζθεπηηθέο / εζληθηζηηθέο δηακάρεο ζε πνιιέο πεξηνρέο θηι. 

 

Κνηλσληθέο 

θαη 

δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, θνηλσληθή επζχλε νξγαληζκψλ, 

απμαλφκελε πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε, απμεκέλε εθπαίδεπζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δηφγθσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θηι. 

 

Δζσηεξηθέο 

πξνθιήζεηο 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, (απνπζίεο, απεξγίεο, ζακπνηάδ, 

ζπλδηθαιηζηηθέο δηεθδηθήζεηο), δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα 

(επηθνηλσλία, ιήςε απνθάζεσλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα, 
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θαηλνηνκίεο), δηακάρε κεηαμχ εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο εζηθήο ζε 

πνιιέο ρψξεο, νξγαλσζηαθέο δηακάρεο θηι. 

 

 

Πεγή: Cook & Hunsaker, 2001 

 

Όζνλ αλαθνξά ην δεκφζην ηνκέα ηεο πγείαο ε αλάγθε αχμεζεο ησλ απαηηνχκελσλ 

πφξσλ θαη ε πίεζε γηα βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην 

δχλακε πνπ σζεί ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε λα πξνβεί ζε αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο κε θχξην κέιεκα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πφξσλ θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Camp ell,  2008). 

Έλαο νξγαληζκφο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ ηνλ 

νδήγεζαλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο, κφλν έηζη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζηφρνη θαη 

νη ζθνπνί ηεο αιιαγήο ζα ζπκβαδίζνπλ θαη ζα αλαθέξνληαη ζηνπο αξρηθνχο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε κηα αιιαγή ζα πξέπεη λα έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ηη είλαη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη γηα 

πνην ιφγν πξέπεη λα αιιάμεη. 

 

 

1.3 Δίδε νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Η παγθφζκηα βηβιηνγξαθία θαηεγνξηνπνηεί ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή θπξίσο κε βάζε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνθαιείηαη. Έηζη αλαθνξηθά κε απηφ, ε αιιαγή κπνξεί λα είλαη 

ζρεδηαζκέλε ή αλαδπφκελε (planned or ermegent), (Antwi and Kale, 2014). 

 

1.3.1 Σρεδηαζκέλε  αιιαγή  

 

Η ζρεδηαζκέλε αιιαγή θπξηαξρεί ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη νθείιεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζην έξγν ηνπ Kurt Lewin (Kuhn, 1951). Η αιιαγή απηή κεηαβάιιεη, σο κηα 

κεηαβαηηθή δηαδηθαζία, θάπνηεο ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη κηα ζεηξά πξν-πξνγξακκαηηζκέλσλ βεκάησλ, 

θαζηζηψληαο απηφλ ηνλ ηξφπν γηα αιιαγή επηδεθηηθφ ζηελ έξεπλα (Bamford and 

Daniel, 2005). Η ζρεδηαζκέλε αιιαγή αλαγλσξίδεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζνχλ 

επηηπρψο λέεο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνχλ νη 

παιηέο ζπκπεξηθνξέο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε παξαδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, φηη ζπλνιηθά, νη 

ζηφρνη αιιαγήο ζε έλαλ νξγαληζκφ πξέπεη λα  ζπκθσλνχλ κε ην φξακα ηεο αιιαγήο ηεο 

δηνίθεζεο θαη κε ηα βήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε κεηάβαζε πξνο ηελ 

«αιιαγκέλε» θαηάζηαζε (Bamford and Daniel, 2005). Σηελ πξάμε απηφ ην ζελάξην 

ζπάληα ζπκβαίλεη, επεηδή νη εξγαδφκελνη κέζα ζε έλα νξγαληζκφ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πεπνηζήζεηο θαη αλάγθεο. 

Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζπκθσλίαο 

γηα θνηλή πνξεία δξάζεο. Δπηπιένλ, ε ζρεδηαζκέλε αιιαγή δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηνλ 
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ξφιν ησλ κάλαηδεξ θαη απνθξχπηεη ηε ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία 

αιιαγήο (Bamford and Daniel, 2005). Γίλνληαο έκθαζε ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζηφρνπο, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη απφ ηε δηνίθεζε, 

απηή ε πξνζέγγηζε απνθξχπηεη ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

πξσηνβνπιίεο αιιαγήο. 

 

1.3.2 Αλαδπφκελε αιιαγή 

 

Η αλαδπφκελε αιιαγή είλαη κηα λεφηεξε αληίιεςε θαη ζηεξείηαη εληαίνπ ζεσξεηηθνχ 

ππφβαζξνπ ζε ζρέζε κε ηε ζρεδηαζκέλε αιιαγή. Τν πεδίν ηεο αλαδπφκελεο αιιαγήο 

απνηειείηαη απφ πνιιέο άζρεηεο ζεσξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο. Η πξνζέγγηζε ηεο αλαδπφκελεο αιιαγήο δίλεη ιηγφηεξε 

έκθαζε ζηα ζρέδηα θαη ζηηο πξνβιέςεηο θαη εζηηάδεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα λα θαζνδεγήζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Bamford and 

Forrester, 2003). Η πξνζέγγηζε απηή αλαγλσξίδεη φηη ε αιιαγή πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε 

ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, ηηο  εξγαηηθέο νξγαλψζεηο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηε κεηαβαιιφκελε θχζε ησλ νξγαλσηηθψλ νξίσλ θαη ζρέζεσλ 

(Bamford and Forrester, 2003). Σε αληίζεζε κε ηε ζρεδηαζκέλε αιιαγή, ε αλαδπφκελε 

αιιαγή δίλεη έκθαζε ζε  κηα «απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή» πξνζέγγηζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο. Δλψ ην ζρεδηαζκέλν κνληέιν αιιαγήο δίλεη έκθαζε ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζηφρνπο πνπ ππνγξακκίδνπλ ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο, ε 

πξνζέγγηζε ηεο αλαδπφκελεο αιιαγήο ππνζηεξίδεη φηη ν ξπζκφο θαη ε θχζε ηεο 

αιιαγήο είλαη ηφζν γξήγνξνο θαη ζχλζεηνο ψζηε ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ θαη ζηελ επηλφεζε  

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζε εχζεην ρξφλν (Bamford and Forrester, 2003). Ωο εθ 

ηνχηνπ, νη κάλαηδεξ πξέπεη λα παξαρσξνχλ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη λα δηεπθνιχλνπλ αληί λα δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία γηα 

αιιαγή (Bamford and Forrester, 2003). 

Η πξνζέγγηζε ηεο αλαδπφκελεο αιιαγήο ππνζηεξίδεη φηη εάλ νη νξγαλψζεηο 

ιεηηνπξγνχλ ζε πην πξνβιέςηκα θαη ιηγφηεξν αζηαζή πεξηβάιινληα, ε αλάγθε γηα 

αιιαγή ζα ειαρηζηνπνηεζεί (Bamford and Forrester, 2003). Μφλν θάησ απφ ηέηνηεο 

ζπλζήθεο κηα δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιιεη κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε ζε κία 

άιιε. Δπηπιένλ, ε αλαδπφκελε αιιαγή δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ππαηλίζζεηαη φηη απηέο νη εμσηεξηθέο δπλάκεηο εθκεδελίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα θαζνδεγεί ηηο αιιαγέο θαη λα νξίδεη νξγαλσηηθέο ηξνρηέο 

(Bamford and Forrester, 2003). 

Δλψ ηα δχν είδε αιιαγήο ζπρλά αληηκεησπίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζαλ λα είλαη ακνηβαία 

απνθιεηφκελα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα δπν ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Καηά θαηξνχο, ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ επαξθψο ηελ αιιαγή βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ζεσξηψλ, απηφ βέβαηα ζα απαηηήζεη κηα έμππλε ελζσκάησζε απηψλ ζηηο ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο ελφο νξγαληζκνχ (Burnes, 2004a). Οη παξάγνληεο αιιαγήο θαη νη ζηφρνη 
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αιιαγήο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ φηη γηα λα επηηεπρζεί επηηπρήο αιιαγή, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ε αιιειεπίδξαζε παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλσηηθψλ 

(εζσηεξηθψλ) θαη πεξηβαιινληηθψλ (εμσηεξηθψλ) ζπλζεθψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή 

(Burnes, 2004a). Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη δχν 

ζεσξίεο γηα θαζνδήγεζε. 

Η δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο αθνξά ην ρεηξηζκφ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξάμεσλ, ηαθηηθψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε φηη ε αιιαγή αμίδεη θαη είλαη ζπλαθήο (McConnell, 

2009). Η δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο είλαη κηα ζχλζεηε, δπλακηθή θαη δχζθνιε δηαδηθαζία 

(Mabey and Mayon-White, 1993). Γελ είλαη πνηέ επηινγή κεηαμχ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ 

ή ιχζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηνλ άλζξσπν, αιιά έλαο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ 

(Davies, Finlay and Bullman, 2000). 

Η απνηειεζκαηηθή αιιαγή, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ ηξηψλ βεκάησλ ηνπ Lewin, 

ραξαθηεξίζηεθε σο ην μεπάγσκα παιαηψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη ην 

μαλαπάγσκά ηνπο (Freed, 1998).  Η αιιαγή κπνξεί λα είλαη ζπλερήο, ζπνξαδηθή, 

πεξηζηαζηαθή ή ζπάληα. Η πξνβιέςηκε (ζρεδηαζκέλε) αιιαγή επηηξέπεη ρξφλν γηα 

πξνεηνηκαζία, ελψ ε απξφβιεπηε (αλαδπφκελε) αιιαγή είλαη πην δχζθνιε ζηελ 

απνηειεζκαηηθή απάληεζε. Γεδνκέλνπ φηη νη αιιαγέο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

ζπκβαίλνπλ ηφζν γξήγνξα, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη πξνβιέςηκεο (Dowd, Shearer 

and Davidhizar, 1998). 

Σήκεξα ην κφλν βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί είλαη ε 

ηθαλφηεηα αιιαγήο, πξνζαξκνγήο θαη εμέιημεο θάηη πνπ πξέπεη λα κάζνπκε λα ην 

θάλνπκε θαιχηεξα απφ φηη ηνλ αληαγσληζκφ (Mariotti, 1998). Τα πνζνζηά απνηπρίαο 

κηαο αιιαγήο ζπλδένληαη κε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε νξάκαηνο θαη 

δέζκεπζεο ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ, ε αδπλακία ελζσκάησζεο κε άιια ζπζηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ν θαθφο ζρεδηαζκφο. Πξνθεηκέλνπ νη νξγαληζκνί λα 

επηηχρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο ζηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, νη 

δηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε πξέπεη λα έρνπλ έλα θαιχηεξν πιαίζην γηα λα ζθεθηνχλ ηελ 

αιιαγή θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δηαρείξηζε 

αιιαγψλ (Church, Siegal, Javitch, Waclawski and Burke, 1996).  

Αθφκε θαη αλ εγθξηζεί ε αιιαγή, νη εξγαδφκελνη ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ γηαηί 

ζπκβαίλεη ε αιιαγή θαη πψο ζα επεξεαζηνχλ. Οη απνιχζεηο ή άιιεο νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε παξάλνηα, ζχγρπζε, ζπκφ θαη αλαζθάιεηεο ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο αιιαγήο (Sherer, 1997). 

Η πξνψζεζε ηεο αιιαγήο είλαη ηφζν απαηηεηηθή φζν θαη θνπξαζηηθή. Τν λα επηθέξεη 

αιιαγέο απαηηεί απφ ην κάλαηδεξ λα ακθηζβεηήζεη ην πξνεγνχκελν θαη απαηηεί 

επηκνλή θαηά ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ θαλφλσλ ησλ θαζηεξσκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Η 

αλάιεςε ηεο αιιαγήο απαηηεί ρξφλν θαη απαηηεί ηε δέζκεπζε ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ κάλαηδεξ (Weiss, 1998).  Ο κάλαηδεξ πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο αμίεο πνπ 

έρνπλ ζεκαζία θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιαγή απηψλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

αληαπφθξηζε ζε θάζε πξφζθιεζε γηα αιιαγή. Πξέπεη λα είλαη ζαθήο ζρεηηθά κε ην ηη 

είλαη ζεκαληηθφ θαη λα αλαπηχζζεη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 

αλάινγα (Nelson, Batalden, Mohr & Plume, 1998). 

 



 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Η βηβιηνγξαθία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο παξνπζηάδεη έλα ζχλζεην ζψκα 

αθαδεκατθψλ εξγαζηψλ πνπ παξέρεη κηα ηζρπξή πξφθιεζε ζε φπνηνλ πξνζπαζεί λα ηελ 

ζπλνςίζεη. Απηφ ην ζψκα ηεο βηβιηνγξαθίαο πεξηέρεη ζπκβνιέο απφ δηάθνξνπο 

αθαδεκατθνχο θιάδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαιχπηνπλ κηα πεξίνδν πεξίπνπ έμη δεθαεηηψλ (Iles and 

Sutherland, 2001). Δπηπιένλ, ε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη πιαίζηα, κνληέια, 

απνδείμεηο θαη εηθνλνγξαθήζεηο απφ δηάθνξα ζεσξεηηθά θαη νξγαλσηηθά πιαίζηα (Iles 

and Sutherland, 2001). Δλψ δελ ππάξρνπλ πιαίζηα ή κνληέια δηαρείξηζεο αιιαγψλ πνπ 

λα είλαη κνλαδηθά γηα ηνπο νξγαληζκνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θάπνηα κνληέια 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηβιηνγξαθία φηαλ αλαιχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο αιιαγήο ζε απηνχο 

ηνπο νξγαληζκνχο. Η αλαζθφπεζε απηή ζα παξάζρεη ινηπφλ κηα πεξίιεςε ησλ 

θπξίαξρσλ κνληέισλ δηαρείξηζεο αιιαγψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη ζπρλά εθαξκφδνληαη 

ζηηο πξνζπάζεηεο αιιαγήο ζε νξγαληζκνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

Τα κνληέια πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή βηβιηνγξαθία θαη παξνπζηάδνληαη ζε 

απηή ηελ εξγαζία  ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ. Αλ θαη ζεσξεηηθά απηά ηα κνληέια είλαη εθαξκφζηκα ζε πνηθίια πιαίζηα, ε 

ρξήζε ηνπο ζηε βηβιηνγξαθία δελ απνδεηθλχεη ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπο. 

Έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα γίλεη πιήξσο αληηιεπηφο 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, είλαη νη αλζξψπηλνη πφξνη. Ο φξνο 

αλζξψπηλνη πφξνη (HR) ή αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηνλ φξν εξγαδφκελνη ή πξνζσπηθφ, αλαθέξεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αλζξψπσλ, πνπ ηνπο αθνινπζνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

επθπΐα, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ αθνζίσζε, ηελ πείξα, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα 

κάζεζε. Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηαηάζζεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε ππαιιήινπο θαη 

ζε δηνηθεηηθά ζηειέρε. Οη πξψηνη είλαη απηνί πνπ εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ράξε ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη δεχηεξνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηελ 

επζχλε επίβιεςεο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε έλαλ νξγαληζκφ πνηθίιιεη θαη είλαη απξφβιεπηε. Ο αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο είλαη ην θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα  ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ (Kazlauskait and Buciunien, 2008).  

Ο θπξίαξρνο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ εηζαγσγή ηεο αιιαγήο νθείιεηαη 

ζπλήζσο ζην γεγνλφο φηη νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο κέξεο καο νη 

νξγαληζκνί είλαη ηέηνηεο, φπσο ε αλάγθε αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε αλάπηπμε 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ε αληαπφθξηζε ζηηο αιιαγέο κηαο εμαηξεηηθά αζηαζήο αγνξάο, ε 
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αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε αλάπηπμε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

επέιηθηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Burke, 2005), νη νπνίεο, θπζηθά, δίλνπλ έκθαζε ζηε 

ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Παιαηφηεξα θαηά ηελ 

δηαδηθαζία αιιαγήο δηλφηαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα ηερληθά ζηνηρεία απηήο, 

ππνβηβάδνληαο ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο.  

Όπσο πνιχ εχζηνρα ηνλίδεη ν Grant (1997) αλαθεξφκελνο ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα  

«εάλ ε γλώζε είλαη πξναπαηηνύκελν γηα ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη εθόζνλ απηή 

δεκηνπξγείηαη θαη κεηαθέξεηαη κέζα από ην άηνκν, νη εξγαδόκελνη είλαη νη βαζηθνί 

κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο» (Kitchen and Daly, 2002). Δίλαη κηα ζεκαληηθή νκάδα 

ελδηαθεξνκέλσλ (Clark and Beardwell, 2007) θαη έλαο μερσξηζηφο πφξνο πνπ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο νπνηνζδήπνηε άιινο πφξνο θαη ησλ νπνίσλ ηα 

ζπκθέξνληα θαη νη αλάγθεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε (Price, 2007). Δπνκέλσο, ε 

ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπ, είλαη 

απαξαίηεηε  θαζψο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ν πην αζηάζκεηνο παξάγνληαο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθά ζην ρψξν ηεο πγείαο (Eleanor J. Sullivan, 2009). 

Σηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε αλάιπζε ησλ θχξησλ κνληέισλ ηεο δηαρείξηζεο 

αιιαγήο ζε νξγαληζκνχο θαη ε αλάδεημε ηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ αιιαγή θαη εηδηθφηεξα ηε ζεκαζία ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηθαλνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ ψζηε 

λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο 

πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κε επηηπρία ε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο.   

 

 

2.2 Μνληέια δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο 

 

2.2.1 Μνληέια ζρεδηαζκέλεο αιιαγήο 

 

Η δηαρείξηζε ηεο ζρεδηαζκέλεο αιιαγήο θπξηαξρεί ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία θαη  

ε δνπιεηά πνπ έρεη θάλεη ν Kurt Lewin (Kuhn, 1951)
 
πάλσ ζε απηφ είλαη εμαηξεηηθή. Ο 

Lewin ππνζηεξίδεη ηέζζεξηο ζεσξίεο νη νπνίεο φιεο καδί νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πιαηζίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηεπρζεί ε ζρεδηαζκέλε αιιαγή. Απηέο νη ζεσξίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζεσξία ηνπ πεδίνπ, ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ, ηελ έξεπλα δξάζεο θαη 

ην κνληέιν 3 βεκάησλ (Burnes, 2004b). Αλ θαη απηέο νη ζεσξίεο εμεηάδνληαη ζπρλά 

αλεμάξηεηα σο μερσξηζηά ζέκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ Lewin, ζθνπφ έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ 

έλα ελνπνηεκέλν ζχλνιν, κε θάζε κηα λα απνηειεί ζηνηρείν γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζρεδηαζκέλεο αιιαγήο (Burnes, 2004b). 

 

α. Θεσξία Πεδίνπ 

Η ζεσξία ηνπ πεδίνπ παξνπζηάδεη κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιαηζίνπ ή ηνπ πεδίνπ 

ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο. Απηή ε πξνζέγγηζε πςεινχ 

επηπέδνπ ππνζηεξίδεη φηη «πξέπεη λα ζεσξεζεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε (status quo) φηη 
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δηαηεξείηαη απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ή δπλάκεηο» (Lewin, 1943). Τα ζπζηαηηθά απηψλ 

ησλ ζπλζεθψλ θαη δπλάκεσλ είλαη νκαδηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηγξάθνληαη σο έλα 

ζχλνιν ζπκβνιηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο 

θαη ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά (Burnes, 2004b). Σπλεπψο, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

ελέξγεηεο ελφο αηφκνπ εμαξηψληαη απφ ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ θαη απφ ην ζπλνιηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ νκάδσλ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην «πεδίν». Παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

γεληθά κνηίβα ζηηο νκαδηθέο ζπκπεξηθνξέο, ε ζεσξία αλαγλσξίδεη φηη ην πεξηβάιινλ 

ησλ νκάδσλ ή ην πεδίν είλαη δπλακηθφ θαη πθίζηαηαη ζπλερή κεηαβνιή ιφγσ ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ δπλάκεσλ ή ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκάδα. Απηή ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηφ πνπ ν Lewin νξίδεη σο  κηα «ζρεδφλ ζηαζεξή ηζνξξνπία» 

(Burnes, 2004b). Δάλ έλαο δηεπζπληήο είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη, λα ζρεδηάζεη θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ηζρχ απηψλ ησλ δπλάκεσλ, ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο δπλάκεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

λα αιιάμεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά. 

 

 β. Η Γπλακηθή ηεο Οκάδαο 

Η δπλακηθή ηεο νκάδαο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ αηηίσλ, ησλ ηξνπνπνηεηψλ θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ δπλάκεσλ ζηελ εξγαζία εληφο ησλ νκάδσλ (Burnes, 2004b). Δλψ ε 

ζεσξία πεδίνπ εμεηάδεη ηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο, ε δπλακηθή ηεο νκάδαο εμεηάδεη ηε θχζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο πνπ πξνθαιεί νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη γηαηί απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο επηιέγνληαη γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ πξνζθξνχνπλ ζηελ 

νκάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελδηαθέξνληνο φηαλ εμεηάδνπκε ηε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο πεξηιακβάλνπλ ηα νκαδηθά πξφηππα, ηνπο ξφινπο, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία αιιαγψλ (Schein, 1980). 

 

γ. Η Έξεπλα Γξάζεο 

Η έξεπλα δξάζεο παξνπζηάδεη κηα πξνζέγγηζε γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο άκεζεο πξαθηηθήο (Elizabeth Koshy, 2011). Απηή ε ζεσξία ζέηεη κηα 

πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζε κηαο θαηάζηαζεο, ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ ιχζεσλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο πνξείαο δξάζεο κε βάζε ηε θχζε ηεο θαηάζηαζεο. Γηα ηελ 

επηηπρεκέλε πξνζέγγηζε, πξέπεη λα ππάξρεη κηα «αηζζεηή αλάγθε» - κηα 

ζπλεηδεηνπνίεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία απηήο ηεο 

αιιαγήο (Elizabeth Koshy, 2011). Η έξεπλα δξάζεο είλαη κηα απηναλαθιαζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αξρηθά πεξηιακβάλεη έλα ζηάδην πξνγξακκαηηζκνχ αιιαγήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπλίζηαηαη ζηε δξάζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο αιιαγήο, αληαλαθιψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο θαη, ηέινο, 

επαλαζρεδηάδνληαο ηελ επαλάιεςε ηνπ θχθινπ (Elizabeth Koshy, 2011). Απηή ε 

δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηε ζεσξία πεδίσλ γηα λα θαηαλνήζεη ηηο δπλάκεηο θαη ην πιαίζην 

εληφο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε νκάδα, θαζψο θαη ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ηηο πεγέο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. Η έξεπλα δξάζεο ππνγξακκίδεη φηη ε αιιαγή πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν νκάδαο θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρηθέο θαη 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληίζηαζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Elizabeth Koshy, 2011). 
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δ. Μνληέιν Τξηώλ Βεκάησλ 

Τν κνληέιν ηξηψλ βεκάησλ ηνπ Lewin παξέρεη κηα γεληθή εμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε νξγαλσζηαθή αιιαγή. Τν κνληέιν παξνπζηάδεη κηα 

αθνινπζία αιιαγψλ ηξηψλ βεκάησλ: μεπάγσκα (unfreeze), κεηάβαζε (transition) θαη 

μαλαπάγσκα (refreeze) (Burnes, 2004b). 

Τν πξψην ζηάδην ηνπ κνληέινπ, ην μεπάγσκα, πεξηιακβάλεη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ή ηεο «ζρεδφλ ζηάζηκεο ηζνξξνπίαο» δεκηνπξγψληαο ην 

θαηάιιειν έδαθνο (buy-in) γηα αιιαγή θαη εμαζθαιίδνληαο φηη ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ εθηηκνχλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή (Burnes, 2004b). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ 

ην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ απνδπλάκσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κε ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο, ηελ πξφθιεζε ελνρήο ή άγρνπο επηβίσζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ςπρνινγηθήο αζθάιεηαο (Burnes, 2004b). Η ακθηζβήηεζε ηεο εγθπξφηεηαο 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ δηαηχπσζε ησλ επηρεηξεκάησλ γηα ην 

γηαηί ε θαηάζηαζε απηή είλαη κε βηψζηκε. Η πξφθιεζε ηεο ελνρήο ή ηνπ άγρνπο 

επηβίσζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιιηέξγεηα κηαο πεπνίζεζεο κεηαμχ εθείλσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο φηη ε αιιαγή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε 

(Burnes, 2004b). Η δεκηνπξγία ςπρνινγηθήο αζθάιεηαο νδεγεί ζηελ άκβιπλζε ηνπ 

άγρνπο ελφο αηφκνπ έλαληη ηεο αιιαγήο θαη ηνπ θφβνπ ηνπ άγλσζηνπ (Schein, 1949). Ο 

Lewin ππνζηεξίδεη φηη κφλν κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία θηλεηνπνίεζεο κπνξνχλ λα 

απνξξηθζνχλ νη παιηέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα πηνζεηεζνχλ επηηπρψο λέεο ζπκπεξηθνξέο 

(Burnes, 2004b). 

Τν δεχηεξν ζηάδην ηνπ κνληέινπ ηξηψλ βεκάησλ ηνπ Lewin, ε κεηάβαζε, αληιεί απφ ηε 

ζεσξία ησλ πεδίσλ θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο γηα λα πξνζδηνξίζεη πξψηα ηη πξέπεη λα 

αιιάμεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή εθαξκνγήο πνπ ζα αληαλαθιά 

ηνπο ζηφρνπο αιιαγήο (Burnes, 2004b). Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δπλάκεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο νκάδεο θαη ηα άηνκα κέζα ζε απηέο, «πξέπεη λα επηδηψμνπκε λα 

ιάβνπκε ππφςε φιεο ηηο δπλάκεηο ζηελ εξγαζία θαη λα πξνζδηνξίζνπκε θαη λα 

αμηνινγήζνπκε, ζε δνθηκή θαη ζθάικα, φιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο» (Burnes, 2004b). 

Η αλάιπζε απηή βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε κάζεζεο πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ έξεπλα 

δξάζεο. 

Μφιηο επηηεπρζεί κηα ηδαληθή θαηάζηαζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο, πξέπεη λα 

επαλεκθαληζηεί ε ζηαζεξνπνίεζε (μαλαπάγσκα) ηεο νκάδαο ζε κηα λέα ζρεδφλ 

ζηάζηκε ηζνξξνπία (Burnes, 2004b). Οη λέεο αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηήζεθαλ 

ζε φιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζπλνιηθή 

πξνζσπηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ ησλ καζεηεπφκελσλ, αιιηψο ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε λέν γχξν ακθηζβήηεζεο (Burnes, 2004b). Δπνκέλσο, ε αιιαγή πξέπεη λα 

μεθηλήζεη σο νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη θαλφλεο θαη νη 

ξνπηίλεο ησλ νκάδσλ πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε 

δηαδηθαζία αλαδσνγφλεζεο εμαζθαιίδεη φηη ηα άηνκα δελ ππνρσξνχλ ζε παιηέο 

ζπκπεξηθνξέο (Burnes, 2004b). 

Δλ νιίγνηο, ην κνληέιν ηεο ζρεδηαζκέλεο αιιαγήο ηνπ Lewin ηνλίδεη ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ πψο δηακνξθψλνληαη, παξαθηλνχληαη θαη ζπληεξνχληαη νη θνηλσληθέο νκάδεο. Η 

ζεσξία πεδίσλ θαη ε δπλακηθή ησλ νκάδσλ παξέρνπλ κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ 
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εμαζθάιηζε απηήο ηεο θαηαλφεζεο. Μφιηο επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε, ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε έξεπλα δξάζεο  γηα λα ελεκεξψζεη ην κνληέιν αιιαγήο ησλ ηξηψλ 

βεκάησλ. Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ Lewin απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

ζρεδηαζκέλεο δηαρείξηζεο αιιαγήο. Δλψ ππάξρνπλ άιιεο ζεσξίεο, πνιιέο απφ απηέο ηηο 

ζεσξίεο απνηεινχλ επεθηάζεηο ηνπ κνληέινπ ηξηψλ βεκάησλ ηνπ Lewin. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ζεσξηψλ πεξηιακβάλνπλ ην επηαθαζηθφ κνληέιν ηνπ Lippitt et al. (Lippitt, 

1958), ην κνληέιν αιιαγήο νρηψ (8) βεκάησλ ηνπ Kotter (Kotter, 2010) θαη ην 

ηεηξαθαζηθφ κνληέιν Bullock θαη Batten (Bullock and Batten, 1985) (βιέπε πίλαθα 

2.1). 

 

Πίλαθαο 2.1 

Μνληέια δηαρείξηζεο Bullock θαη Batten, Kotter θαη Lippitt, θαη πσο ζρεηίδνληαη 

κε ην κνληέιν 3 βεκάησλ ηνπ Lewin 

 

Lewin Bullock and Batten Kotter Lippitt 

Ξεπάγσκα 

(Unfreeze) 

Φάζε 1 - Δμεξεχλεζε: 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

ιάβεη απφθαζε ζρεηηθά 

κε ηελ αλάγθε αιιαγήο 

Βήκα 1: Γεκηνπξγία 

αίζζεζεο  επείγνπζαο 

αλάγθεο 

Φάζε 1: Γηάγλσζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

Φάζε 2: 

Αμηνιφγεζε ησλ 

θηλήηξσλ θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα 

αιιαγή 

Φάζε 2 - 

Πξνγξακκαηηζκφο: 

Καηαλφεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

Βήκα 2: Γεκηνπξγία ελφο 

ζπλαζπηζκνχ 

θαζνδήγεζεο 

Φάζε 3: 

Αμηνιφγεζε ησλ 

θηλήηξσλ ηνπ 

θνξέα αιιαγήο θαη 

ησλ πεγψλ ηνπ 
Βήκα 3: Αλάπηπμε ελφο 

νξάκαηνο θαη 

ζηξαηεγηθήο 

Μεηάβαζε 

(Transition) 

Φάζε 3 - Γξάζε: Οη 

αιιαγέο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη 

ζπκθσλνχληαη θαη 

εθαξκφδνληαη 

Βήκα 4: Μεηάδνζε ηνπ 

νξάκαηνο αιιαγήο 

Φάζε 4: Δπηινγή 

πξννδεπηηθψλ 

ζηφρσλ Βήκα 5: Δλίζρπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα επξεία 

δξάζε 

Βήκα 6: Γεκηνπξγία 

βξαρππξφζεζκσλ 

επηηπρηψλ 

Φάζε 5: Δπηινγή 

θαηάιιεινπ ξφινπ 

απφ ηνλ θνξέα 

αιιαγήο Βήκα 7: Παγηνπνίεζε 

ησλ επηηπρηψλ θαη 

πξαγκαηνπνίεζε 

πεξηζζφηεξσλ αιιαγψλ 

 

Ξαλαπάγσκα 

(Refreeze) 

Φάζε 4 - Δλζσκάησζε: 

Σηαζεξνπνίεζε θαη 

ελζσκάησζε  ηεο 

αιιαγήο 

Βήκα 8: Θεζκνζέηεζε 

λέσλ πξνζεγγίζεσλ.   

Φάζε 6: 

Γηαηήξεζε ηεο 

αιιαγήο 

Φάζε 7: 

Τεξκαηηζκφο ηεο 

ζρέζεο βνήζεηαο 

Πεγή: Antwi and Kale (2014) 
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2.2.2 Μνληέια  αλαδπφκελεο αιιαγήο 

 

Η πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο αλαδπφκελεο αιιαγήο είλαη ζρεηηθά λέα θαη επί ηνπ 

παξφληνο ζηεξείηαη βαζηθήο ζεσξεηηθήο βάζεο. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο δηαηεξνχλ κηα ζηάζε πεξηζζφηεξν ελάληηα ζηε ζρεδηαζκέλε αιιαγή παξά 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε (Drummond-Hay and Bamford, 2009). Δπί ηνπ 

παξφληνο, ηα πην ζπρλά αλαθεξφκελα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο αλαδπφκελεο αιιαγήο 

πεξηιακβάλνπλ: ην κνληέιν δπλακηθήο αιιαγήο ηνπ Hinings θαη ηνπ Greenwood 

(Hinings, 1989), ην κνληέιν νξγαλσηηθήο αιιαγήο "Big Three" ηνπ Kanter et al. 

(Kanter, 2003) θαη ην κνληέιν δηαδηθαζίαο / πεξηερνκέλνπ / πεξηβάιινληνο ηνπ 

Pettigrew (Pettigrew, 1987). 

 

α.  Τν Μνληέιν Γπλακηθήο Αιιαγήο ηνπ Hinings θαη ηνπ Greenwood 

Σχκθσλα κε άιια κνληέια αλαδπφκελεο αιιαγήο, ην κνληέιν ηεο δπλακηθήο αιιαγήο 

ησλ Hinings θαη Greenwood αλαγλσξίδεη φηη ε αιιαγή ζπλεπάγεηαη κηα πνιχπινθε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ 

δηεξγαζηψλ (Hinings, 1989). Η αιιαγή, ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, είλαη κηα ζεηξά 

γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο θαη έλα θηλνχκελν 

πιαίζην. Τν κνληέιν ηεο δπλακηθήο αιιαγήο ππνδειψλεη φηη ε αιιαγή ζπκβαίλεη κέζσ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο πέληε παξαγφλησλ: πεξηζηαζηαθνί πεξηνξηζκνί, εξκελεπηηθά 

ζρήκαηα, ζπκθέξνληα, εμάξηεζε ηεο εμνπζίαο θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα (Hinings, 

1989). Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη δπλακηθφο θαη νη δηαρεηξηζηέο  

πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο γηα ηνλ θαζέλα: 

i. Οη πεξηζηαζηαθνί πεξηνξηζκνί είλαη πεξηβαιινληηθνί (δειαδή, ε θχζε ηεο 

επξχηεξεο βηνκεραλίαο ελφο νξγαληζκνχ), ηερλνινγηθνί (δειαδή ε θχζε ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ) θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ην κέγεζνο (δειαδή ε θχζε θαη ε έθηαζε ηνπ 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη ε χπαξμε κεραληζκψλ απξφζσπνπ ειέγρνπ - νη 

κεγαιχηεξνη νξγαληζκνί έρνπλ πην εθηεηακέλε εμεηδίθεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πην επίζεκα ζπζηήκαηα ειέγρνπ) πνπ κπνξεί λα 

απαηηήζνπλ αιιαγή ή λα εληζρχζνπλ ή λα απνηξέςνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο 

νξγαληζκνχ λα επηηχρεη επηηπρή αιιαγή (Hinings, 1989). 

ii. Τα εξκελεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ηδέεο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο πνπ απνηεινχλ ηε 

βάζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο νξγάλσζεο (Greenwood and Hinings, 1988). Απηά 

απνηεινχλ ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο. 

iii. Τα ζπκθέξνληα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην θίλεηξν ησλ 

κειψλ ελφο νξγαληζκνχ λα δηαηεξνχλ θαη λα εληζρχνπλ ηηο δηαηνκεαθέο ηνπο 

αμηψζεηο (Hinings, 1989). Τν κνληέιν ηεο δπλακηθήο ησλ αιιαγψλ ζεσξεί ηηο 

νξγαλψζεηο σο πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία νη επλνεκέλεο νκάδεο 

παξαγθσλίδνπλ άιινπο γηα λα δηαηεξήζνπλ ην πξνλνκηαθφ ηνπο θαζεζηψο. 

Σπλεπψο, νη νξγαληθέο ππνκνλάδεο έρνπλ μερσξηζηά ζπκθέξνληα πνπ είλαη 

ελίνηε ζε αληίζεζε κε εθείλα άιισλ ππνκνλάδσλ. Δλψ νη νξγαληθέο ππνκνλάδεο 

ζεσξεηηθά αιιεινεμαξηψληαη, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ κπνξεί 

λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθέο (Hinings, 1989). 
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iv. Οη εμαξηήζεηο ηεο εμνπζίαο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κέζα ζε κηα 

νξγάλσζε (Hinings, 1989). Απηέο νη ζρέζεηο θαζνξίδνπλ πνηνη νξγαλσηηθνί 

παξάγνληεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα 

επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο (Hinings, 1989). Μέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, ε εμνπζία 

κπνξεί λα είλαη «ζπγθεληξσκέλε», δειαδή, ε δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ησλ 

απνθάζεσλ πεξηνξίδεηαη ζε κηα κηθξή νκάδα. Η εμνπζία κπνξεί επίζεο λα είλαη 

«δηαζθνξπηζκέλε», δειαδή, ε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε κηα κηθξή νκάδα. Αληίζεηα, ηα άηνκα είλαη απηφλνκα θαη 

αζθνχλ ζεκαληηθφ έιεγρν ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (Hinings, 

1989). 

v. Τέινο, ε ηθαλφηεηα κηαο νξγάλσζεο λα επηηχρεη επηηπρή αιιαγή εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο εγεζίαο ηεο λα δεκηνπξγήζεη δέζκεπζε θαη ελζνπζηαζκφ γηα 

ηελ πξννπηηθή αιιαγήο, δειαδή ηελ έθηαζε ηεο εγεζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θαηαζθεπάδεη θαη λα επηθνηλσλεί ην φξακα ηεο αιιαγήο. 

Απηέο νη δχν δπλαηφηεηεο θαζνξίδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ελόο νξγαληζκνύ. 

Τν κνληέιν δπλακηθήο αιιαγήο ηνπ Hinings θαη Greenwood αλαγλσξίδεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη νξγαληζκνί. Απηφ ην 

κνληέιν πξνηείλεη φηη γηα λα κπνξέζνπλ νη νξγαλψζεηο λα ππνζηνχλ επηηπρείο πξάμεηο 

αιιαγήο, ε εγεζία πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπο πεξηζηαζηαθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ ην επξχηεξν πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, ε αιιαγή πξέπεη 

λα ηθαλνπνηεί εζσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο, ηα ζπκθέξνληα 

θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ 

εγεηηθφ ξφιν ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ δέζκεπζε θαη λα επηθνηλσλνχλ ην 

φξακα ηνπο γηα αιιαγή. 

 

β. Τν Μνληέιν Οξγαλσζηαθήο Αιιαγήο "Big Three" ηνπ Kanter et al.’s 

Τν κνληέιν νξγαλσηηθήο αιιαγήο "Big Three" πξνέξρεηαη απφ 5 κεγάια πνξίζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αιιαγήο: 

1. Δίλαη δχζθνιν λα θάλνπκε αιιαγή ζε παγησκέλεο θαηαζηάζεηο  

2. Υπάξρνπλ ζαθείο πεξηνξηζκνί ζηε δηαρείξηζε ηεο δξάζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αιιαγήο 

3. Οη πξνζπάζεηεο λα θέξεηο εηο πέξαο κηα ζρεδηαζκέλε αιιαγή κέζσ κεκνλσκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ είλαη πηζαλφ λα απνηχρνπλ εμαηηίαο ησλ επηπηψζεσλ ζηα νξγαλσηηθά 

πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

4. Η αλάγθε γηα αιιαγή κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηελ αιιαγή λα επέιζεη 

5. Κάπνηνη απφ ηνπο θαιχηεξνπο ζε λέεο πξαθηηθέο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηε δξάζε 

θάπνησλ άιισλ ζηελ αιιαγή (Kanter, 2003)
 

Τα παξαπάλσ πνξίζκαηα επζπγξακκίδνληαη κε άιια αλαδπφκελα κνληέια αιιαγήο 

ππνδειψλνληαο φηη ε αιιαγή ζπκβαίλεη δηαξθψο ζηηο ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο θαη φηη ηα 

νξγαλσηηθά πιαίζηα θαη νη επξχηεξνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πεξηνξίδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ειέγρεη, λα πξνθαζνξίδεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ 

αιιαγή. 

Τν κνληέιν "Big Three" ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ηξηψλ εηδψλ θίλεζεο, ηξηψλ κνξθψλ 

αιιαγήο θαη ηξηψλ ξφισλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο (Kanter, 2003) (βι. Πίλαθα 2.2). 
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Ιζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη ε θίλεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, 

ε θίλεζε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε ην έλα κε ην άιιν θαη ε θίλεζε ησλ 

αηφκσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο απηνί αγσλίδνληαη γηα δχλακε θαη 

έιεγρν (Kanter, 2003). Απηέο νη θηλήζεηο βνεζνχλ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ηχπσλ 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. 

Οη κνξθέο αιιαγψλ πξνθχπηνπλ σο αιιαγέο ηαπηφηεηαο, αιιαγέο ζπληνληζκνχ θαη 

αιιαγέο ζηνλ έιεγρν (Kanter, 2003). Οη αιιαγέο ηαπηφηεηαο ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θαη γεληθά πξνθαινχληαη απφ πηέζεηο θαη 

επθαηξίεο απηνχ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αιιαγψλ είλαη νη αιιαγέο ζηηο εμεηδηθεπκέλεο 

αγνξέο (niche markets) θαη νη αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

ρξεκαηνδφηεο (Kanter, 2003). Αιιαγέο ζπληνληζκνχ ζπληεινχληαη κεηαμχ ησλ 

εζσηεξηθψλ κεξψλ πνπ απνηεινχλ έλαλ νξγαληζκφ (Kanter, 2003), φπνπ παξάδεηγκα  

απνηεινχλ νη αιιαγέο ζην ζρήκα θαη ηε δνκή ελφο νξγαληζκνχ. Οη αιιαγέο ειέγρνπ 

αθνξνχλ ειέγρνπο ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο εληφο ελφο νξγαληζκνχ (Kanter, 2003). 

Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη νη αιιαγέο ζην ζχλνιν ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηνλ νξγαληζκφ, νη αιιαγέο ζηελ θπξηφηεηα θαη ηε δηαθπβέξλεζε, θαζψο 

θαη νη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θπξίαξρσλ ζπλαζπηζκψλ. 

Οη ξφινη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζηξαηεγφ ηεο αιιαγήο, απηνχο 

πνπ ηελ πινπνηνχλ θαη ηνπο απνδέθηεο ηεο αιιαγήο (Kanter, 2003). Οη ζηξαηεγνί ηεο 

αιιαγήο νξίδνπλ ην φξακα θαη ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζπρλά εκπιέθνληαη ζηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο αιιαγψλ. Απηφο ν 

ξφινο ζπρλά αλαιακβάλεηαη απφ αλψηεξα άηνκα κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Απηνί πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αιιαγή επηβιέπνπλ ηελ εζσηεξηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη πσο απηή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάιεςε ελφο ξφινπ δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ, πνπ ζπρλά αλαιακβάλεηαη απφ δηαρεηξηζηέο κεζαίνπ επηπέδνπ, νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο άκεζα. Οη απνδέθηεο ηεο αιιαγήο είλαη εθείλνη 

πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν, αιιά θη απηνί πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε επηξξνή ζηε 

ζχιιεςή ηεο ηδέαο κηαο αιιαγήο. Δίλαη νη ηειεπηαίνη πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

αιιαγήο θαη είλαη ζπλήζσο απηνί πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ νξγαληθνχ ηνηέκ 

(Kanter, 2003). 
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Πίλαθαο 2.2 

"Big Three"  Μνληέιν Αιιαγήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Antwi and Kale (2014) 

 

 

Τν κνληέιν "Big Three" πεξηγξάθεη ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο αιιαγήο πνπ πξέπεη λα 

θαηαλνεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ελφο νξγαληζκνχ. Οη 

δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα έρνπλ πιήξε γλψζε ηεο θχζεο ηεο αιιαγήο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη. Δπηπιένλ, πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο 

πξννπηηθέο θαη ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ ηξηψλ ξφισλ αιιαγήο – ζηξαηεγνχο, εθηειεζηέο 

θαη απνδέθηεο. Ο Kanter et al. ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο απηνχ ηνπ 

πιήξνπο θάζκαηνο νη νξγαλψζεηο ζα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ επηηπρεκέλεο αιιαγέο. 

  

γ. Τν Μνληέιν Γηαδηθαζίαο/Πεξηερνκέλνπ/Πεξηβάιινληνο ηνπ Pettigrew 

Τν κνληέιν πεξηβάιινληνο/πεξηερνκέλνπ/δηεξγαζίαο ηνπ Pettigrew αλαγλσξίδεη ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηε δπζθνιία ηεο αιιαγήο αιιά επίζεο αληηιακβάλεηαη ηελ αιιαγή 

σο ζθνπνχκελε δηφηη επηρεηξεί αλαδήηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη δε δξα 

απιψο σο εξγαιείν γηα λα ζπκβαδίζεη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (Jelinek, 1993). 

Απηφ ην κνληέιν ππνδεηθλχεη φηη ε αιιαγή πξέπεη λα αλαιπζεί κε βάζε ηξεηο 

δηαζηάζεηο: ην γεληθφ πιαίζην, ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία (Lau, 1999). 

Σε απηφ ην κνληέιν, ην πιαίζην απνηειείηαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ - ηηο δνκέο ηνπ, ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο θαηαλνκέο εμνπζίαο, ηε βάζε 

δεμηνηήησλ θαη ηνπο πφξνπο - θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ - ηηο 

νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. Καζψο 

αιιάδνπλ ηα εμσηεξηθά πεξηβάιινληα, ηα εζσηεξηθά πεξηβάιινληα πξέπεη επίζεο λα 

αιιάδνπλ γηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εμσηεξηθέο αιιαγέο (Lau, 1999). 

Τν πεξηερφκελν ζπλεπάγεηαη ηα ζπζηαηηθά ηεο αιιαγήο θαη αληιεί απφ εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο ινγηθέο. Έηζη, ην πεξηερφκελν ηεο αιιαγήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 
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ζηνπο παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο νη επθαηξίεο ηεο αγνξάο, θαζψο 

θαη νη παξάγνληεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Lau, 1999). Η δηνίθεζε πξέπεη λα επηδείμεη εγεηηθή ζέζε ζηελ 

ηθαλφηεηα λα λνκηκνπνηήζεη ηηο αιιαγέο θαη λα γαιβαλίζεη ηνπο άιινπο ζηελ νξγάλσζε 

γηα λα επηηχρεη απηφ ην φξακα ηεο αιιαγήο. 

Η δηαδηθαζία αιιαγήο πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο (Lau, 1999). Απηή ε ζπληζηψζα ηνπ 

κνληέινπ ηνπ Pettigrew κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη δηαρεηξηζηέο: αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ηεο εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο, 

δηαρείξηζε ηεο κεηαβαηηθήο αιιαγήο θαη πεξηνξηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

(Lau, 1999). Η δηαδηθαζία αληηπξνζσπεχεη ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ ηεο αιιαγήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηαδηθαζία κπνξεί λα θαζνξηζηεί κφλν αθνχ 

έρεη επηηεπρζεί δηεμνδηθή θαηαλφεζε ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ θαη έρνπλ εμεηαζηεί νη 

πξννπηηθέο φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο ζην ζηάδην ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

Τν κνληέιν πεξηβάιινληνο/πεξηερνκέλνπ/δηαδηθαζίαο ελζαξξχλεη ηνπο εγέηεο ηεο 

αιιαγήο λα γλσξίδνπλ θαιά ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ δνκψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ πεξηνξηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο ησλ πξσηνβνπιηψλ αιιαγήο. Δπηπιένλ, νη δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην πεξηερφκελν ηεο αιιαγήο αληέρεη ζε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο. Μφλν αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα 

ραξηνγξαθεζεί ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο. 

 

 

2.3 Απνηπρία ηεο αιιαγήο 

 

Μία απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο πηπρέο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

είλαη ην ρακειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπο. Υπάξρνπλ νπζηαζηηθέο ελδείμεηο φηη ην 70% 

φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ αιιαγήο απνηπγράλεη. Έλαο δπλεηηθά ζεκαληηθφο ιφγνο γηα 

απηφ είλαη ε έιιεηςε επζπγξάκκηζεο κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο παξέκβαζεο 

αιιαγήο θαη εθείλσλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πθίζηαηαη ηελ αιιαγή. 

Πνιινί ακθηζβεηνχλ ηε ζεκαζία ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '90, νη Hammer θαη Champy (Hammer, M. and Champy, 1993: 23), δήισζαλ φηη 

«... ε αιιαγή έρεη γίλεη ηόζν δηαδεδνκέλε θαη επίκνλε. Δίλαη θπζηνινγηθή». Καηά ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αιιαγήο απφ ηφηε πνπ ν Hammer θαη ν Champy 

πξνέβαιαλ απηφ ην επηρείξεκα, ν Burnes (Burnes, 2009) δηαπίζησζε φηη, αληίζεηα, ε 

ηαρχηεηα, ην κέγεζνο, ε κε πξνβιεςηκφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα, ε ζεκαζία ηεο αιιαγήο 

έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Η άπνςε απηή ππνζηεξίδεηαη απφ κηα πξφζθαηε παγθφζκηα 

έξεπλα ηεο McKinsey & Company (2008), ε νπνία δηαπίζησζε φηη κφλν κε ηελ ζπλερή 

αιιαγή ζα κπνξνχζαλ νη νξγαληζκνί λα ειπίδνπλ γηα επηβίσζε. 

Ωζηφζν, ε έξεπλα McKinsey δηαπίζησζε επίζεο φηη ηα δχν ηξίηα φισλ ησλ 

πξσηνβνπιηψλ αιιαγήο απέηπραλ. Αλ θαη απηφ θαίλεηαη λα είλαη έλα εθπιεθηηθά 

πςειφ πνζνζηφ απνηπρίαο, ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ ην ππνζηεξίδνπλ (Beer and 
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Nohria, 2000a). Παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο πξνέθπςαλ απφ έξεπλεο άιισλ θνξπθαίσλ 

ζπκβνχισλ δηαρείξηζεο φπσο νη Bain θαη Co (Senturia et al., 2008), απφ θνξπθαίνπο 

αθαδεκατθνχο ζηνλ ηνκέα φπσο ν Rosa eth Moss Kanter (Kanter et al., 1992) θαη ν 

John Kotter (1996) θαη απφ ηηο αλαζθνπήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο αιιαγήο (Smith, 2002, 

2003, Burnes, 2009a). Ωο εθ ηνχηνπ, νη νξγαλψζεηο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ έλα 

θιαζηθφ παξάδνμν: «Πξέπεη λα αιιάμνπκε, αιιά νη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο 

αιιαγήο απνηπγράλνπλ». 

Η βαζηθή εξψηεζε, θπζηθά, είλαη - γηαηί ηφζεο πξσηνβνπιίεο αιιαγήο απνηπγράλνπλ; 

Παξαδφμσο, απηφ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη πξνζειθχζεη κφλν πεξηνξηζκέλε 

πξνζνρή (Buchanan et al., 2005). Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ ηηο αδπλακίεο 

είηε ζην ζρεδηαζκφ είηε ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο (Burnes and Weekes, 

1989, Dent and Goldberg, 1999, Huczynski and Buchanan, 2001, Hoag et al., 2002). 

Άιινη εληνπίδνπλ έιιεηςε ηθαλφηεηαο ή δέζκεπζεο ζε εθείλνπο πνπ αλαζέηνπλ ή 

δηαρεηξίδνληαη ηε δηαδηθαζία αιιαγήο (Boddy θαη Buchanan, 1992, Kotter, 1996, 

Kirkman and Shapiro, 1997, Caldwell, 2003, 2006). Ωζηφζν, ην πξφβιεκα κε απηέο ηηο 

εμεγήζεηο είλαη φηη ζησπεξά ή ξεηά ππνζέηνπλ φηη ππάξρεη έλαο «θαιχηεξνο ηξφπνο» 

γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ αιιαγή θαη φηη ε απνηπρία πξνθχπηεη απφ ηελ κε ηήξεζε ηνπ 

(Burnes, 1996). 

 

2.3.1  Σηάζεηο θαη αληηδξάζεηο απέλαληη ζηελ αιιαγή 

 

Η αληίζηαζε ζηελ αιιαγή είλαη έλα θνηλφ θαηλφκελν. Ο Kubr (Kubr, 1996) δίλεη κηα 

θαιή εηθφλα ηνπ γηαηί νη άλζξσπνη αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή. Έλαο λνεηηθφο θαη 

ζπκπεξηθνξηθφο ιφγνο είλαη ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο. Η έιιεηςε πεπνίζεζεο φηη 

απαηηείηαη αιιαγή - ακθηζβεηψληαο ην λφεκα θαη ηελ αμία ηεο αιιαγήο γηα ηα άηνκα - 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα αιιαγή. Ίζσο νη πην ηζρπξέο δπλάκεηο 

ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, σζηφζν, είλαη ζπλαηζζεκαηηθέο: 

- αληηπάζεηα ηεο επηβαιιφκελεο αιιαγήο 

- αληηπάζεηα ησλ εθπιήμεσλ 

- έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη εκπηζηνζχλεο ζηνπο άιινπο, θφβνο γηα ην άγλσζην, ηελ 

αλεπάξθεηα, ηελ απνηπρία θαη ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ  

- απξνζπκία ηεο δηνίθεζεο λα αληηκεησπίζεη δπζρεξή δεηήκαηα (ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζπληαμηνδφηεζε)  

- δηαηαξαγκέλεο πξαθηηθέο, ζπλήζεηεο θαη ζρέζεηο: «Τν θάλακε πάληα κε απηφ ηνλ 

ηξφπν». Η κεηαθίλεζε αλζξψπσλ απφ ηε «δψλε άλεζήο ηνπο» ζεκαίλεη ηε κεηάβαζε 

απφ ην νηθείν, αζθαιέο θαη ειεγρφκελν, ζην άγλσζην αλαζθαιέο θαη αβέβαηα 

ειεγρφκελν  

- ηδηνηέιεηα θαη κεηαηνπίζεηο εμνπζίαο θαη επηξξνήο, φπσο απψιεηα ή αιιαγή ξφινπ 

ζηελ νξγάλσζε  

- έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο ζην πξφζσπν ή ζηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνάγνπλ 

ηελ αιιαγή θαη ην ζθεπηηθηζκφ σο απνηέιεζκα ηεο απνηπρίαο ζε πξνεγνχκελεο 

πξσηνβνπιίεο αιιαγήο. 
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Η θαηαλφεζε ηεο αληίζηαζεο είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο θαη 

κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο κάλαηδεξ λα κεηψζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα εληζρχζνπλ 

ηε ζπλεξγαζία. Γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο φκσο, νη εγέηεο πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλνί λα 

μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα. 

 

2.3.2 Αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή 

 

Η ζεκεξηλή έξεπλα δείρλεη φηη κεηαμχ 30% θαη 60% φισλ ησλ πξσηνβνπιηψλ αιιαγήο 

εληφο ησλ νξγαληζκψλ απνηπγράλνπλ (Gilley, A., Gilley, J. W., & McMillan, 2009), 

(Gilley, A., McMillan, H. S., & Gilley, 2009). Σχκθσλα κε ηνπο Gilley et al, νξηζκέλνη 

εξεπλεηέο αλαθέξνπλ αθφκε πην απαηζηφδνμα απνηειέζκαηα, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα 

πνζνζηά απνηπρίαο ηεο αιιαγήο θηάλνπλ ην 80% κε 90%. Η αιιαγή είλαη πεξίπινθε 

θαη ζπρλά απξφβιεπηε. Αθφκε θαη κηα θαιά πξνγξακκαηηζκέλε ζηξαηεγηθή αιιαγήο 

ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα έρεη απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο (Guowei Jian, 2007). 

Υπνινγίδεηαη επξέσο φηη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ επηηπρεκέλεο αιιαγήο (Gilley et al., 2009a, 2009b). 

Σην πιαίζην ηεο έξεπλαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, ην δήηεκα ηεο αληίζηαζεο 

θαηαιακβάλεη έλα θξίζηκν ζεκείν. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην αλζξψπηλν 

ζηνηρείν θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ επηηπρία φισλ ησλ απνθάζεσλ δηαρείξηζεο 

αιιαγψλ. Η επηηπρία ηεο δηαρείξηζεο αιιαγψλ εμαξηάηαη απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ θαη απφ ηελ 

πξνζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ λα εξγαζηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή (Brisson-Banks, 2010). Οη δηεπζπληέο πνπ αγλννχλ απηφ ην 

ηειεπηαίν ζηνηρείν εγγπψληαη κηα αλεζπρεηηθή κάρε, αλ φρη κηα ζίγνπξε απνηπρία. 

  

2.3.3 Λφγνη γηα ηελ αληίζηαζε 

 

Πνιινί εξγαδφκελνη, αθφκε θαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο, κπνξεί λα κελ έρνπλ ηελ 

εκπεηξία θαη ην θίλεηξν λα αλαγλσξίζνπλ ην επείγνλ ηεο αιιαγήο (Erwin, 2009). Οη 

Ford, Ford θαη D'Amelio (Ford, Ford and D‟Amelio, 2008) έγξαςαλ φηη ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή κεγαιψλεη φηαλ ππάξρνπλ παξαβηάζεηο ζπκθσληψλ θαη εκπηζηνζχλεο. 

Απηή ε εξεπλεηηθή γξακκή ππνδειψλεη φηη νη νξγαληζκνί πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

μαλαθηηάμνπλ ηηο δηαιπκέλεο ζρέζεηο ηνπο γξήγνξα, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

αληηκεησπίζνπλ αληίζηαζε (Ford et al., 2008). Σηα κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο, ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ην άγρνο γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο θαζίζηαληαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα (Erwin, 2009). Πνιινί 

εξγαδφκελνη θνβνχληαη φηη δελ ζα είλαη αξθεηά ηπρεξνί γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο, ελψ άιινη είλαη απιά απξφζπκνη ή απξνεηνίκαζηνη λα κάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

λέεο δεμηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Erwin. 

Η έιιεηςε επηθνηλσλίαο ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηελ αληίζηαζε ζηνπο κεηαβαιιφκελνπο 

νξγαληζκνχο (Ford et al., 2008). Η αληίζηαζε απφ κφλε ηεο ππνδειψλεη φηη φζνη 
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επεξεάδνληαη απφ ηηο ελ αλακνλή ή ζε εμέιημε αιιαγέο γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπο θαη πηζαλφηαηα ζπδεηνχλ ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

αιιαγψλ. Σχκθσλα κε ηνλ Ford θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ε αληίζηαζε δείρλεη φηη νη 

δέθηεο ηεο αιιαγήο κηινχλ γηα ηελ αιιαγή θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηέο ηεο. Οη ίδηνη 

επίζεο επηζεκαίλνπλ, φηη ε αθνζίσζε ζηελ αληίζηαζε έρεη ζεκαληηθή αμία θαη κπνξεί 

αθφκε θαη λα αληηθαηνπηξίδεη έλα πςειφηεξν επίπεδν δέζκεπζεο, παξά κηα 

αδηακθηζβήηεηε απνδνρή. Η αληίζηαζε κπνξεί επίζεο λα εξκελεπζεί σο κηα κνξθή 

ζχγθξνπζεο πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ 

απνθάζεσλ (Ford et al., 2008), εθφζνλ ππάξρνπλ θαηάιιεινη ηξφπνη επηθνηλσλίαο. Οη 

παξαπάλσ πξνηάζεηο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ αληίζηαζε. Φαίλεηαη ηειηθά φηη δελ είλαη ε αληίζηαζε αθ „εαπηήο αιιά ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί αληηιακβάλνληαη ηελ αληίζηαζε, πνπ είηε εκπνδίδεη είηε 

δηεπθνιχλεη ηελ αιιαγή. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα αγλνεζεί ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην 

δήηεκα ηεο αιιαγή. Οη δηεπζπληέο πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα κηιήζνπλ εηιηθξηλά γηα ηηο  

αλάγθεο αιιαγήο, δηαθνξεηηθά ν θφβνο θαη ε αβεβαηφηεηα ζα παξακείλνπλ έλα 

επηθξαηνχκελν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα βιάςεη ην εζηθφ θαη λα απνηξέςεη ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ επηζπκεηψλ αιιαγψλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

2.3.4 Γεκηνπξγία εηνηκφηεηαο γηα αιιαγήο 

 

Οη αλακελφκελεο αιιαγέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νμείεο αληηδξάζεηο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο νξγαλψζεηο. Υπάξρεη έλαο παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο θαη είλαη ε εηνηκφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ λα απνδερηνχλ ηηο λέεο ζπλζήθεο. Με 

ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθνπκε κηα γλσζηηθή αμηνιφγεζε φπνπ νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αιιαγή θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηελ 

ππνζηεξίμνπλ. Η εηνηκφηεηα γηα αιιαγή, σο αληίζεην ηεο αληίζηαζεο, είλαη κηα άιιε 

ηδέα πνπ ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί επηζηεκνληθέο δηαθσλίεο. Μέρξη ζηηγκήο, ε 

εηνηκφηεηα ζεσξείηαη ν πξνάγγεινο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαρείξηζε κηαο 

παξαγσγηθήο αιιαγήο (Weiner, 2009). Σχκθσλα κε ηνλ Weiner, ε ηδέα ηεο εηνηκφηεηαο 

γηα αιιαγή βξίζθεη ηελ αληαλάθιαζή ηεο ζην κνληέιν ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ηνπ 

Lewis, ην νπνίν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αιιαγήο, απαηηεί απφ ηηο νξγαλψζεηο λα 

μεπαγψζνπλ πξψηα ηελ ππάξρνπζα λννηξνπία θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ 

επείγνληνο. 

Ο ξφινο ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ, ε ελδερφκελε ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζεηηθή αιιαγή, θαζψο θαη ν ξφινο ηεο αηνκηθήο κφξθσζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο ζεκεξηλήο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή (Avey, J. B., 

Wernsing, T. S., & Luthans, 2008), (Bercovitz and Feldman, 2008), (Lüscher and 

Lewis, 2008). Βεβαίσο, ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, ζε 

αηνκηθφ επίπεδν, δελ κπνξεί εχθνια λα παξαιεηθζεί θαη ε ζεκαζία ηεο δηθαηνινγείηαη 

πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη, ζε πεξηβάιινληα νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, νη 

ζπκκεηέρνληεο θπζηθά επηδηψθνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο εκπεηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο 
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(Bercovitz & Feldman, 2008). Ωζηφζν, νη νξγαληζκνί δελ πξέπεη λα ππεξεθηηκνχλ ηε 

ζεκαζία ησλ αηνκηθά νδεγνχκελσλ παξαγφλησλ ηεο εηνηκφηεηαο αιιαγήο. 

Μεξηθνί ππάιιεινη είλαη πην πηζηνί ζηηο ζρέζεηο, ελψ άιινη είλαη πην πηζηνί ζηηο 

δνκηθέο ζπληζηψζεο ελφο νξγαληζκνχ, νη νπνίεο ζπρλά βαζίδνληαη ζε αξρέο φπσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε παξάδνζε ή ε δεκηνπξγία κηαο απνδεθηήο ζπλάθεηαο κε ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο νξγαλψζεηο. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θαη ηα δχν ζηνηρεία πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα αιιαγήο νξγαληζκνχ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα μεπεξαζηεί ε αληίζηαζε, νξηζκέλνη ππάιιεινη 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ην πξνζσπηθφ αληηκεησπίδεηαη δίθαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, ελψ άιινη αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηε ινγηθή ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

γχξσ απφ ηελ αλάγθε γηα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Γηα εθείλνπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ζρέζεηο, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο 

θαη λα μεπεξάζνπλ ηελ αληίζηαζε, πξέπεη λα είλαη πεπεηζκέλνη φηη απαηηνχληαη 

νξηζκέλεο αιιαγέο πξνζσπηθνχ θαη ζα γίλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην ζεβαζηά θαη δίθαηα. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε δνκή κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ εάλ ε αιιαγή 

είλαη απαξαίηεηε θαη ρξήζηκε ή ελαιιαθηηθά εάλ είλαη απιψο ε ηδηνθπΐα νξηζκέλσλ 

αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ ζέινπλ λα αθήζνπλ ην ζεκάδη ηνπο ρσξίο λα 

εμεηάζνπλ πιήξσο ηηο ζπλέπεηεο. Απηνί νη εξγαδφκελνη είλαη πην πηζαλφ λα ιάβνπλ 

ζέζε φηη ε αιιαγή κπνξεί λα πξνζθέξεη ιίγα νθέιε, αιιά πνιιά εκπφδηα. Δίλαη πην 

πηζαλφ λα δερηνχλ αιιαγέο εάλ κπνξνχλ λα είλαη πεπεηζκέλνη φηη νη βξαρππξφζεζκεο 

πξνθιήζεηο ζα επηηξέςνπλ καθξνπξφζεζκα νθέιε. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο, πξέπεη λα είλαη πεπεηζκέλνη φηη ηα 

καθξνπξφζεζκα νθέιε ζα αληηζηαζκίζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο βξαρππξφζεζκεο 

δηαηαξαρέο θαη ηηο αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο πνπ είλαη εγγελείο ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο. 

 

 

2.4 Η ζεκαζία ηεο δηνίθεζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Όπσο ιέεη ν Andrew Mayo : «Οη νξγαλώζεηο καο είλαη γεκάηεο κε ηα ζπληξίκκηα ... ησλ 

ρζεζηλώλ [αιιαγώλ] πξσηνβνπιηώλ» (Mayo, 2002). Ο ιφγνο γηα απηφ, δελ είλαη 

απαξαίηεηα θαθή δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, αιιά πηζαλφηαηα ε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. Δλψ ε αιιαγή πξέπεη λα είλαη θαιά νξγαλσκέλε - πξέπεη 

λα ζρεδηαζηεί, λα νξγαλσζεί, λα θαηεπζπλζεί θαη λα ειεγρζεί - απαηηεί επίζεο 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή ηεο, ε δηνίθεζε θάλεη ηε δηαθνξά. 

Η πξφζθαηε βηβιηνγξαθία πξνηείλεη έλα λέν κνληέιν δηνίθεζεο ην νπνίν  εθαξκφζηεθε 

επηηπρψο ζε αξθεηνχο νξγαληζκνχο ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ 

ζηξαηεγηθέο αιιαγέο. Τν κνληέιν πξνηείλεη φηη ε δηνίθεζε επηηπρεκέλεο αιιαγήο 

απαηηεί φξακα, ζηξαηεγηθή, αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο θνηλψλ αμηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή αιιαγήο θαη ηελ ελδπλάκσζε, ηελ 

παξαθίλεζε θαη ηελ εκπλεπζηηθφηεηα απηψλ πνπ εκπιέθνληαη ή επεξεάδνληαη. Απηή ε 

ζπκπεξηθνξά αληηθαηνπηξίδεη ηηο ππνθείκελεο δηαζηάζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηνίθεζεο : ην γλσζηηθφ, ην πλεπκαηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ. 
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Τα πξνγξάκκαηα αιιαγήο ζπρλά απνηπγράλνπλ ιφγσ θαθήο δηαρείξηζεο: θαθφο 

ζρεδηαζκφο, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο, έιιεηςε πφξσλ θαη ηερλνγλσζίαο. Η θαιή 

δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί 

λα ππάξμεη θαθή δηαρείξηζε είλαη πνιχ γλσζηφο. Η πξνζπάζεηα γηα αιιαγή κπνξεί λα 

απνηχρεη εμαηηίαο ηνπ θαθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ, 

εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηνλ ζηφρν, παξά ζηηο ζρεηηθέο θάζεηο θαη δηαδηθαζίεο, ζηελ 

έιιεηςε νξφζεκσλ ζηελ πνξεία θαη ζηελ απνηπρία παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ θαη 

ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  Η πξνζπάζεηα αιιαγήο ζπρλά ζηεξείηαη ησλ απαξαίηεησλ 

πφξσλ, π.ρ. πξνυπνινγηζκνχ, ζπζηεκάησλ, ρξφλνπ θαη πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηεο 

απαξαίηεηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο - γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

Οη πξσηνβνπιίεο αιιαγήο είλαη απνηέιεζκα ηεο δηνξαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο. Η 

δηνίθεζε, πξέπεη λα δεη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη λα δείμεη ηνλ ηξφπν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζσπηθή εμνπζία, γηα λα θεξδίζεη ηηο θαξδηέο θαη ηα κπαιά ησλ 

αλζξψπσλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν (Gill, 2001). 

Η δηνίθεζε αιιαγήο, γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν Hooper θαη Potter (Hooper, A. and 

Potter, 2000), ζεκαίλεη «λα αλαπηύμνπκε έλα όξακα γηα ην κέιινλ, λα επεμεξγαζηνύκε 

ζηξαηεγηθέο γηα λα θέξνπκε απηό ην όξακα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα  θαη λα δηαζθαιίζνπκε 

όηη όινη ζηνλ νξγαληζκό θηλεηνπνηνύλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη 

ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο, ηε δηαδηθαζία πνπ νλνκάδνπκε «ζπλαηζζεκαηηθή επζπγξάκκηζε»». 

Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη πην δχζθνιεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

δηνηθήζεηο ζήκεξα είλαη ε δηαζθάιηζε φηη νη άλζξσπνη ηεο νξγάλσζεο κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αιιαγή θαη φηη νη δηνηθήζεηο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ πνχ 

βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ν νξγαληζκφο ζηελ αγνξά θαη πνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 

κέιινλ (Heifetz, R. A. and Laurie, 1997). 

Ο Du rin (Dubrin, 2001) ιέεη φηη «Ο εγέηεο κεηαζρεκαηηζκνχ, βνεζάεη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη 

δηαλνεηηθά.» Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο πξφθιεζεο ηεο αιιαγήο κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηφο επξχηεξα ρξεζηκνπνηψληαο έλα λέν κνληέιν κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. 

Απηφ ην κνληέιν επηρεηξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο εγεζίαο - ηηο γλσζηηθέο, πλεπκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο. 

 

2.4.1 Γηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο εγεζίαο 

 

Η ζεσξία ηεο εγεζίαο έρεη αλαπηπρζεί ζε μερσξηζηά θνκκάηηα φπνπ θάζε θνκκάηη 

παξέρεη κηα μερσξηζηή δηάζηαζε θαη έλα ζχλνιν απαηηήζεσλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

εγεζία.  Απηά ηα θνκκάηηα είλαη ε κειέηε γλσζηηθψλ ή νξζνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(λνεηηθή λνεκνζχλε), ε αλάγθε γηα λφεκα θαη αμία ζην έξγν θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ 

(πλεπκαηηθή λνεκνζχλε), ηα ζπλαηζζήκαηα (ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε) θαη ε 

εζειεκέλε δξάζε ή ζπκπεξηθνξά (δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο) ηεο εγεζίαο (Gill, 2002). 

 

I. Η δηαλνεηηθή / γλσζηηθή δηάζηαζε θαη νη απαηηήζεηο ηεο εγεζίαο – «ε ζθέςε» 

Η ζηξαηεγηθή απνηπρία, εηδηθά ζε πεξηφδνπο ηαρείαο αιιαγήο, είλαη ζπρλά ην 

απνηέιεζκα ηεο αληθαλφηεηαο λα δηαθξηζεί ε λέα πξαγκαηηθφηεηα: ην επηρεηξεκαηηθφ 
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κπαιφ είλαη ζπλδεδεκέλν κε απεξραησκέλεο ππνζέζεηο πνπ ηπθιψλνπλ ηελ αληίιεςε 

ηεο αιιαγήο. Η απνηειεζκαηηθή εγεζία απαηηεί ηηο δηαλνεηηθέο ή γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

λα αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα ινγνδνηνχλ κε απηφ, λα 

θαληάδνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαίζζεζε, λα θάλνπλ θξίζεηο, 

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Απηέο νη ηθαλφηεηεο παξάγνπλ 

φξακα, απνζηνιή (ζθνπφ), θνηλέο αμίεο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επηδίσμε ηνπ νξάκαηνο 

θαη ηεο απνζηνιήο θαη απηά είλαη πνπ «θεξδίδνπλ» ηα κπαιά ησλ αλζξψπσλ. 

 

II. Η πλεπκαηηθή δηάζηαζε θαη νη απαηηήζεηο ηεο εγεζίαο – «ην λόεκα» 

Η πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο εγεζίαο αθνξά ηε ιαρηάξα γηα λφεκα θαη κηα αίζζεζε ηεο 

αμίαο πνπ εκςπρψλεη ηνπο αλζξψπνπο γηα απηφ πνπ ηνπο επηδεηείηαη λα θάλνπλ. Τν 

λφεκα θαη απηή ε αίζζεζε ηεο αμίαο εμαξηάηαη απφ ην φξακα θαη ηηο θνηλέο αμίεο θάζε 

νξγαληζκνχ. Ο William W. George, πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο 

Medtronic, Inc. - κηαο απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο ζηνλ θφζκν, κε 

έδξα ηε Minneapolis - θαη ε «Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Φξνληάο» ηνπ 2001 ηεο 

Αθαδεκίαο Γηνίθεζεο, ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη ζηελ εξγαζία ζήκεξα αλαδεηνχλ 

λφεκα θαη ζθνπφ ζην έξγν ηνπο. Όηαλ ην θαηαιάβνπλ, «ζα πηζηέςνπλ ζηελ απνζηνιή 

ηεο εηαηξείαο θαη ζα δεζκεπηνχλ γηα ηελ εθπιήξσζή ηεο» (George, 2001). 

 

III. Η ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε θαη νη απαηηήζεηο ηεο εγεζίαο – «ην ζπλαίζζεκα» 

Η απνηειεζκαηηθή εγεζία απαηηεί επίζεο θαιά αλεπηπγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε - ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηφζν ηνπ εαπηνχ ηεο φζν θαη ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ, λα κπνξεί λα επηδείμεη απηνέιεγρν θαη απηνπεπνίζεζε θαη λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί απέλαληη ζηνπο άιινπο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Οη ζπλαηζζεκαηηθά 

επθπείο εγέηεο ρξεζηκνπνηνχλ πξνζσπηθή δχλακε θαη φρη ζέζε ή εμνπζία. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, εθηφο απφ ηε γλσζηηθή θαη πλεπκαηηθή λνεκνζχλε, είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλψλ αμηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ επηδίσμε ηνπ νξάκαηνο, ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ. Οη ζπλαηζζεκαηηθά 

επθπείο εγέηεο «θεξδίδνπλ ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ». 

 

IV. Η δηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη νη απαηηήζεηο ηεο εγεζίαο – «ε πξάμε» 

Δλψ νη απαξαίηεηεο ζπκπεξηθνξηθέο δεμηφηεηεο ηεο εγεζίαο πεξηιακβάλνπλ θαη ηε 

ρξήζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ζην ζπλαίζζεκα, κέζσ ηεο «γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο» γηα 

παξάδεηγκα, πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο ηξφπνπο, κέζσ ηεο 

γξαθήο, ηεο νκηιίαο θαη ηεο αθξφαζεο - ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζσπηθή δχλακε - 

αιιά θαη κέζσ ηεο θπζηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε «δηαρείξηζε 

πεξπαηψληαο γχξσ» (MBWA - managing by walking around)
1
. 

  

 

                                                             
1 Σο MBWA αναφζρεται ουςιαςτικά ςε διαχειριςτζσ που ξοδεφουν μζροσ του χρόνου τουσ ακοφγοντασ 
προβλιματα και ιδζεσ του προςωπικοφ τουσ, ενϊ περιπλανιόνται γφρω από ζνα γραφείο ι μζςα ςτο 
χϊρο.  
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2.4.2 Τν κνληέιν εγεζίαο πνπ νδεγεί ζηελ αιιαγή 

 

Έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν εγεζίαο γηα λα νδεγήζεη ζε κηα επηηπρή αιιαγή πξέπεη λα 

κπνξεί λα εμεγεί ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεηηθήο πξαθηηθήο: 

φξακα, αμίεο, ζηξαηεγηθή, ελδπλάκσζε, θίλεηξν θαη έκπλεπζε. Η απνηειεζκαηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή εγεζία ρσξίο έγθπξν φξακα θαη ζηξαηεγηθή ζθέςε 

κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλε, αθφκε θαη επηθίλδπλε. Τν αληίζηξνθν δελ κπνξεί λα 

ζπκβεί. 

 

i. Όξακα 

«Φσξίο φξακα, έλαο ιαφο ζα ραζεί», ιέγεηαη ζηε Βίβιν, ην ίδην θαη έλαο νξγαληζκφο. Η 

ίδξπζε απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο θαζνξίδεη θαη επηθνηλσλεί έλα ειθπζηηθφ φξακα γηα 

ην κέιινλ. Έλα φξακα είλαη κηα επηζπκεηή κειινληηθή θαηάζηαζε, απηή είλαη ε βάζε 

γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο πξνζπάζεηαο αιιαγήο. 

Καηά ηνλ Kotter (Kotter, 1995a) ην ζεκείν εθθίλεζεο κηαο επηηπρεκέλεο δηαδηθαζίαο 

αιιαγήο θέξλεη ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο θαη ηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αιιαγή. Λέεη φηη 

είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί δπζαξέζθεηα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε (ην 

“status quo”) θαη θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο αιιαγήο. Αλαθέξεη φηη έλαο πξψελ 

Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο κηαο κεγάιεο επξσπατθήο εηαηξείαο δήισλε φηη ε επηηπρεκέλε 

αιιαγή μεθηλάεη κε ην λα θαηαζηεί ην «status quo» πην επηθίλδπλν απφ ην μεθίλεκα ζην 

άγλσζην. Απηή είλαη ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νξάκαηνο γηα αιιαγή. 

Τν φξακα πξέπεη λα έρεη λφεκα, εζηθή θαη λα πξνθαιεί έκπλεπζε. Τα απνηειεζκαηηθά 

νξάκαηα είλαη θαληαζηηθά, επηζπκεηά, εθηθηά, εζηηαζκέλα, επέιηθηα θαη κεηαδνηηθά 

(Kotter, 1995b). Δίλαη αμέραζηα θαη επαλάγλσζηα. Ο Senge (Senge, 1990) ζεσξεί ην 

φξακα σο ηελ θηλεηήξηα δχλακε, ελψ ν Covey (Covey, 1992) πεξηγξάθεη ην φξακα σο 

«αιεζηλφ βνξξά», παξέρνληαο κηα «ππμίδα». Τν φξακα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

δέζκεπζεο, έκπλεπζεο θαη θηλήηξνπ, ζπλδένληαο θαη επζπγξακκίδνληαο ηνπο 

αλζξψπνπο δηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ θαη έηζη ζρεηίδεηαη κε 

ηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε θαη επηηπρία (Baum, Locke and Kirkpatrick, 1998). 

Σχκθσλα κε ηνλ Kotter (Kotter, 1997) κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή, κφλν κε κηα 

πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζην φξακα ιεηηνπξγεί καθξνπξφζεζκα. Ιζρπξίδεηαη φηη έλα 

θνηλφ φξακα: 

- Καζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο θαη εμαζθαιίδεη φηη φια φζα γίλνληαη 

ζπκβαδίδνπλ κε απηφ 

- παξαθηλεί ηνπο αλζξψπνπο λα αλαιάβνπλ δξάζε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, παξφιν 

πνπ ηα αξρηθά βήκαηα ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο κπνξεί λα είλαη επψδπλα γηα νξηζκέλα 

άηνκα 

- ζπκβάιιεη ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ αηφκσλ θαη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο 

 

ii. Αμίεο θαη Κνπιηνύξα 

Έλα βνπδηζηηθφ ξεηφ ιέεη: «Αλνίμηε ηα ρέξηα ζαο γηα λα αιιάμεηε, αιιά κελ αθήζεηε ηηο αμίεο 

ζαο». Οη αμίεο είλαη αξρέο πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ κε ηηο νπνίεο δνπλ 
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(θαη κεξηθέο θνξέο πεζαίλνπλ). Ο Covey (Covey, 1992) θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 

πξνζσπηθέο αμίεο, νη νπνίεο είλαη εγγελείο θαη ηηο νξγαλσζηαθέο αμίεο, ηηο νπνίεο ζεσξεί σο 

εμσγελείο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

Η πξφθιεζε ηεο αιιαγήο ηφλσζε ηελ έκθαζε ζηελ εγεζία πνπ βαζίδεηαη ζηηο αμίεο. O'Toole 

(O‟Toole, 1995) αλαθέξεη φηη ππάξρεη ε πίζηε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ησλ νξγαληζκψλ ζηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ, θνηλψλ αμηψλ γηα ηελ έλσζε ησλ αλζξψπσλ ζε έλαλ 

θαηαθεξκαηηζκέλν θφζκν. Ο θφβνο, φκσο, είλαη ν θίλδπλνο απηή ε επηζπκία γηα αξκνλία λα 

νδεγήζεη ηειηθά ζε εζθαικέλεο απνθάζεηο («groupthink»)
2
. Ωζηφζν, εάλ ππάξρεη έλα 

νξγαλσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξέρεη ηελ «θφιια» ζηελ έλσζε ησλ αλζξψπσλ, απηφ είλαη ε 

εκπηζηνζχλε. Όπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, ε εκπηζηνζχλε «πξνέξρεηαη απφ ηελ εγεζία κε βάζε 

ηνλ θνηλφ ζθνπφ, ην θνηλφ φξακα θαη εηδηθφηεξα ηηο θνηλέο αμίεο». 

Οη Bennis θαη Goldsmith (Bennis and Goldsmith, 1997) επηζεκαίλνπλ φηη «νη εγέηεο πνπ νη 

πξάμεηο ηνπο ηαηξηάδνπλ κε ηα ιφγηα ηνπο («walk to the talk»), είλαη νη αιεζηλνί εγέηεο, δελ 

ππάξρεη θελφ κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ πνπ απηνί πηνζεηνχλ θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπο». Οη 

απνηειεζκαηηθνί εγέηεο απνηεινχλ πξφηππα γηα ηηο νξγαλσζηαθέο αμίεο: δίλνπλ ην παξάδεηγκα. 

Οη Collins θαη Porras (Collins, J. and Porras, 1998) ππνζηεξίδνπλ φηη νη εηαηξηθέο αμίεο «δελ 

πξέπεη λα δηαθπβεχνληαη γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο ή βξαρππξφζεζκε ζθνπηκφηεηα». 

Η απνηειεζκαηηθή εγεζία ζπλεπάγεηαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε θνηλψλ αμηψλ. Οη 

θνηλέο αμίεο απνηεινχλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ηζρπξήο νξγαλσηηθήο λννηξνπίαο (πνπ 

πεξηιακβάλεη πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη πξφηππα ζπλήζνπο ζπκπεξηθνξάο) πνπ 

ππνζηεξίδνπλ έλαλ θνηλφ ζθνπφ δεκηνπξγψληαο δέζκεπζε ζε απηήλ. Οη αμίεο πνπ δελ 

κνηξάδνληαη κπνξεί λα είλαη δπζιεηηνπξγηθέο (Drucker, 1999). Οη θνηλέο αμίεο δεκηνπξγνχλ κηα 

αίζζεζε ηνπ αλήθσ θάπνπ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Deetz, S. A., Tracy, S. J. and Simpson, 2000). Πξάγκαηη, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αιιαγήο είλαη κία απφ ηηο θνηλέο αμίεο κεηαμχ ησλ πην ζαπκαζηψλ 

νξγαληζκψλ ζηηο ΗΠΑ (Kets de Vries, 2000) θαη νη νξγαληζκνί απηνί έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξν 

επηθεληξσκέλνη ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο ζην 

ρξφλν θαη κε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία θαη πνηφηεηα (Cannon, 2000). 

Τα δίθηπα εμνπζίαο θαη επηξξνήο θαη νη «νξηδφληηεο» ζρέζεηο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο επίζεκεο 

ηεξαξρίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο νξγαλψζεηο (Gill, R., Levine, N. and Pitt, 

1998). Οη λέεο νξγαλσηηθέο θνπιηνχξεο ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο θνπιηνχξεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηεξαξρία, φξηα, εζσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, έιεγρν θαη αλάγθε 

απνθπγήο ιαζψλ (Hastings, 1993). Η γξαθεηνθξαηία είλαη έλα θαιά ηεθκεξησκέλν εκπφδην 

ζηελ αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο κάζεζεο. 

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ζηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο κηαο αιιαγήο είλαη φηη είλαη 

ζπλαξπαζηηθή γηα φζνπο ην θάλνπλ θαη απεηιή γηα εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη. Η ιχζε πνπ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα έλαλ νξγαληζκφ είλαη λα σζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε απηήλ. Όηαλ ε ScottishPower εμαγφξαζε ην Manwe  θαη ην Southern Water ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, δεκηνχξγεζε «κεηαβαηηθέο νκάδεο» κε δηεπζπληέο απφ ηελ 

εμαγνξαδφκελε εηαηξεία γηα λα δεκηνπξγήζεη θνηλέο αμίεο, πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Τα πξνγξάκκαηα αιιαγήο ηεο θνπιηνχξαο αθνξνχλ ηελ «αιιαγή θαξδηψλ, κπαιψλ θαη 

ςπρψλ» ησλ εξγαδνκέλσλ (Rajan, 2000). Απηφ δηαξθεί πνιχ θαη απαηηεί ιίγε ηχρε: 

                                                             
2
 Σο «Groupthink» είναι ζνα ψυχολογικό φαινόμενο που ςυμβαίνει όταν θ επικυμία για αρμονία και 

ςυμμόρφωςθ ςτουσ κόλπουσ μιασ ομάδασ οδθγεί τα άτομα που είναι μζςα ςτθν ομάδα να 
λειτουργιςουν ζτςι ϊςτε τελικά να πάρουν μια εςφαλμζνθ απόφαςθ. 
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Όπσο ιέεη θαη ε Amin Rajan: «Η πξνζέγγηζε ηνπ « ig  ang» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνθαιέζεη παξάπιεπξεο απψιεηεο», αλ θαη κεξηθέο θνξέο απηφ κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεην. Ο Bill Cock urn, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο British 

Telecoms ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, πηζηεχεη φηη ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα, ε βαζκηαία αιιαγή δελ ιεηηνπξγεί, απαηηείηαη «ξηδηθή επαλάζηαζε» 

(Monks, 2000). Αιιά, γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή, ε αιιαγή πνιηηηζκνχ απαηηεί 

απφ ηνπο εγέηεο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ δηαδνρηθέο, αιιά θαη βαζκηαίεο, 

αιιαγέο. 

Η Wendy Sullivan θαη νη ζπλάδειθνί ηεο πεξηγξάθνπλ πψο ε επζπγξάκκηζε ησλ αμηψλ 

ησλ αλζξψπσλ ηνπ νξγαληζκνχ - θαη απηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ -  κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ ηαρεία αιιαγή, αλαθέξνληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ Sellotape (Sullivan, 

Sullivan and Buffton, 2002). Η εηαηξεία βειηίσζε ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηεο 

επηρείξεζήο ηεο, κε αχμεζε ηνπ θέξδνπο απφ 3% ζε 10% γηα δπφκηζη ρξφληα θαη κε 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη πιήξσζε απφ ηελ εξγαζία, 

ζην εζηθφ θαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 

iii. Σηξαηεγηθή 

Φσξίο ζηξαηεγηθέο αιιαγήο, ην φξακα είλαη έλα φλεηξν. Οη ζηξαηεγηθέο είλαη ν ηξφπνο 

λα πεηχρνπκε ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή. Τα ζηξαηεγηθά ζρέδηα είλαη «νδηθνί ράξηεο» 

ελφο κεηαβαιιφκελνπ εδάθνπο ζην νπνίν απαηηείηαη κηα ππμίδα (φξακα) (Covey, 1992). 

Η απνηειεζκαηηθή εγεζία ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε, ηε δέζκεπζε ηελ αθαίξεζε ή ηελ 

αιιαγή ζπζηεκάησλ ή δνκψλ πνπ ππνλνκεχνπλ ην φξακα θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

αλάιεςεο θηλδχλσλ, λέσλ ηδεψλ θαη θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ (Kotter, 1995b). 

Ο Bennis (Bennis, 1999) ιέεη φηη ην θιεηδί γηα ηελ πξαγκαηηθή αιιαγή, είλαη λα δψζεηο 

δχλακε ζηηο νκάδεο. Η αλάγθε ηαρείαο αληίδξαζεο θαη θαηλνηνκίαο έρεη δεκηνπξγήζεη 

κηα θνπιηνχξα «ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο. Η θαηλνηνκία έρεη 

γίλεη ε κέξηκλα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, φρη κφλν εθείλσλ ηνπ ηκήκαηνο αλάπηπμεο 

πξντφλησλ. Η ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη έλα παξάδεηγκα 

ελδπλάκσζεο. 

Η General Electric (GE) ππνβιήζεθε ζε εθηεηακέλε αλαδηάξζξσζε ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 ππφ ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν Jack Welch, γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 

δίθηπν αιιειέλδεησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε θνξπθαίσλ ζέζεσλ 

κεξηδίνπ αγνξάο ζηηο αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο ηνπο. Η δηαδηθαζία αιιαγήο 

πεξηειάκβαλε ην «Work-Out», έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο ζηε δηαδηθαζία θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο κε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο γηα λα εληζρχζνπλ ην δηάινγν θαη ηελ θαηαλφεζε φζνλ αθνξά ηε 

δηαδηθαζία αιιαγήο θαη ηνπο λένπο ξφινπο θαη ηηο ζπλήζεηεο εξγαζίαο πνπ ρξεηάδνληαλ. 

Οη δηεπζπληέο είραλ πξνεγνπκέλσο αμηνινγεζεί κφλν σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηαρεηξίδνληαη ζε κηα θνπιηνχξα «δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ». Τψξα, φκσο, έπξεπε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ θπξηφηεηα, ηελ επηκέιεηα θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Οη 

πξνζδνθίεο απφδνζεο θαη νη αληακνηβέο αλαπξνζαξκφζηεθαλ. Ωο απνηέιεζκα, ε GE 

ελίζρπζε ηε ζέζε ηεο ζε δηάθνξεο παγθφζκηεο αγνξέο θαη αχμεζε ζεκαληηθά ηελ 

αγνξαία αμία ηεο. 
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Η ελδπλάκσζε αθνξά επίζεο ηε ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο. Οη 

άλζξσπνη είλαη πνιχ πην δηαηεζεηκέλνη λα ζηεξίμνπλ θάηη γηα ην νπνίν ληψζνπλ φηη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ (θαη αληηζηέθνληαη ζε απηφ 

πνπ ηνπο αλαγθάδεηαη). Ο Myers (Myers, 1993) γξάθεη: 

«Μειέηε κεηά από κειέηε δείρλεη όηη όηαλ νη εξγαδόκελνη έρνπλ πεξηζζόηεξν 

έιεγρν - όηαλ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ λα θαζνξίζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο θαη όηαλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, απμάλεηαη ε εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε». 

Ο Tom Cannon πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νξγαλψζεηο αληαπνθξίζεθαλ 

ζηελ πξφθιεζε ηεο αιιαγήο (Cannon, 2000). Γεκηνχξγεζαλ δνκέο δίλνληαο 

πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζε ππαιιήινπο, νη νπνίνη είλαη κεγαιχηεξεο εκπηζηνζχλεο, 

αλακέλεηαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θνηλέο αμίεο θαη λα ελζαξξχλνληαη λα είλαη πην 

επηρεηξεκαηηθνί θαη θαηλνηφκνη. Δηζήγαγαλ επέιηθηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηελ επηηπρή αιιαγή. 

 

iv. Κίλεηξα θαη Έκπλεπζε 

Οη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο θηλεηνπνηνχλ θαη εκπλένπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζέινπλ λα 

θάλνπλ απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη. Σε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αιιαγήο, νη πξσηαζιεηέο 

ηεο αιιαγήο - νη εγέηεο - πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνη. Όπσο ιέεη ν Kouzes θαη ν Posner 

(Kouzes, J. M. and Posner, 2002), ε αμηνπηζηία πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίιεςε ηεο 

εηιηθξίλεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εγεηψλ θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εκπλένπλ. 

Τα θίλεηξα θαη ε έκπλεπζε πξνθχπηνπλ απφ ηελ επζπγξάκκηζε ησλ νξγαλσηηθψλ 

ζηφρσλ κε ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο, ηηο αμίεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

αηφκσλ θαη ηε ρξήζε ζεηηθήο θαη ειθπζηηθήο γιψζζαο. 

Καηά ηνλ Kotter (Kotter, 1995a), ην θίλεηξν πξνθχπηεη επίζεο φηαλ ππάξρνπλ 

βξαρππξφζεζκα θέξδε. Η απφθηεζε βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ ζπλεπάγεηαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία νξαηψλ βειηηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αιιαγήο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αληακνηβή ησλ 

αλζξψπσλ πνπ έθαλαλ δπλαηή ηελ επηηπρία.  

θαη ηελ εθαξκνγή νξζνινγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ βαζηζκέλσλ ζε 

κειινληηθά ζελάξηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Έλα βαζηθφ δήηεκα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ έγθεηηαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ηε δέζκεπζή ηνπο, 

ε απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή αλαπηχζζεη ηε ζνθία ησλ αλζξψπσλ ζηνλ νξγαληζκφ 

(Gill, 2002). 

Ο William W. George ηεο Medtronic ιέεη φηη «Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεγάιεο ζηξαηεγηθέο κεηαηνπίζεηο εθφζνλ ε απνζηνιή θαη νη 

αμίεο ηεο εηαηξείαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο» (George, 2001). Απηφο είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε. 

Μηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αιιαγή ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαζνδεγεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ - ηε ζπγθέληξσζε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ κε αξθεηή 

εμνπζία γηα λα νδεγήζεη ηελ αιιαγή - θαη ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ζπλεξγαζηεί σο 

απνηειεζκαηηθή νκάδα (Kotter, 1995a). Ο Kotter ππνγξακκίδεη επίζεο ηελ αλάγθε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θάζε δπλαηή κέζνδν γηα ζπλερή επηθνηλσλία θαη λα εμεγείηαη ην λέν 

φξακα θαη ζηξαηεγηθή. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κνληέισλ 

θαζνδεγεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ είλαη ε αλακελφκελε ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο 
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v. Δλδπλάκσζε 

Η ελδπλάκσζε θπξηνιεθηηθά δίλεη ζηνπο αλζξψπνπο ηελ εμνπζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα θάλνπλ φ, ηη πξέπεη λα γίλεη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο. Σηελ πξάμε, ε 

ελδπλάκσζε δίλεη ζηνπο αλζξψπνπο ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο επθαηξίεο, ηελ 

ειεπζεξία, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηνπο πφξνπο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα είλαη 

ππεχζπλνη.   Σεκαληηθέο πηπρέο ηεο ελδπλάκσζεο είλαη ε ηφλσζε ηεο λνεκνζχλεο θαη 

ηεο θαληαζίαο ησλ αλζξψπσλ, ηδηαίηεξα ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

αιιαγήο, ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ε εκπηζηνζχλε. Η ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ γηα 

δξάζε ελ κέξεη ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ αιιαγή,  

Μία ζεηηθή θαη ειθπζηηθή γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηέρλε ηεο πεηζνχο θαη απφ 

ηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο. Τα κελχκαηα πξέπεη λα είλαη πεηζηηθά, ν Conger (Conger, 

1999) ιέεη «ζπλδέζηε ην κήλπκά ζαο κε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα εθείλσλ ησλ νπνίσλ ηε δέζκεπζε ρξεηάδεζηε» θαη, σο εθ ηνχηνπ, ν 

Goodwin (Goodwin, 1998) ιέεη «θάλνληαο ηνπο αλζξώπνπο λα αηζζάλνληαη όηη 

ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλά πξνβιήκαηα». Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα αληηδξνχλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή εάλ απηή δελ ηνπο παξνπζηαζηεί κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Άξα ε 

γιψζζα πξέπεη λα είλαη πιαηζησκέλε. Τν θαηλφκελν πιαηζηψζεσο είλαη έλα παξάδεηγκα 

γλσζηηθήο πξνθαηάιεςεο. Παξαδείγκαηα πιαηζίσζεο ηεο γιψζζαο είλαη: 

- ζπλδένληαο ην κήλπκα κε ηα νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

- αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο 

- κηιψληαο ζηε γιψζζα ηνπο 

- ζπλδπάδνληαο ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο κε ηηο ιέμεηο 

- κεηαβαίλνληαο απφ ηηο δειψζεηο ηνπ «εγψ» ζε απηέο ηνπ «εκείο» 

- θάλνληαο ζεηηθέο ζπγθξίζεηο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο κε απηή ησλ άιισλ 

- εθθξάδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα επηηχρνπλ.  

Η ξεηνξηθή ηέρλε ηεο γιψζζαο ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή παξαδεηγκάησλ, ζηελ αλαθνξά 

ζε παξαπνκπέο, ζηελ αλαπαξαγσγή ζπλζεκάησλ, ζηε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ νκηιίαο, 

ζηε ρξήζε νηθείσλ εηθφλσλ, κεηαθνξψλ θαη αλαινγηψλ, ψζηε ην κήλπκα λα είλαη 

δσληαλφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Τν θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεη ηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη 

εξεπλεηηθνί ζηφρνη, ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

3.2 Δξεπλεηηθνί ζηφρνη  

 

Σηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη  ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη 

ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο αηηηφηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο  

ηνπο θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο απαηηνχκελεο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. Τα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, σο εκπιεθφκελα ζηελ αιιαγή καδί κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε 

απνηεινχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα πνπ δηαδξακαηίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα 

ηελ επηηπρεκέλε έθβαζε θαη πινπνίεζε ηεο αιιαγήο (Bellou, 2008; Dimitriadis et al., 

2016). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, σο πεξίπησζε κειέηεο 

επηιέρζεθαλ ηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπνπ επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή. Σηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έγηλε ζαθέο ν θαηαιπηηθφο ξφινο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ζπλδπαζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε ή κε 

πνξεία πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο. Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ κνληέια δηαρείξηζεο αιιαγήο  

πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή βηβιηνγξαθία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζε 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πςειφηεξνπ επηπέδνπ θαζψο θαη ην κνληέιν εγεζίαο ζχκθσλα 

κε πξφζθαηε βηβιηνγξαθία πνπ νδεγεί ζε επηηπρεκέλε αιιαγή. 

Η κειέηε ζα επηρεηξήζεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην βαζκφ πνπ ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ δηαθαηέρνληαη απφ 

θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ζπκπεξηθνξά θαη πσο απηφο ν παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απφ κέξνπο ηνπο κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζην 

δεκνηηθφ ηαηξείν ζην νπνίν εξγάδνληαη αιιά θαη ζηα δεκνηηθά ηαηξεία γεληθά. Δπίζεο, 

ζα γίλεη πξνζπάζεηα γηα εμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα επηρεηξεζεί ε 

δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ εηζαγσγή αιιαγψλ. 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

1. Η θαηλνηφκα ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζπζρεηίδεηαη κε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Οξγαλσζηαθψλ Αιιαγψλ; 
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2. Η θαηλνηφκα ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ δελ ζπζρεηίδεηαη κε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Οξγαλσζηαθψλ Αιιαγψλ; 

3. Γηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ δηαθξίλνληαη απφ θαηλνηφκεο δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο αληηκεησπίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο Οξγαλσζηαθέο Αιιαγέο; 

4. Γηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ δελ δηαθξίλνληαη απφ θαηλνηφκεο δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο δελ αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο Οξγαλσζηαθέο Αιιαγέο; 

 

 

3.3 Μέζνδνο ηεο έξεπλαο 

 

Η κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίδεηαη θαηαξρήλ ζε δεπηεξνγελή έξεπλα πνπ 

αθνξά ηελ επηζθφπεζε άιισλ, παξφκνησλ, πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Σηε ζπλέρεηα, ζα 

αθνινπζήζεη κειέηε πεξίπησζεο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηα 

επξήκαηα ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ εηο βάζνο ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ελ ιφγσ ηαηξείσλ.  

Καζψο ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο κειεηάηαη ε αιιαγή ζπζρεηηδφκελε κε ηνλ 

«παξάγνλ» άλζξσπν θαη δερφκελνη πσο κηα πνζνηηθή έξεπλα πξνζπαζεί λα γεληθεχζεη 

θαη δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο κηα 

πνζνηηθή πξνζέγγηζε δελ είλαη ηθαλή λα θαιχςεη ηελ έξεπλα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. 

Ωζηφζν, ην γεγνλφο πσο ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηελ παξνχζα 

εξγαζία δελ απαιείθεη ηα επξχηεξα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Μηα πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηεί έλα κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, εκπνδίδνληαο ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, ε ίδηα ε θχζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε ην πιήζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο επλνεί ηελ δηακφξθσζε 

δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ, γεγνλφο εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

Σηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Τν γεγνλφο φηη 

νη ζπλεληεχμεηο είλαη ζηνρεπκέλεο, εζηηάδνπλ δειαδή ζην ζέκα ηεο πεξίπησζεο πνπ 

κειεηάηαη, φπσο θαη ε δηνξαηηθφηεηά ηνπο κε ηελ παξνρή ζπκπεξαζκάησλ, απνηεινχλ 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πεγήο δεδνκέλσλ.  

     

 

3.4 Δξεπλεηηθά κέζα  

 

Η έξεπλα ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 19/01/2019 έσο 21/02/2019, θαηφπηλ πξνζσπηθψλ επηζθέςεσλ. 

Σπλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 επηζθέςεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο. 

Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Τν δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ. Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζε ζπλνιηθά 26 δηνηθεηηθά ζηειέρε 

απφ ηα 30 πνπ ζηειερψλνπλ ηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηα ηέζζεξα δελ 

κπφξεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο. 
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Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ πξνζσπηθφ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ θάζε 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη ήηαλ αλψλπκεο. Οη ζπκκεηέρνληεο δηαβεβαηψζεθαλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ ζα ηνπο βιάςεη ζε επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπλεληεχμεσλ νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη δελ ππάξρνπλ 

ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο θαη ζθνπφο είλαη ε ζπιινγή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

απφςεσλ. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο δφζεθαλ νη εξσηήζεηο θαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα λα 

ηηο δηαβάζνπλ θαη λα θάλνπλ θάπνηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο  παξαιήθζεθε  ν νπνηνδήπνηε ζρνιηαζκφο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

θαζνδήγεζε.  

Τν εξσηεκαηνιφγην ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 18 

εξσηήζεηο-απφςεηο. Πεξηιακβάλεη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο. Τν πξψην ζθέινο αθνξά δεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ππφ έξεπλα δείγκαηνο. Σπγθεθξηκέλα δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ην θχιν, ηελ 

εζληθφηεηα, ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην ρξφλν επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, 

ηε ζέζε εξγαζίαο ζην δεκνηηθφ ηαηξείν, ηελ πξνυπεξεζία ζηελ παξνχζα ζέζε 

εξγαζίαο, ηνλ ηίηιν ηεο πξνεγνχκελεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ην επίπεδν ηνπ δεκνηηθνχ 

ηαηξείνπ. Τν δεχηεξν ζθέινο εξσηήζεσλ αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δεθηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

θαη πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγή, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη 

ζε απηή θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε ηεο. Κάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζε 

θάπνηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ςπρνκεηξηθή θιίκαθα ησλ πέληε ζεκείσλ ηνπ Likert. 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε θσδηθνπνίεζε θαη εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ 

ζην πξφγξακκα ινγηζηηθνχ θχιινπ Microsoft Excel 2010. Έηζη πξνέθπςαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. Τν 

εξσηεκαηνιφγην ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη δηαζέζηκν ζην παξάξηεκα ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Η δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο είλαη κηα πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη 

πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί. Σχκθσλα κε ηνλ Jick θαη ηνλ Peiperl (Jick, T., & Peiperl, 

2003),(p.xvi), «ε αιιαγή, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο, είλαη κηα πξνγξακκαηηζκέλε ή 

κε πξνγξακκαηηζκέλε αληίδξαζε ζηηο πηέζεηο θαη ηηο δπλάκεηο». Ο Burke (Burke, 2008) 

ππνδεηθλχεη φηη «ν ξπζκφο κεηαβνιήο γίλεηαη γξεγνξφηεξνο θαη γξεγνξφηεξνο θαη φηη 

νη απαηηήζεηο ησλ νξγαλψζεσλ γηα πξνζαξκνγή θαη αιιαγή, θαζίζηαληαη φιν θαη 

κεγαιχηεξεο» (ζει.19). Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη Daft θαη Armstrong (Daft R., & 

Armstrong, 2009) δειψλνπλ φηη ην πην δηαδεδνκέλν πξφβιεκα ησλ κάλαηδεξ θαη ησλ 

νξγαλψζεσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε  ηεο ηαρείαο αιιαγήο, φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο 

θνξπθαίσλ ζηειερψλ. Μηα πξφζθαηε κειέηε, ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο, ζην 

LeadershipIQ.com, έδεημε φηη, ε θαθή δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο εκθαλίζηεθε σο ν 

θνξπθαίνο ιφγνο δηαθνπήο ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ (CEO). Η κειέηε αλέθεξε φηη 

φιεο νη ζπλεληεπμηαδφκελεο νξγαλψζεηο αλέθεξαλ φηη έρνπλ πεξάζεη απφ κηα 

πξσηνβνπιία πξφζθαηεο αιιαγήο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπο, 

δελ πήγε θαιά. Απνδίδνπλ ηελ απνηπρία απηή ζηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν, 

ηζρπξηδφκελνη φηη δελ ήηαλ ηθαλφο λα παξαθηλήζεη δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

ππαιιήινπο, επεηδή δελ δηαηχπσλε απνηειεζκαηηθά ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη ιφγσ 

ηεο κεησκέλεο αληίιεςεο ηνπ γηα ην πψο ζα δηαηεξεζνχλ ηα θέξδε (Murphy, 2009). 

Τα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ δελ εμαηξνχληαη απφ απηέο ηηο πηέζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο. Δπηπιένλ, ε πνιππινθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο ζχλζεζεο ηνπο πξνζζέηεη έλα 

αθφκε ζηξψκα πξφθιεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ.  

 

 

4.2 Σα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

 

Η αχμεζε ηνπ θφζηνπο, ν απμαλφκελνο / κεηαβαιιφκελνο δεκνγξαθηθφο πιεζπζκφο, ε 

έιιεηςε επαγγεικαηηθνχ / θιηληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε παγησκέλε / κεηνχκελε 

θπβεξλεηηθή ρξεκαηνδφηεζε νδεγνχλ φια, ζηελ αλάγθε αιιαγήο. Σπγθεθξηκέλα ην 

2017 ν Γήκνο Αζελαίσλ εγθαηλίαζε  ην πξψην πξφηππν δηεπξπκέλν κε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ηαηξείν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κπςέιεο, ην νπνίν ζηνρεχεη 

ζηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα 

ηεο εκπεηξίαο ηνπ αζζελνχο. Τν 6
ν
 Γεκνηηθφ Ιαηξείν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο 

απνηειεί ην πνιπδχλακν ηαηξείν ηεο Κπςέιεο , είλαη ε πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο γηα ην 

πψο πξέπεη λα είλαη έλα ζχγρξνλν, αζηηθφ θέληξν πγείαο. Ο δήκαξρνο Αζελαίσλ 
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θ. Γηψξγνο Κακίλεο δήισζε φηη «ν πνιίηεο, ζε έλα ηέηνηνπ είδνπο θέληξν, κπνξεί λα 

έρεη κηα πιεξέζηεξε, πνιπεπίπεδε εμππεξέηεζε». Σθνπφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ είλαη 

λα απνθηήζνπλ απμεκέλσλ δπλαηνηήησλ δεκνηηθά ηαηξεία θαη νη επηά δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο ηεο Αζήλαο. Τν ζρέδην επέθηαζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ είλαη νπζηαζηηθά 

έλα κνληέιν αιιαγήο. 

Σηα εγθαίληα ηνπ ηαηξείνπ ν δήκαξρνο Αζελαίσλ δεκνζίεπζε ηελ έθζεζε ηνπ δήκνπ, ε 

νπνία ππνγξακκίδεη ην ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ηνλίδεη πεξαηηέξσ ηελ 

πίεζε γηα αιιαγή: 

«Βάιακε ζηφρν ηε ιεηηνπξγία έμη δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, δηακνηξαζκέλα ζε πέληε 

δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Με ηηο δνκέο απηέο δηαζθαιίδνπκε ηελ παξνπζία ηνπ δήκνπ ζηηο 

γεηηνληέο, δίπια ζηνλ θάηνηθν θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Τψξα πάκε αθφκε έλα βήκα 

κπξνζηά. Αλαβαζκίδνπκε ηα δεκνηηθά καο ηαηξεία κε ηελ παξνρή επξείαο θιίκαθαο 

ηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ θαξδηά ηεο θάζε γεηηνληάο», ηφληζε ν 

θ. Κακίλεο θαη θαηέιεμε: «Πξνζπαζψληαο λα αλνίμνπκε, ζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν θφζκν, ηελ πξφζβαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, εληφο ηνπ 

2018, ηξία αθφκε δεκνηηθά ηαηξεία ζα αλαβαζκηζηνχλ ζε δνκέο παξνρήο ηαηξηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Τεξνχκε ηε δέζκεπζε ζαο, αλαβαζκίδνληαο θαη δηεπξχλνληαο 

φιεο ηηο δνκέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ πνπ απνηεινχλ ην δίρηπ 

ηεο θνηλσληθήο καο πνιηηηθήο» είπε ν δήκαξρνο Αζελαίσλ. 

Τα δεκνηηθά ηαηξεία θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ Αζήλα ηε δεθαεηία ηνπ ‟80. 

Σθνπφο ηνπο είλαη λα παξέρνπλ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο πνπ δελ είραλ 

εχθνιε πξφζβαζε ζηηο θξαηηθέο δνκέο αιιά θαη ζηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο. 

Παξφιν ηελ χπαξμή ηνπο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηα νθέιε ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ 

νπζηαζηηθά αξρίδνπλ λα θαίλνληαη απφ ηελ αξρή απηήο ηεο δεθαεηίαο, κηαο πεξηφδνπ 

πνπ ζηελ Αζήλα αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη κηα κεγάιε ζπγθέληξσζε κεηαλαζηψλ ζηηο 

θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο πφιεο θαζψο θαη έλα ξεχκα κεηαθίλεζεο ησλ δεκνηψλ πξνο ηα 

πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο. 

Σήκεξα ε ρξεζηκφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ είλαη πην εκθαλήο απφ πνηέ, κηαο θαη 

ην θξάηνο, αδπλαηψληαο λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο απφ ηηο δνκέο ηνπ, άθεζε 

ην πεξηζψξην ζηνπο δήκνπο λα ηα εμειίμνπλ. Οη ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ζήκεξα 6 δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ  - 1
ν
 Γεκνηηθφ Ιαηξείν, Καιθνπνχιεην Υγεηνλνκηθφ Κέληξν,  2

ν
 

Γεκνηηθφ Ιαηξείν,  Νένο Κφζκνο, 3
ν
 Γεκνηηθφ Ιαηξείν, Πεηξάισλα,  4

ν
 Γεκνηηθφ 

Ιαηξείν, Κνισλφο, 5
ν
 Γεκνηηθφ Ιαηξείν, Κέληξν Υγείαο Αζηηθνχ Τχπνπ, Άλσ Παηήζηα 

θαη 6
ν
 Γεκνηηθφ Ιαηξείν, Κέληξν Υγείαο Αζηηθνχ Τχπνπ, Κπςέιε -  ζηα νπνία ηνπο 

έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ θαη ηνπ ΔΟΠΥΥ 

ζε φηη αθνξά ηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη γεληθά ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Σε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ε Καζεκεξηλή απφ ηνλ 

Αζελάθε (2018) αλαθέξεηαη φηη ην πην ζεκαληηθφ επίηεπγκά ηνπο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ αζζελψλ, έλα άιπην αθφκα πξφβιεκα ζηηο 

δνκέο ηνπ ΙΚΑ. 

Η κεγάιε απνδνρή ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ απ‟ ην αζελατθφ θνηλφ δηαθαίλεηαη θπξίσο 

ην 2017 φπνπ ε εηζξνή ησλ σθεινχκελσλ  ζηα 2 αλαθαηληζκέλα δηεπξπκέλα δεκνηηθά 
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ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Κπςέιε θαη Άλσ Παηήζηα) ηεηξαπιαζηάζηεθε θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν  ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ζην ζχλνιν ησλ 6 δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ζε 

ζρέζε κε ην 2016, μεπέξαζε ηηο 100.000. 

Πην αλαιπηηθά, ζε πξφζθαηε αλάξηεζε ζην cityofAthens.gr (2018), θάλεθε φηη «ζηα 

αλαθαηληζκέλα ηαηξεία ηεο Κπςέιεο θαη ησλ Παηεζίσλ, ζηα νπνία νη θάηνηθνη έρνπλ 

πξφζβαζε φρη κφλν ζε ηαηξηθέο αιιά θαη ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ν αξηζκφο ησλ 

επηζθέςεσλ γηα ην 2017 έθηαζε ηηο 63.253 απφ 15.588 ην 2016, αληηπξνζσπεχνληαο ην 

62% ησλ ζπλνιηθψλ επηζθέςεσλ. Ο αξηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ επηζθέςεσλ ζηα 6 

δεκνηηθά ηαηξεία μεπέξαζε ηηο 102.000, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα ην 2016 ήηαλ 

52.492. Αχμεζε 15% ζεκείσζαλ, παξάιιεια, νη επηζθέςεηο θαη ζηα ππφινηπα ηέζζεξα 

δεκνηηθά ηαηξεία, πνζνζηφ ελδεηθηηθφ ηεο επξείαο απνδνρήο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο». 

Τα πξφηππα απηά θέληξα παξνρήο ηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ παξέρνπλ έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ απφ επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο ηφζν ηαηξηθψλ, φπσο γεληθφ ηαηξφ, 

θαξδηνιφγν, ςπρίαηξν, νθζαικίαηξν, νξζνπεδηθφ, νδνληίαηξν, παηδίαηξν, γπλαηθνιφγν 

φζν θαη θνηλσληθψλ  φπσο θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ζχκβνπιν εξγαζίαο, λνκηθψλ 

ππνζέζεσλ, ηηο νπνίεο νη θάηνηθνη αθφκε θαη νη αλαζθάιηζηνη κπνξνχλ λα βξνπλ 

εληειψο δσξεάλ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ξφινπο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ είλαη ε απνζπκθφξεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ (ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο) απφ πεξηζηαηηθά ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά απφ 

ηνπο ηαηξνχο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. Σε πξψηε θάζε νη αζζελείο - δεκφηεο 

ιακβάλνπλ ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο γλσκαηεχζεηο γηα ηελ πγεία ηνπο απφ ηνλ εθάζηνηε 

ηαηξφ θαη ζηελ ζπλέρεηα εάλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

πγείαο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ δεκνηηθνχ ηαηξείνπ ζα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην αλάινγν 

λνζνθνκείν γηα πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. Η δηαδηθαζία απηή 

απνζθνπεί ζηελ πξνζέιεπζε ζηα λνζνθνκεία πεξηζηαηηθψλ πνπ ρξήδνπλ πξαγκαηηθήο 

αλάγθεο. Σηνλ πίλαθα 4.1 παξνπζηάδεηαη ην επξχ θάζκα παξνρήο βαζηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ παξέρνπλ ηα δεκνηηθά ηαηξεία. 
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Πίλαθαο 4.1 

Φάζκα παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Γεκνηηθψλ Ιαηξείσλ 

 

 ΠΡΟΛΗΦΗ 
1. Αγσγή Υγείαο 
2. Σπκβνπιεπηηθή Ιαηξηθή 
3. Σπκβνπιεπηηθή Ιαηξηθή 
4. Πεξηγελλεηηθή Φξνληίδα 
5. Δκβνιηαζκνί παηδηψλ θαη ελειίθσλ 
6. Μαδηθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο παηδηψλ θαη εθήβσλ 
7. Μαδηθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ρξφλησλ λνζεκάησλ 
8. Οηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 
9. Πξφιεςε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ 
10. Γεκφζηα θαη πεξηβαιινληηθή πγηεηλή 
11. Δπαγγεικαηηθή πγηεηλή 
12. Οδνληηαηξηθή πξφιεςε 
 ΓΙΑΓΝΧΗ-ΘΔΡΑΠΔΙΑ 
1. Γηάγλσζε 
2. Θεξαπεία 
3. Παξαθνινχζεζε ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ 
4. Πξψηεο Βνήζεηεο 
5. Γηαθνκηδή αζζελψλ ζε λνζνθνκεία 
6. Βξαρεία λνζειεία 
7. Σχζηεκα παξαπνκπψλ ζε εηδηθέο ππεξεζίεο 
8. Οδνληηαηξηθή θξνληίδα 
 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ-ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 
1. Καη‟ νίθνλ λνζειεία 
2. Τειηθή θξνληίδα 
3. Φπζηνζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε 
4. Κνηλσληθή εξγαζία 

 

Πεγή: Θενδσξάθεο, 2006 ζει. 450 

 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αιιαγψλ πεξηιακβάλνπλ: 

o Απνηειεζκαηηθφηεηα ππεξεζηψλ 

o Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

o Σπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ θιηληθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

o Πξνθαηαξθηηθή αηδέληα αλαδηάξζξσζεο 

o Γηαηήξεζε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

  

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Τν ζέκα καο ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηελ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ έμη δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ  θαη θαηά πφζν απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ζην ρψξν ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. Σην θεθάιαην απηφ 

παξαηίζεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έγηλε κε ην πξφγξακκα 

ινγηζηηθνχ θχιινπ Microsoft Excel 2010. 

 

 

5.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ 26 δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ εξγάδνληαλ 

ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ  θαη φζνλ αλαθνξά ζην θχιν ήηαλ 18 

γπλαίθεο θαη 8 άληξεο. Σην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα πνζνζηά αληξηθνχ 

θαη γπλαηθείνπ θχινπ κε ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ λα ππεξηεξεί θαη λα αλέξρεηαη ζην 

69,23% ελψ ησλ αληξψλ είλαη κφιηο 30,77%. 

 

 

Γηάγξακκα 5.1: Καηαλνκή θχινπ δείγκαηνο 

 

Όζνλ αθνξά ην ειηθηαθφ επίπεδν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

παξνχζα κειέηε ηζρχεη φηη ηα 18 απφ ηα 26 ζηειέρε είλαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 48 

εηψλ θαη άλσ δειαδή ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ 69,23% ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, 

69,23% 

30,77% 

Γυναίκεσ 

Άντρεσ 

Φφλο 
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ελψ αθνινπζεί κε κεγάιε απφθιηζε ε ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ ησλ 37 κε 47 ζηελ νπνία 

είλαη 8 δηνηθεηηθά ζηειέρε κε αληίζηνηρν πνζνζηφ 30,77%. 

 

 

Γηάγξακκα 5.2: Ηιηθηαθή θαηαλνκή δείγκαηνο 

 

Σην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο, 11 

απφ ηα 26 δηνηθεηηθά ζηειέρε, έρεη θηάζεη κέρξη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ χςνπο 42,31% έρεη απνιπηήξην 

ιπθείνπ/γπκλαζίνπ. Μφιηο 6 απφ απηνχο, πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 23,08%, είλαη ζε 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ ελψ αθφκε κηθξφηεξν πνζνζηφ, 15,38%, έρεη 

κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Τέινο απηνί πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη ζε ΙΔΚ 

έρνπλ δειαδή κηα κέζε εθπαίδεπζε απνηεινχλ ην 19,23%, δειαδή 5 άηνκα. 

 

 

Γηάγξακκα 5.3: Καηαλνκή κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 
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Σηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα έηε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ, δειαδή ην 92,31%, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 24 απφ 

ηα 26 δηνηθεηηθά ζηειέρε θαηέρνπλ πάλσ απφ 10 έηε ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, 

ελψ κφιηο ην 7,69%, δειαδή 2 απφ απηά έρνπλ ζπλνιηθή εξγαζηαθή εκπεηξία ιηγφηεξε 

ησλ 2 εηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 5.4: Έηε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο 

 

Σηελ εξψηεζε φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα ζέζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζην δεκνηηθφ 

ηαηξείν ην 76,92% απάληεζαλ φηη θαηέρνπλ ζέζε δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ θαη ην 23,08% 

φηη είλαη ζηε ζέζε πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 6 απφ ηνπο 26 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαηέρνπλ ζέζε πξντζηάκελνπ ηκήκαηνο ελψ νη ππφινηπνη είλαη ζε 

ζέζε δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη αλ αλαθέξνπκε φηη θαζέλα απφ ηα 

έμη δεκνηηθά ηαηξεία δηαζέηεη έλαλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο. Σην παξαθάησ δηάγξακκα 

θαίλεηαη νη θαηαλνκή ζέζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηα δεκνηηθά ηαηξεία.  
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Γηάγξακκα 5.5: Θέζε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηα δεκνηηθά ηαηξεία 

 

Όζνλ αθνξά ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηελ παξνχζα ζέζε ηνπο 

ζην δεκνηηθφ ηαηξείν ην 42,31%, δειαδή 11 απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα έσο 2 έηε. Τν 23,08%, δειαδή 6 απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα πάλσ απφ 10 έηε. Τν 19,23%, δειαδή 5 απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, αλήθνπλ 

ζηελ νκάδα 2 κε 5 έηε θαη ηέινο ζηελ νκάδα κεηαμχ 5 κε 10 έηε αλήθεη ην 15,38%, 

δειαδή 4 εθ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

 

Γηάγξακκα 5.6: Έηε πξνυπεξεζίαο ζην παξφλ δεκνηηθφ ηαηξείν 

 

Σε εξψηεζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα ην πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο πξνεγνχκελεο 

ζέζεο πνπ θαηείραλ πξηλ αλαιάβνπλ ζέζε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζε δεκνηηθφ ηαηξείν 

αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην 46,15% ησλ εξσηεζέλησλ, ζρεδφλ ν κηζφο αξηζκφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, αλέθεξε ζέζε ε νπνία δελ ήηαλ ζρεηηθή κε ηε ησξηλή ηνπο ζέζε 
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σο δηνηθεηηθά ζηειέρε. Τν 53,85% αλέθεξε ζέζε εξγαζίαο ζρεηηθή κε ηελ ησξηλή ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο. Σην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα ζρεηηθά πνζνζηά. 

 

 

Γηάγξακκα 5.7: Πξνεγνχκελε ζέζε  εξγαζίαο 

 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηνπ δεκνηηθνχ ηαηξείνπ ζην νπνίν εξγάδνληαη ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηχπνπ pie 

θαίλεηαη φηη ην 69,23% ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απαζρνινχληαη ζε ζπκβαηηθφ ηαηξείν 

θαη ην ππφινηπν 30,77% ζε πνιπδχλακν δεκνηηθφ ηαηξείν. 

 

 

Γηάγξακκα 5.8: Δπίπεδν δεκνηηθνχ ηαηξείνπ 
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5.3 Απφςεηο  ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ  νξγαλσζηαθή αιιαγή 

 

Σε εξψηεζε πξνο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο πνπ αθνξά ζην πνηεο αιιαγέο ζα ήζειαλ 

λα δνπλ λα γίλνληαη ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε πξνέθπςε φηη, έλα 

πνζνζηφ 38, 46%, δειαδή 10 άηνκα, αλέθεξε φηη δελ ζα ήζειε λα δεη θακία αιιαγή. 

Έλα πνζνζηφ 23,08%, δειαδή 6 άηνκα, αλέθεξε φηη ζα ήζειε λα δεη αιιαγέο νη νπνίεο 

λα αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ πιαηζηψλεη ηα ηαηξεία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ αχμεζε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ην ίδην πνζνζηφ, 6 άηνκα, 

αλαθέξζεθε ζηε βειηίσζε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Μφιηο ην 3,85%, δειαδή έλα 

άηνκν, αλέθεξε φηη ζα ήζειε λα εληαρζεί ζρέδην αμηνιφγεζεο γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηφζν γηα ην ππάξρνλ φζν θαη γηα ην κειινληηθφ. Τέινο ην ίδην πνζνζηφ, 

επίζεο έλα άηνκν, αλέθεξε φηη ζα ήζειε λα δεη αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ζε 

αζηηθά θέληξα πγείαο ηα νπνία ζα παξέρνπλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ λνζνθνκείσλ.  

Σε εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν νη ζπλεληεπμηαδφκελνη έρνπλ δηαρεηξηζηεί 

θαηά ην παξειζφλ θάπνην πξφγξακκα αιιαγήο πνπ λα αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, παξαηεξνχκε φηη, ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ ζπγθέληξσζε ε απάληεζε «φρη» κε 61,54%, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 16 

απφ ηνπο 26 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, ελψ «λαη» απάληεζε ην 38,46%, δειαδή νη 

ππφινηπνη 10.  

 

 

Γηάγξακκα 5.9: Γηαρείξηζε αιιαγήο ζην παξειζφλ 

 

Οη 16 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ απάληεζαλ «φρη» ζηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ 

δηαρεηξηζηεί ζην παξειζφλ θάπνην πξφγξακκα αιιαγήο πνπ λα αθνξά ηελ νξγάλσζε 

ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, ζηε ζπλέρεηα εξσηήζεθαλ εάλ έρνπλ επηδηψμεηο-ζηφρνπο γηα 

νξγαλσζηαθή αιιαγή γηα ην ηξέρνλ έηνο. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα νη 

11 απφ ηνπο 16, δειαδή ην 68,75%, απάληεζε φηη δελ έρεη επηδηψμεηο γηα ην ηξέρνλ 

έηνο, ελψ κφιηο νη 5 απφ απηνχο, δειαδή ην 31,25%, απάληεζε φηη έρεη επηδηψμεηο γηα 

νξγαλσζηαθή αιιαγή ην ηξέρνλ έηνο. 
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Γηάγξακκα 5.10: Δπηδηψμεηο γηα νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ην ηξέρνλ έηνο 

 

Οη 10 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ απάληεζαλ «λαη» ζηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ 

δηαρεηξηζηεί ζην παξειζφλ θάπνην πξφγξακκα αιιαγήο πνπ λα αθνξά ηελ νξγάλσζε 

ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, ζηε ζπλέρεηα εξσηήζεθαλ πφζν επηηπρήο ππήξμε ε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηεο απφ γεληθήο απφςεσο. Παξαηεξνχκε παξαθάησ απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο φηη, ην 40% απάληεζε «πνιχ», ην 30% απάληεζε «αξθεηά», ην 20% απάληεζε 

«ιίγν» θαη ην 10%, απάληεζε «θαζφινπ», ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 4, 3, 2 θαη 

1 εθ ησλ εξσηεζέλησλ.  

 

 

Γηάγξακκα 5.11: Δπηηπρία πινπνίεζεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Σε εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε πνην βαζκφ ζα ζπκθσλνχζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

ζηελ πινπνίεζε κηαο ησξηλήο αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε ηνπ δεκνηηθνχ ηαηξείνπ ζην 

νπνίν εξγάδνληαη παξαηεξνχκε απφ ηηο απαληήζεηο φηη, ην 42,31% απάληεζε «πνιχ», 

ην 23,08% απάληεζε «αξθεηά», ην 15,38% απάληεζε «πάξα πνιχ», ην 11,54% 
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απάληεζε «ιίγν» θαη ην 7,69% απάληεζε «θαζφινπ», ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ 

ζε 11, 6, 4, 3 θαη 2 εθ ησλ εξσηεζέλησλ αληίζηνηρα. 

 

 

Γηάγξακκα 5.12: Τινπνίεζε κηαο ησξηλήο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Σε εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε πνην βαζκφ ζα επηζήκαηλαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζηνλ 

πξντζηάκελφ ηνπο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγή ζρεηηθά κε ην πψο ηα δεκνηηθά ηαηξεία 

δηνηθνχληαη παξαηεξνχκε απφ ηηο απαληήζεηο φηη, ην 34,62% απάληεζε «αξθεηά», ην 

26,92% απάληεζε «θαζφινπ», ηζνςεθία κε πνζνζηφ απφ 15,38% είρε ε απάληεζε 

«ιίγν» θαη «πνιχ» θαη ην 7,69% απάληεζε «πάξα πνιχ», ηα νπνία πνζνζηά 

αληηζηνηρνχλ ζε 9, 7, 4 θαη 2 εθ ησλ εξσηεζέλησλ αληίζηνηρα. 

 

 

Γηάγξακκα 5.13: Δπηζήκαλζε αλαγθαηφηεηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε πεξίπησζε απνηπρία κηαο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζε πνην βαζκφ ζεσξνχλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη φηη επζχλεηαη: ν 

θαθφο ζρεδηαζκφο, ε θαθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο θαη ε έιιεηςε πφξσλ θαη 
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ηερλνγλσζίαο, παξαηεξνχκε φηη ζρεηηθά κε ηνλ θαθό ζρεδηαζκό πξνεγείηαη κε 30,77% 

ε απάληεζε «αξθεηά» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «ιίγν» κε πνζνζηφ 23,08%, 

«πνιχ» κε πνζνζηφ 19,23%, «πάξα πνιχ» κε πνζνζηφ 15,38% θαη «θαζφινπ» κε 

πνζνζηφ 11,54%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 8, 6, 5, 4 θαη 3 εθ ησλ 

εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. 

Σρεηηθά κε ηελ θαθή παξαθνινύζεζε θαη έιεγρν πξνεγείηαη κε 42,31% ε απάληεζε 

«αξθεηά» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «πνιχ» κε πνζνζηφ 26,92%, κε ηζνςεθία νη 

απαληήζεηο «ιίγν» θαη «θαζφινπ» κε πνζνζηφ 11,54% θαη «πάξα πνιχ» κε πνζνζηφ 

7,69%, ηα πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 11, 7 θαη 3 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. 

Σρεηηθά κε ηελ έιιεηςε πόξσλ θαη ηερλνγλσζίαο πξνεγείηαη κε 38,46% ε απάληεζε 

«πάξα πνιχ» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «αξθεηά» κε πνζνζηφ 30,77%, «ιίγν» κε 

πνζνζηφ 19,23% θαη «πνιχ» κε πνζνζηφ 11,54%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 

10, 8, 5 θαη 3 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο ε απάληεζε «θαζφινπ» δελ 

ζπγθέληξσζε θάπνην πνζνζηφ. 

 

  

Γηάγξακκα 5.14: Απνηπρία νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

5.4 πκπεξηθνξά ζπκκεηερφλησλ ζηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Σε εξψηεζε πξνο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζρεηηθά κε ην πνηνη παξάγνληεο θαηά ηε 

γλψκε ηνπο δπζρεξαίλνπλ ηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο: νη κεησκέλεο 

αηνκηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ή/θαη ε ειιηπήο ζπλεξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ή/θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ, ή/θαη ε κεησκέλε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, ζε αηνκηθφ επίπεδν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παξαηεξνχκε φηη ζρεηηθά κε ηηο κεησκέλεο αηνκηθέο 

ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνεγείηαη κε 61,54% ε απάληεζε «φρη» θαη 

αθνινπζεί ε απάληεζε «λαη» κε πνζνζηφ 38,46%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 

16 θαη 10 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. 
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Σρεηηθά κε ηελ ειιηπήο ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πξνεγείηαη κε 65,38% ε απάληεζε 

«λαη» θαη αθνινπζεί ε απάληεζε «φρη» κε πνζνζηφ 34,62%, ηα νπνία πνζνζηά 

αληηζηνηρνχλ ζε  17 θαη 9 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. 

Σρεηηθά κε ην ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ πξνεγείηαη κε 73,08% ε 

απάληεζε «φρη» θαη αθνινπζεί ε απάληεζε «λαη» κε πνζνζηφ 26,92%, ηα νπνία 

πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 19 θαη 7 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. 

Σρεηηθά κε ηε κεησκέλε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, ζε αηνκηθό 

επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ πξνεγείηαη κε 57,69% ε απάληεζε «λαη» θαη αθνινπζεί ε 

απάληεζε «φρη» κε πνζνζηφ 42,31%, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 15 θαη 11 εθ ησλ 

εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. 

 

 

Γηάγξακκα 5.15: Παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο 

 

Σε εξψηεζε πξνο ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζρεηηθά κε ην πνηεο ζπλζήθεο εληφο ελφο 

δεκνηηθνχ ηαηξείνπ επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο: ε ελίζρπζε 

ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ε απνηειεζκαηηθή εγεζία, ηα 

ηζρπξά θίλεηξα θαη λα ππάξρεη φξακα παξαηεξνχκε φηη ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

εηαηξηθήο θνπιηνύξαο πξνεγείηαη κε 50% ε απάληεζε «νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» 

θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 26,92%, «ζπκθσλψ 

απφιπηα» κε πνζνζηφ 19,23% θαη «κάιινλ δηαθσλψ» κε πνζνζηφ 3,85%, ηα νπνία 

πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 13, 7, 5 θαη 1 εθ ησλ εξσηεζέλησλ αληίζηνηρα. Τέινο ε 

απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα» δελ ζπγθέληξσζε θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξνεγείηαη κε 42,31% ε απάληεζε «ζπκθσλψ 

απφιπηα» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 30,77%, 

«νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 23,08% θαη «δηαθσλψ απφιπηα» κε 

πνζνζηφ 3,85%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 11, 8, 6 θαη 1 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, 

αληίζηνηρα. Τέινο ε απάληεζε «κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζε θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία πξνεγείηαη κε 57,69% ε απάληεζε «ζπκθσλψ 

απφιπηα» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 
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23,08%, «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 15,38% θαη «κάιινλ δηαθσλψ» κε πνζνζηφ 

3,85%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 15, 6, 4 θαη 1 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, 

αληίζηνηρα. Τέινο ε απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα» δελ ζπγθέληξσζε θάπνην πνζνζηφ.  

Σρεηηθά κε ηα ηζρπξά θίλεηξα πξνεγείηαη κε 42,31% ε απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα» 

θαη αθνινπζνχλ κε ηζνςεθία νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» θαη «νχηε δηαθσλψ, 

νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 26,92% θαη ην 3,85% απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα, ηα 

νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 11, 7 θαη 1 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο ε 

απάληεζε «κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζε θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ην λα ππάξρεη όξακα πξνεγείηαη  κε 61,54% ε απάληεζε «ζπκθσλψ 

απφιπηα» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 

23,08%, θαη «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 15,38%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ 

ζε 16, 6 θαη 4 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «δηαθσλψ 

απφιπηα» θαη «κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

  

 

Γηάγξακκα 5.16: πλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο 

 

Σε εξψηεζε πξνο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ζρεηηθά κε ην πνηέο δεμηφηεηεο ηθαλφηεηεο 

θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο γηα λα κπνξέζεη 

λα δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή: Αλάιεςε ξίζθνπ, θαζνδεγεηηθέο 

δεμηφηεηεο, επηθνηλσληαθφο, λα δίλεη θίλεηξα, παζηαζκέλνο, αλνηρηφκπαινο, 

δηνξαηηθφηεηα, επειημία/πξνζαξκνζηηθφηεηα, δηαίζζεζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

απηνπεπνίζεζε, απηνέιεγρν, παξαηεξνχκε φηη ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ξίζθνπ 

πξνεγείηαη κε 46,15% ε απάληεζε «κάιινλ ζπκθσλψ» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο 

«ζπκθσλψ απφιπηα» κε πνζνζηφ 34,62% θαη «νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε 

πνζνζηφ 19,23%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 12, 9 θαη 5 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, 
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αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «δηαθσλψ απφιπηα» θαη «κάιινλ δηαθσλψ» δελ 

ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηηο θαζνδεγεηηθέο δεμηόηεηεο πξνεγείηαη κε 80,77% ε απάληεζε «ζπκθσλψ 

απφιπηα» θαη αθνινπζεί ε απάληεζε «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 19,23%, ηα 

νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 21 θαη 5 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη 

απαληήζεηο «δηαθσλψ απφιπηα», «κάιινλ δηαθσλψ» θαη «νχηε δηαθσλψ, νχηε 

ζπκθσλψ» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ην επηθνηλσληαθόο πξνεγείηαη κε 73,08% ε απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα» 

θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 15,38% θαη «νχηε 

δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 11,54%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 19, 

4 θαη 3 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «δηαθσλψ απφιπηα» θαη 

«κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ην λα δίλεη θίλεηξα πξνεγείηαη κε 50% ε απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα» 

θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 34,62% θαη «νχηε 

δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 15,38%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 13, 

9 θαη 4 εθ ησλ εξσηεζέλησλ. Τέινο νη απαληήζεηο «κάιινλ δηαθσλψ» θαη «δηαθσλψ 

απφιπηα» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ην παζηαζκέλνο πξνεγείηαη κε 46,15% ε απάληεζε «νχηε δηαθσλψ, νχηε 

ζπκθσλψ» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «ζπκθσλψ απφιπηα» κε πνζνζηφ 30,77% 

θαη «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ23,08%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 12, 8 

θαη 6 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «δηαθσλψ απφιπηα» θαη 

κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ην αλνηρηόκπαινο πξνεγείηαη κε 57,69% ε απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα» 

θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 26,92% θαη «νχηε 

δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 15,38%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 15, 

7 θαη 4 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «δηαθσλψ απφιπηα» θαη 

«κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηε δηνξαηηθόηεηα πξνεγείηαη κε 65,38% ε απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα» 

θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 19,23% θαη «νχηε 

δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 15,38%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 17, 

5 θαη 4 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «δηαθσλψ απφιπηα» θαη 

«κάιινλ δηαθσλψ δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηελ επειημία/πξνζαξκνζηηθόηεηα πξνεγείηαη κε 73,08% ε απάληεζε 

«ζπκθσλψ απφιπηα» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε 19,23% 

θαη «νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 7,69%, ηα νπνία πνζνζηά 

αληηζηνηρνχλ ζε 19, 5 θαη 2 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο 

«δηαθσλψ απφιπηα» θαη «κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηε δηαίζζεζε πξνεγείηαη κε 38,46% ε απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα» θαη 

αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 26,92% θαη «νχηε 

δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 34,62%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 10, 

7 θαη 9 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «δηαθσλψ απφιπηα» θαη 

«κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε πξνεγείηαη κε 61,54% ε απάληεζε 

«ζπκθσλψ απφιπηα» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» 
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κε πνζνζηφ 23,08% θαη «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 15,38%, ηα νπνία πνζνζηά 

αληηζηνηρνχλ ζε 16, 6 θαη 4 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο 

«δηαθσλψ απφιπηα» θαη «κάιινλ δηαθσλψ» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηελ απηνπεπνίζεζε πξνεγείηαη κε 50% ε απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα» 

θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 26,92% θαη «νχηε 

δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 23,08%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 13, 

7 θαη 6 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «κάιινλ δηαθσλψ» θαη 

«δηαθσλψ απφιπηα» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηνλ απηνέιεγρν πξνεγείηαη κε 65,38% ε απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα» θαη 

αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 19,23% θαη 

«κάιινλ ζπκθσλψ» κε πνζνζηφ 15,38%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 17, 5 θαη 4 

εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «κάιινλ δηαθσλψ» θαη 

«δηαθσλψ απφιπηα» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

 

 

Γηάγξακκα 5.17: Γεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο 

 

Σε εξψηεζε πξνο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο γηα ην πην θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη ην 

θξηζηκφηεξν απφ ηηο αλαθεξφκελεο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή παξαηεξνχκε απφ ηηο απαληήζεηο φηη 

ην 34,62% ζεσξεί ηηο θαζνδεγεηηθέο δεμηόηεηεο, ην 19,23% ζεσξεί φηη πξέπεη λα δίλεη 
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θίλεηξα, ππάξρεη ηζνςεθία κεηαμχ απηψλ πνπ ζεσξνχλ ην αλνηρηόκπαινο, ηε 

δηνξαηηθόηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε κε πνζνζηφ 11,54%, ηζνςεθία 

ππάξρεη επίζεο θαη κεηαμχ απηψλ πνπ ζεσξνχλ ην επηθνηλσληαθόο, ηνλ απηνέιεγρν θαη 

ηελ απηνπεπνίζεζε κε πνζνζηφ 3,85%, πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 9, 5, 3 θαη 1 ελ 

ησλ εξσηεζέλησλ αληίζηνηρα. Φαξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ αλάιεςε ξίζθνπ, ην 

παζηαζκέλνο, ηελ επειημία/ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ηε δηαίζζεζε δελ ζπγθέληξσζαλ 

θάπνην πνζνζηφ. 

 

 

Γηάγξακκα 5.18: Κξηζηκφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο ζρεηηθά κε πνηνπο ηξφπνπο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

θηλεηνπνηνχλ/ελζαξξχλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο: κε επηζήκαλζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο, κε ην λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα θαη κε ηε 

δεκηνπξγία ζηφρσλ, παξαηεξνχκε φηη ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πξνεγείηαη κε 53,85% ε απάληεζε «πάληα» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «ζπρλά» κε 

πνζνζηφ 38,46% θαη «κεξηθέο θνξέο» κε πνζνζηφ 7,69%, ηα νπνία πνζνζηά 

αληηζηνηρνχλ ζε 14, 10 θαη 2 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο 

«πνηέ» θαη «ζπάληα» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο πξνεγείηαη κε 42,31% ε απάληεζε 

«πάληα» θαη αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «ζπρλά» κε πνζνζηφ 34,62% θαη «κεξηθέο 

θνξέο» κε πνζνζηφ 23,08%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 11, 9 θαη 6 εθ ησλ 

εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «πνηέ» θαη «ζπάληα» δελ ζπγθέληξσζαλ 

θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ην λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα πξνεγείηαη κε 38,46% ε απάληεζε «πάληα» θαη 

αθνινπζνχλ κε ηζνςεθία νη απαληήζεηο «ζπρλά» θαη «κεξηθέο θνξέο» κε πνζνζηφ 
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30,77%, ηα πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 10 θαη 8 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Τέινο 

νη απαληήζεηο «πνηέ» θαη «ζπάληα» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην πνζνζηφ. 

Σρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ζηόρσλ πξνεγείηαη κε 38,46% ε απάληεζε «ζπρλά» θαη 

αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο «πάληα» κε πνζνζηφ 34,62% θαη «κεξηθέο θνξέο» κε 

πνζνζηφ 26,92%, ηα νπνία πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζε 10, 9 θαη 7 εθ ησλ εξσηεζέλησλ, 

αληίζηνηρα. Τέινο νη απαληήζεηο «πνηέ» θαη «ζπάληα» δελ ζπγθέληξσζαλ θάπνην 

πνζνζηφ. 

 

Γηάγξακκα 5.19: Σξφπνη θηλεηνπνίεζεο/ελζάξξπλζεο γηα πινπνίεζε 

νξγαλσζηζθήο αιιαγήο 

 

Σε εξψηεζε πξνο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο γηα ην πνηνο θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ηξφπνπο θηλεηνπνίεζεο/ελζάξξπλζεο 

ηεο νκάδαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο κηαο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο παξαηεξνχκε απφ ηηο απαληήζεηο φηη ην 38,46% ζεσξεί ηελ 

επηζήκαλζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην 30,77% ζεσξεί φηη είλαη ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

αιιαγήο, ην 23,08%%, ζεσξεί ην λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα θαη ην 7,69% ζεσξεί ηε 

δεκηνπξγία ζηόρσλ, πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 10, 8, 6 θαη 2 ελ ησλ εξσηεζέλησλ 

αληίζηνηρα. 
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Γηάγξακκα 5.20: Απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο θηλεηνπνίεζεο/ελζάξξπλζεο γηα 

πινπνίεζε   νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

6.1 Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ 

 

Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη 

εμεηάζηεθε ε ζρέζε αηηηφηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο απαηηνχκελεο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο.   

Ωο πξψην γεληθφ ζπκπέξαζκα εμάγεηαη ν θπξίαξρνο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηελ εηζαγσγή ηεο αιιαγήο. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαη απνηειεί θαη κηα απφ ηηο 

βαζηθέο αλεζπρίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη κάλαηδεξ ηεο 

αιιαγήο θαη νη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο λα ππνρξενχληαη ηφζν λα απνθηήζνπλ φζν θαη 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηνπο θαζεθφλησλ θαη φινη ππνρξενχληαη λα αλαιακβάλνπλ κφλν ηα θαζήθνληα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο. Η αιιαγή ζπκβαίλεη ζπλερψο γχξσ καο. Μπνξεί λα 

ζέινπκε λα ηελ ππνζηεξίμνπκε, κπνξεί λα είκαζηε αδηάθνξνη πξνο απηή, κπνξεί λα 

είκαζηε παζεηηθνί ή λα ζπκκεηέρνπκε ζε απηή, σζηφζν, φπσο θαη λα έρεη ν ξπζκφο ηεο 

έρεη απμεζεί ξαγδαία. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δηεμήρζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ 6 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Τν γεγνλφο φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

απαξηίδεηαη απφ δεκνζίνπο ππαιιήινπο, εμεγεί ελ κέξεη ην πξνθίι ηνπο θαη δηθαηνινγεί 

ηα απνηειέζκαηα θάπνησλ εξσηήζεσλ. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζην φηη 69,23% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη άλσ ησλ 48 εηψλ θαζψο θαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν 

είλαη ην απνιπηήξην ιπθείνπ κε πνζνζηφ 42,31%. Δπίζεο, ζην φηη, ην 46,15%, ζρεδφλ ν 

κηζφο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ, θαηείραλ πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο πνπ δελ ήηαλ 

ζρεηηθή κε ηελ ησξηλή ηνπο ζέζε σο δηνηθεηηθά ζηειέρε, φηη ην 61,54% δελ έρνπλ 

δηαρεηξηζηεί θαηά ην παξειζφλ θάπνην πξφγξακκα αιιαγήο πνπ λα αθνξά ηελ 

νξγάλσζε ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, αιιά θαη φηη ην 68,75% δελ έρνπλ επηδηψμεηο-

ζηφρνπο γηα νξγαλσζηαθή αιιαγή γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ηνλίδνπλ, ηε ζεκαζία νη κάλαηδεξ ηεο 

αιιαγήο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηήλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνδεγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο 

αιιαγέο θαη λα βειηηψλνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνζπάζεηεο. Σχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηεξήζεθε φηη, κφλν ην 30,77% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξεί φηη ν θαθφο ζρεδηαζκφο επζχλεηαη ζε κηα απνηπρία νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, 

επίζεο, κφλν ην 42,31% ζεσξεί φηη επζχλεηαη ε θαθή παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο θαη 

κφλν ην 38,46% ζεσξεί φηη επζχλεηαη ε έιιεηςε πφξσλ θαη ηερλνγλσζίαο φηαλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη Burnes and Weekes, Dent & 
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Gold erg, Huczynski & Buchanan θαη Hoag et al., επηζεκαίλνπλ  φηη ζε κία απνηπρία 

αιιαγήο επζχλνληαη αδπλακίεο ζε φια ηα παξαπάλσ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη, κφλν 

ην 38,46% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη νη κεησκέλεο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ δπζρεξαίλνπλ ηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, κφλν ην 

65,38% ζεσξεί ππεχζπλε ηελ ειιηπήο ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κφλν 26,92% 

ζεσξεί φηη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν δπζρεξαίλεη κία αιιαγή, φηαλ, ζηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νη Avey et all., Bercovitz & Feldman θαη Lüscher & 

Lewis, αλαθέξνπλ φηη απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεκεξηλήο γλψζεο θαη ηεο 

έξεπλαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή. Δπίζεο κφλν ην 57,69% ζεσξεί ππεχζπλε ηε 

κεησκέλε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, ζε αηνκηθφ επίπεδν, 

ησλ ζπκκεηερφλησλ φηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Bercovitz & Feldman, είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα παξαιεηθζεί. Γεληθά ζεσξείηαη αλαγθαίν νη 

κάλαηδεξ ηεο αιιαγήο λα κάζνπλ πψο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αιιαγή, αληί ε αιιαγή λα 

δηαρεηξίδεηαη απηνχο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ κε επηηπρία. 

Όζνλ αθνξά ζην ηη πηζηεχνπλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εληφο ελφο δεκνηηθνχ ηαηξείνπ 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο ηα πνζνζηά δελ είλαη θαη πνιχ ζεηηθά δηφηη, απάληεζε ην 46,15% 

ζεηηθά θαη κέηξηα απάληεζε ην 50%, απνηέιεζκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

άπνςε ηνπ O'Toole ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ, θνηλψλ αμηψλ κεηαμχ 

ησλ ζηειερψλ ησλ νξγαληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζηελ αιιαγή. Απφ ηελ άιιε 

πνιχ ζεηηθά είλαη ηα πνζνζηά απηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ε 

απνηειεζκαηηθή εγεζία, ηα ηζρπξά θίλεηξα θαη ην λα ππάξρεη φξακα πξνσζνχλ ηελ 

νξγαλσζηαθή αιιαγή δηφηη, απάληεζε πεξίπνπ ην 70% ζεηηθά θαη κέηξηα απάληεζε 

πεξίπνπ ην 25%, απνηειέζκαηα ηα νπνία ζπκθσλνχλ κε ην κνληέιν εγεζίαο πνπ νδεγεί 

ζηελ αιιαγή φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.  

Σηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαρεηξηζηεί  κε επηηπρία κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή φινη νη εξσηεζέληεο, ην 100%, 

απάληεζαλ ζεηηθά γηα ηηο θαζνδεγεηηθέο δεμηφηεηεο, ην νπνίν ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξνχλ 

σο θαη ην πην θξίζηκν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή. Η 

πξφζθαηε βηβιηνγξαθία φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνηείλεη 

έλα λέν κνληέιν δηνίθεζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δηνίθεζε επηηπρεκέλεο αιιαγήο 

απαηηεί φξακα, ζηξαηεγηθή, αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο θνηλψλ αμηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή αιιαγήο θαη ηελ ελδπλάκσζε, ηελ 

παξαθίλεζε θαη ηελ εκπλεπζηηθφηεηα απηψλ πνπ εκπιέθνληαη ή επεξεάδνληαη. Οη 

θαζνδεγεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο δηνηθεηηθνχ 

ζηειέρνπο αιιά δελ αξθεί απφ κφλν ηνπ γηα λα νδεγήζεη ζε κηα επηηπρεκέλε 

νξγαλσζηαθή αιιαγή. Τν ζεκαληηθφ είλαη ν ζπλδπαζκφο δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη φρη κεκνλσκέλα ην θαζέλα μερσξηζηά.  

Τέινο φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά 

ηνπο ηξφπνπο θηλεηνπνίεζεο θαη ελζάξξπλζεο ηεο νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, θαίλεηαη απφ κηα πιεπξά φηη, 

νη εξσηεζέληεο δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ επηζήκαλζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε 
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πνζνζηφ 88,47%, ηνλ νπνίν ζεσξνχλ σο θαη ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

θηλεηνπνίεζεο θαη ελζάξξπλζεο ηεο νκάδαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο, νη εξσηεζέληεο θαίλεηαη λα είλαη επίζεο ζεηηθνί, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 

75% θαη ζε ηξφπνπο φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο θαη ε δεκηνπξγία 

ζηφρσλ, ελψ ιηγφηεξνη είλαη απηνί, πεξίπνπ ην 70%, πνπ ζεσξνχλ φηη ην λα δίλεηο 

θίλεηξα ζε κηα νκάδα βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε νξγαλσζηαθήο αιιαγήο. Η 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θηλεηνπνηεί ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζέινπλ λα θάλνπλ απηφ 

πνπ πξέπεη λα γίλεη. Τν θίλεηξν, ζχκθσλα κε ηνλ Kotter πξνθχπηεη φηαλ ππάξρνπλ 

βξαρππξφζεζκα θέξδε. Η απφθηεζε βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ ζπλεπάγεηαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία νξαηψλ βειηηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αιιαγήο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αληακνηβή ησλ 

αλζξψπσλ πνπ έθαλαλ δπλαηή ηελ επηηπρία.  

Όιε ε παξαπάλσ αλάιπζε καο νδεγεί ζε κηα ζεηξά πξαθηηθψλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο δηακνξθσηέο ησλ πνιηηηθψλ 

ησλ αιιαγψλ λα εζηηάζνπλ ζην πξφβιεκα θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε ην βέιηηζην ηξφπν 

κηα νξγαλσζηαθή αιιαγή. Σπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξάγνληεο 

πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζε αληίζηαζε θαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο ψζηε λα μεπεξαζηνχλ νη θφβνη θαη 

νη αλαζθάιεηεο θαη λα εληζρπζνχλ ηα θίλεηξα γηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αιιαγή. 

Δπηπιένλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ λα 

αλαγλσξίδνπλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εκθάληζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην θαηλνχξην θαη ην άγλσζην.  

Γηα λα δηαηεξεζεί ε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

πξέπεη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

αλαβαζκίδνληαη ζπλερψο. Η εμνηθείσζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο είλαη απαξαίηεηε ζην πεξηβάιινλ αιιαγψλ. Τα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα 

ηε δηαδηθαζία αιιαγήο πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ φια ηα αλαδπφκελα πξνβιήκαηα θαη λα 

ζρεδηάδνπλ κηα ηειηθή ιχζε γηα ην θαιχηεξν κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη αιιαγέο ζηελ 

πξαθηηθή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη εππξφζδεθηεο εάλ βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ή εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνζαξκφδεηαη ε παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη λα δεκηνπξγνχληαη πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο, φπσο ζεκαληηθφ 

είλαη θαη ε ζαθήο επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία φρη κφλν 

είλαη απαξαίηεηε, αιιά απαηηείηαη.  

Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επηηαρχλεηαη θαη νη ηζρπξέο 

δπλάκεηο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο γηα φζνπο είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ 

βξαρππξφζεζκα απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο επηβίσζεο θαη ηαπηφρξνλα λα ζρεδηάζνπλ 

ηελ επηηπρία καθξνπξφζεζκα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

αμηνπνηήζεη ηηο δπλάκεηο πνπ πξνσζνχλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνο φθειφο ηνπ. Η αιιαγή ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζπλεπάγεηαη βειηηψζεηο ζε 

ππάξρνπζεο νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο, κεγαιχηεξε ελδπλάκσζε απηψλ πνπ πξνσζνχλ 

ηελ αιιαγή θαη ζπλερή ζηήξημε πξνο ηνπο  κάλαηδεξ ηεο αιιαγήο. 
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6.2 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ηνλίζνπκε πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηδηαίηεξα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν αξηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ κηθξφο, ηεο ηάμεσο ησλ 26 δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνηείλεη πεξαηηέξσ έξεπλα, φπσο, 

λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε 

ζπκκεηνρή δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δεκνηηθά ηαηξεία ζε άιινπο 

δήκνπο ηεο Αηηηθήο, ή/θαη αθφκε θαη κε ηε ζπκκεηνρή δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζε 

αλάινγεο δνκέο ζηνλ ππφινηπν Διιαδηθφ ρψξν. Δπίζεο θάηη αλάινγν ζα κπνξνχζε λα 

επεθηαζεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζην εμσηεξηθφ, κε ηε ζπκκεηνρή δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ απφ αλάινγεο δνκέο ζε άιιεο ρψξεο, φπσο π.ρ. κε δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ 

αληίζηνηρσλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηεο Οιιαλδίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

Πξφγξακκα ζπλέληεπμεο πξνο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλεηηθήο θαη εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο 

 

Γεκνηηθά ηαηξεία Γήκνπ Αζελαίσλ 

 

Γηεμαγσγή Έξεπλαο κε ηελ κέζνδν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ζε δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζρεηηθά κε: 

 Τελ θαηλνηφκα ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη  

ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, γηα ην βαζκφ πνπ απηή ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηνχκελεο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. 

 

πλέληεπμε κε δηνηθεηηθά ζηειέρε δεκνηηθψλ ηαηξείσλ 

 

1. Φχιν 

 Άληξαο 

 Γπλαίθα 

 

2. Δζληθφηεηα  

 Διιεληθή  

 Άιιε  Πξνζδηνξίζηε: ………………………. 

 

3. Ηιηθία 

 Κάησ ησλ 25  

 26 κε 36 εηψλ 

 37 κε 47 εηψλ 

 Άλσ ησλ 48 εηψλ 

 

4. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 Μεηαπηπρηαθφ /Γηδαθηνξηθφ δίπισκα 

 Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 

 Απφθνηηνο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ, δεκφζηα – ηδησηηθή Μέζε 

ζρνιή) 

 Γπκλάζην/Λχθεην 

 Καλέλα πηπρίν 
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5. Υξφλνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

 Ληγφηεξν απφ 2 ρξφληα 

 2 κε 5 ρξφληα  

 5 κε 10 ρξφληα 

 Πεξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα 

 

6. Πνηα είλαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζην δεκνηηθφ ηαηξείν; 

 Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο  

 Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο  

 

7. Πφζα ρξφληα είζηε ζηελ ησξηλή ζαο ζέζε; 

 Ληγφηεξν απφ 2 ρξφληα 

 2 κε 5 ρξφληα  

 5 κε 10 ρξφληα 

 Πεξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα 

 

8. Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο πξνεγνχκελεο ζέζεο πνπ θαηείραηε; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. Πνην είλαη ην επίπεδν ηνπ δεκνηηθνχ ηαηξείνπ πνπ εξγάδεζηε;  

 Σπκβαηηθφ        Πνιπδχλακν  

 

10. Πνηεο αιιαγέο ζα ζέιαηε λα δείηε λα γίλνληαη ζηα δεκνηηθά ηαηξεία ζρεηηθά 

κε ηελ νξγάλσζε; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

11. Έρεηε δηαρεηξηζηεί ζην παξειζφλ θάπνην πξφγξακκα αιιαγήο φζνλ αλαθνξά 

ηελ νξγάλσζε ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ; 

 Ναη       Όρη 

Αλ φρη, έρεηε βαζηθέο επηδηψμεηο-ζηφρνπο γηα ην ηξέρνλ έηνο; 

  Ναη     Όρη    

Αλ λαη, απφ γεληθήο απφςεσο, πφζν επηηπρήο ππήξμε ε δηαδηθαζία πινπνίεζή 

ηεο; 

 Καζφινπ     Λίγν     Αξθεηά     Πνιχ      Πάξα πνιχ 

 

12. ε πνην βαζκφ ζα ζπκθσλνχζαηε ζηελ πινπνίεζε κηαο ησξηλήο αιιαγήο 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ δεκνηηθνχ ηαηξείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε; 

 Καζφινπ     Λίγν     Αξθεηά     Πνιχ     Πάξα πνιχ  
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13. ε πνην βαζκφ ζα επηζεκαίλαηε ζηνλ πξντζηάκελν ζαο ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα αιιαγή ζρεηηθά κε ην πσο ηα δεκνηηθά ηαηξεία δηνηθνχληαη; 

 Καζφινπ     Λίγν     Αξθεηά     Πνιχ     Πάξα πνιχ 

 

14. ε κηα απνηπρία νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζηα δεκνηηθά ηαηξεία, ζε πνην 

βαζκφ ζεσξείηε φηη επζχλεηαη:  

ν θαθφο ζρεδηαζκφο  

 Καζφινπ     Λίγν     Αξθεηά     Πνιχ     Πάξα πνιχ  

ε θαθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο 

 Καζφινπ     Λίγν     Αξθεηά     Πνιχ     Πάξα πνιχ 

ε έιιεηςε πφξσλ θαη ηερλνγλσζίαο 

 Καζφινπ     Λίγν     Αξθεηά     Πνιχ     Πάξα πνιχ 

 

15. Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο θαηά ηε γλψκε ζαο δπζρεξαίλνπλ 

ηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζηα δεκνηηθά ηαηξεία; (επηιέμηε 

φζεο απαληήζεηο ζέιεηε) 

 κεησκέλεο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ειιηπήο ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ 

κεησκέλε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, ησλ ζπκκεηερφλησλ  

 

16. ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε φηη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο εληφο 

ελφο δεκνηηθνχ ηαηξείνπ επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ; 

 

Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

Μάιινλ 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

Γηαθσλψ 

νχηε 

Σπκθσλψ  

Μάιινλ 

Σπκθσλψ 

Σπκθσλψ 

Απφιπηα 

Δλίζρπζε ηεο 

εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο 

          

Σπγθεθξηκέλε 

Σηξαηεγηθή 
          

Απνηειεζκαηηθή 

Ηγεζία  
          

Ιζρπξά Κίλεηξα           

Να ππάξρεη 

φξακα 
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Άιιν (παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε)………………………………………………………

  

17. ε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο, 

ηθαλφηεηεο θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο γηα λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία κηα 

νξγαλσζηαθή αιιαγή;  

 

 

Γηαθσλψ 

Απφιπηα 

Μάιινλ 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

Γηαθσλψ 

νχηε 

Σπκθσλψ 

Μάιινλ 

Σπκθσλψ 

Σπκθσλψ 

Απφιπηα 

Αλάιεςε ξίζθνπ           

Καζνδεγεηηθέο δεμηφηεηεο           

Δπηθνηλσληαθφο           

Να δίλεη θίλεηξα           

Παζηαζκέλνο           

Αλνηρηφκπαινο           

Γηνξαηηθφηεηα           

Δπειημία/Πξνζαξκνζηηθφηεηα           

Γηαίζζεζε           

Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε           

Απηνπεπνίζεζε           

Απηνέιεγρν           

 

Άιιν (παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε)………………………………………………………… 

 

Πνην απφ απηά ζεσξείηε φηη είλαη ην πην θξίζηκν; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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18. Με πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θηλεηνπνηείηε θαη ελζαξξχλεηε ηα κέιε 

ηεο νκάδα ζαο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεηε ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο;  

 
Πνηέ Σπάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο  
Σπρλά Πάληα 

Δπηζήκαλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο  
          

Σπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία αιιαγήο 
          

Τνπο δίλεηε θίλεηξα           

Γεκηνπξγία ζηφρσλ           

 

Άιιν (παξαθαιψ 

δηεπθξηλίζηε)……………………………………………………………………………… 

 

Πνην απφ απηά ζεσξείηε φηη είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

αο Δπραξηζηψ γηα ηελ πκκεηνρή θαη πλεξγαζία αο! 
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