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1.1 Η έννοια της οργανωσιακής αλλαγής
Η οργανωσιακή αλλαγή μπορεί να οριστεί ως η μελέτη και η πρακτική, κατά την πά-
ροδο του χρόνου, της δημιουργίας ή της ανταπόκρισης στις διαφοροποιήσεις της 
τρέχουσας κατάστασης των ατόμων, των ομάδων, των οργανισμών και των συλλο-
γικοτήτων (Martins, 2010: 692). Οι αλλαγές στους οργανισμούς έχουν δύο κύριους 
στόχους: την προσαρμογή τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να 
διασφαλίσουν τη μακροημέρευσή τους (Leana & Barry, 2000) ή/και τη βελτίωση της 
παρούσας κατάστασής τους (Tsoukas & Chia, 2002). Μία διάκριση που θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί είναι μεταξύ των επεισοδιακών (episodic) αλλαγών, οι οποίες είναι 
ριζικές και έχουν εμπρόθετη αφετηρία και εφαρμογή, και στις συνεχείς, οι οποίες εί-
ναι διαδικασίες σε εξέλιξη και χαρακτηρίζονται από μικρές προσαρμογές (Weick & 
Quinn, 1999). Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις γενικότερα και οι αλλαγές που αφο-
ρούν την αξιολόγηση εντάσσονται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στις επεισο-
διακές αλλαγές.

Ανεξαρτήτως της φύσης και της στοχοθεσίας των αλλαγών, ήδη από τη δεκαετία 
του 1990, διαφαίνονταν οι εννοιολογικές και πρακτικές διαφοροποιήσεις στον εργασι-
ακό τομέα, σύμφωνα με τις οποίες θα ασκούνταν εντονότερες πιέσεις στη διοίκηση και 
στους εργαζομένους, ώστε να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται την αλλαγή, περισ-
σότερο ως αναπόφευκτη κατάσταση παρά ως οργανωσιακό πρόβλημα (Kiel, 1994). Η 
εμπειρία, ωστόσο, έχει αποδείξει ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των προσπαθειών αλλαγής, 
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σε οργανωσιακό επίπεδο, δεν επιφέρει τα αρχικώς αναμενόμενα αποτελέσματα ή είναι 
πολύ κατώτερες των προσδοκιών (Martins, 2010). 

Εκτενής έρευνα των Meaney και Pung (2008) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε 
διεθνές επίπεδο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 2/3 των επιχειρούμενων οργανω-
σιακών αλλαγών δεν κατορθώνουν να πραγματώσουν τους αρχικούς τους στόχους. 
Στη σχετική, ακαδημαϊκή βιβλιογραφική ανασκόπηση, το ποσοστό των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων που δεν υλοποιούνται μπορεί ανέλθει έως το 70% των περιπτώσεων 
(Burke, 2008)· ο Gilley και οι συνεργάτες του (2009) υπολογίζουν ότι το ποσοστό αυτό 
μπορεί να κυμαίνεται από το 80% έως το 90% των περιπτώσεων. Πέραν της αποτυχίας 
εφαρμογής και της απώλειας ενέργειας και διαθέσιμων πόρων, η όλη διαδικασία των 
συνεχόμενων αναποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων ενδέχεται να επιφέρει και σημα-
ντικά αρνητικό αντίκτυπο στους οργανισμούς. Υπάρχει, πάντα, η πιθανότητα να προ-
κληθούν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οργανωσιακές κρίσεις (Probst & Raisch, 
2005) και μείωση της δέσμευσης των εργαζομένων στους μακροπρόθεσμους στόχους 
του οργανισμού (Gilley, Gilley, & McMillan, 2009). 

Η αντιμετώπιση αυτών των ανεπιτυχών προσπαθειών κινείται σε κάποιες σταθερές 
πρακτικές, όπως: αντικατάσταση των ατόμων που είχαν ηγηθεί των αλλαγών (Beer, 
2009)· συρρίκνωση και κεντρικός έλεγχος· κατάργηση ή συγχώνευση λειτουργιών· μεί-
ωση ή αλλαγή της διοικητικής γραμμής και του προσωπικού (Probst & Raisch, 2005). Η 
επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υιοθέτηση των επιχειρούμενων 
αλλαγών δεν είναι μόνο ζήτημα των ευφυών χειρισμών ή των τιμωρητικών διαδικασι-
ών της οργανωσιακής ηγεσίας, αλλά διαλόγου, σκέψης και κοινών πράξεων όλων των 
εμπλεκομένων μερών. 

Οι οργανωσιακές αλλαγές είναι πολύπλοκες και η διαχείρισή τους θα πρέπει να είναι 
ανάλογη (Armenakis & Harris, 2009). Καθώς ο οργανισμός (ή η κοινότητα) απομακρύ-
νεται από τη σταθερότητα και την τάξη, είναι αποφασιστικής σημασίας οι ηγέτες και οι 
παράγοντες της αλλαγής να υιοθετήσουν μια σφαιρικότερη εικόνα για το σημείο εκκί-
νησης. Αυτό εξαρτάται από τις απόψεις τους και τις μεταβατικές διαδρομές, οι οποίες, 
σχεδόν ποτέ, δεν είναι ίδιες με εκείνες που υπήρξαν πριν ή αλλού (Michiotis & Cronin, 
2011). Είναι γεγονός ότι σε περιόδους αλλαγών, οι άνθρωποι, συνήθως, αισθάνονται 
απειλή για την αυτονομία και τις αξίες του συστήματος, εντός του οποίου δραστηριο-
ποιούνται, και υποχωρούν στις βαθύτερες πεποιθήσεις τους για να επανακτήσουν την 
απειλούμενη βεβαιότητα. Αυτός ο τύπος αντίδρασης, γνωστός ως «αντίσταση στην αλ-
λαγή», είναι φυσικός και προκύπτει από τις ισχυρές επιδράσεις άλλων παραγόντων που 
προϋπάρχουν της αλλαγής και διαφέρουν από αυτήν (Piderit, 2000).

Για να μειωθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης αυτής της αντίστασης, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να προηγηθεί ένα στάδιο προεργασίας και προετοιμασίας για την υποδοχή 
των αλλαγών από όσους καλούνται να τις υλοποιήσουν. Η επιτυχής εφαρμογή της δια-
δικασίας αλλαγής μπορεί να διαιρεθεί σε τρία διακριτά στάδια (Holt, Armenakis, Harris, 
& Feild, 2007: 289-290):
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α)  στην ετοιμότητα για αλλαγή, η οποία διαμορφώνεται όταν το περιβάλλον, η 
δομή και οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην αλλαγή είναι δεκτικές αναφο-
ρικά με τις μελλοντικές μεταβολές,

β)  στην υιοθέτηση, η οποία συμβαίνει όταν τα συμμετέχοντα μέλη του οργανισμού 
διαφοροποιούν, προσωρινά, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους, ώστε να 
εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της αλλαγής και

γ)  στην εγκαθίδρυση, η οποία επέρχεται όταν τα αποτελέσματα των αλλαγών γίνο-
νται σταθερά σημεία των συμπεριφορών των συμμετεχόντων1.

Παράγοντες —οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι επιδρούν στον βαθμό πραγμάτωσης των αλ-
λαγών— είναι η οργανωσιακή δομή, οι διαθέσιμοι πόροι, το όραμα και η αποστολή του 
οργανισμού, η οργανωσιακή κουλτούρα2 και η προθυμία των ατόμων που απαρτίζουν 
τον οργανισμό να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτών των αλλαγών (Brisson-Banks, 
2010). Κεντρικό ρόλο έχει για την επιτυχία ή όχι της αλλαγής ο τελευταίος προαναφερ-
θείς παράγοντας: οι αντιλήψεις3, οι πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές του ανθρώπινου 
δυναμικού απέναντι στη μεταβολή και το κατά πόσο είναι έτοιμοι να την αποδεχτούν 
και να την υλοποιήσουν (Rafferty, Jimmieson, & Armenakis, 2013).

Όλα τα παραπάνω σχετίζονται άμεσα με τους τρόπους που θα επικοινωνηθούν 
οι αλλαγές, από το επίπεδο του σχεδιασμού τους έως όλα τα στάδια της εφαρμογής 
τους. Κεντρικό σημείο για την επιτυχή εφαρμογή της αλλαγής ή της μεταρρύθμισης 

1  Αργότερα διαφοροποίησαν κάπως αυτά τα στάδια σε: α) διάγνωση, β) δημιουργία ετοιμότητας 
και γ) υιοθέτηση και εγκαθίδρυση της αλλαγής, χωρίς όμως επιπλέον στοιχεία για το κάθε στάδιο 
(Armenakis & Harris, 2009)

2  Για να μπορέσει να αναπτυχθεί διακριτή κουλτούρα, εντός του πλαισίου ενός οργανισμού, προϋ-
ποτίθεται ότι έχει, ήδη, μακρά ιστορία και το ανθρώπινο δυναμικό που τον απαρτίζει χαρακτηρί-
ζεται από σταθερότητα. Η εκπαίδευση, με τη μακρά της ιστορία, επέτρεψε τη δημιουργία ισχυρής 
κουλτούρας, κυρίως μέσα από τη μακροχρόνια ιστορία της και την ενδυνάμωσή της μέσα από 
τους συλλογικούς αγώνες. Ως κουλτούρα ορίζεται: «ένα πρότυπο βασικών υποθέσεων, το οποίο 
εφευρέθηκε, ανακαλύφθηκε ή αναπτύχθηκε από μια δεδομένη ομάδα, καθώς μαθαίνει να αντι-
μετωπίζει τα προβλήματα της εξωτερικής προσαρμογής και της εσωτερικής ολοκλήρωσης, και το 
οποίο λειτούργησε αρκετά καλά ώστε να θεωρηθεί έγκυρο και, ως εκ τούτου, να πρέπει να διδά-
σκεται στα νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος να αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και να αισθάνονται σε 
σχέση με αυτά τα προβλήματα» (Schein, 1990: 111).

3  Στη βιβλιογραφία, παρατηρείται πληθώρα όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να αποτυπώ-
σουν αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις μεταρρυθμίσεις. Σε αυτή 
την εργασία ο όρος «πεποίθηση» ορίζεται ως «η γνώμη ή η πίστη για την αλήθεια κάποιου πράγ-
ματος η οποία δεν είναι άμεσα προφανής ή υπόκειται σε συστηματική διερεύνηση» (Armenakis, 
Bernerth, Pitts, & Walker, 2007: 483) και «αντιλήψεις» όπως τις ορίζει ο (Brown, 2004: 303) ως «ένα 
οργανωμένο πλαίσιο με το οποίο τα άτομα κατανοούν, ανταποκρίνονται και αλληλεπιδρούν με 
ένα φαινόμενο. Η δομή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών δεν είναι ομοιόμορφη και απλή αλλά 
πολυπρισματική και αλληλοσυνδεόμενη». 
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σε οργανισμούς, όπως η εκπαίδευση, είναι η κατανόηση και η αποδοχή των στόχων 
αυτών των αλλαγών από το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού (Armenakis, Harris, & 
Mossholder, 1993). Η Lewis (1999) τόνισε την αναγκαιότητα της συμμετοχής των μελών 
του οργανισμού στην αλλαγή —ιδιαιτέρως αυτών που ανήκουν στα χαμηλότερα κλι-
μάκια της ιεραρχίας και καλούνται να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις— αλλά και της 
σωστής επικοινωνίας των αλλαγών από τη διοίκηση. Σε αυτήν, αλλά και σε μεταγενέ-
στερες μελέτες διατύπωσαν το συμπέρασμα ότι «οι από πάνω προς τα κάτω» προσπά-
θειες μεταρρυθμίσεων, ενώ δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα, συνεχίζουν να υφίστανται, 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα (Lewis, 1999; Lewis, 
Richardson, & Hamel, 2003). 

1.2 Οπτικές της αλλαγής

1.2.1 Ετοιμότητα για αλλαγή
Σύμφωνα με τους Armenakis et al. (1993: 681), η ετοιμότητα εκείνων που θα κληθούν 
να υλοποιήσουν την αλλαγή είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την πραγμάτωσή της 
και είναι διακριτή εννοιολογικά, από την αντίσταση για αλλαγή, θεωρώντας ότι αποτελεί 
«τον γνωστικό πρόδρομο για τις συμπεριφορές είτε αντίστασης είτε υποστήριξης μιας 
προσπάθειας αλλαγής4». Η ετοιμότητα σχετίζεται με τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων 
αναφορικά με την αναγκαιότητά της και με τη δυνατότητα του οργανισμού να μεταβλη-
θεί. Αργότερα, η έννοια επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων 
σχετικά με την καταλληλόλητα της αλλαγής, την υποστήριξη την οποία έχουν για αυτήν, 
καθώς και την αξία της στο μέλλον του οργανισμού (Armenakis & Bedian, 1999). 

Σηματοδοτείται, με τις έννοιες της ετοιμότητας και της αντίστασης, η μετατόπιση της 
εστίασης της οργανωσιακής αλλαγής: από το μοντέλο, το οποίο θέτει στο κέντρο των 
μεταρρυθμιστικών αποφάσεων την ηγεσία, τις επιλογές της και το ήδη υπάρχον όρα-
μα του οργανισμού —όπως στο παράδειγμα της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Kotter, 
1996)— σε ένα άλλο όπου στο κέντρο είναι ο αποδέκτης της αλλαγής, ο οποίος θα πρέ-
πει να την υλοποιήσει και οι αντιλήψεις που έχει διαμορφώσει για αυτήν. Συνεπώς, η 
κατανόηση των κινήτρων τους για το αν θα υποστηρίζουν τις αλλαγές ή όχι προσφέρει 
μία πιο πραγματιστική οπτική για το πώς θα πρέπει να γίνει η διαχείρισή τους. Βεβαίως, 
κατά την πρακτική τους εφαρμογή, αυτές οι δύο προσεγγίσεις δεν έρχονται σε απόλυτη 
αντίθεση μεταξύ τους, αλλά σε πολλά σημεία, του σχεδιασμού και της εφαρμογής, είναι 
δυνατόν να συμπίπτουν ή/και να συνυπάρχουν (Armenakis & Harris, 2009). 

4  Ο όρος «ετοιμότητα» όπως αναγνωρίζεται και από τον Armenakis et al (1993) και Armenakis & 
Harris (2009) έλκει από τα τον όρο της «απόψυξης» (unfreezing) του μοντέλου των τριών σταδίων 
της αλλαγής του Lewin, όπως τα διατύπωσε το 1951, στο έργο του «Field theory in social science». 
Τα άλλα δύο στάδια είναι: η πρόοδος και η ψύξη (freezing). 
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Με την πάροδο των ετών, η ετοιμότητα των αποδεκτών της αλλαγής έχει απασχολή-
σει διάφορα επιστημονικά πεδία και έχει αναγνωριστεί ως ο πλέον καθοριστικός παρά-
γοντας για την επιτυχία των παρεμβάσεων και για την ποιότητα της εφαρμογής των επι-
διωκόμενων μεταρρυθμίσεων. Ο ρόλος της ετοιμότητας στον τομέα των οικονομικών 
επιστημών έχει υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως (Rafferty, Jimmieson, & Armenakis, 2013) 
στους επιχειρησιακούς οργανισμούς (Herold, Fedor, & Caldwell, 2007), στις επιστήμες 
υγείας (Bartunek, Rousseau, Rudolph, & DePalma, 2006; Weiner, Amick, & Lee, 2008) και 
στην οργανωσιακή ψυχολογία (Herscovitch & Meyer, 2002). Ο εννοιολογικός και μεθο-
δολογικός πλουραλισμός, με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η έννοια, δημιούργησε την 
ανάγκη για πλαισίωση του όρου αλλά και των παραμέτρων που τη συνδιαμορφώνουν, 
ώστε να περιοριστεί η εννοιολογική σύγχυση και να διευκολυνθεί η μεθοδολογική προ-
σέγγιση. Μέσα από τη συστηματική μελέτη των ποικίλων οπτικών και των παραμέτρων 
που σχετίζονται με αυτήν, προέκυψε ένας αρκούντως περιεκτικός ορισμός:

«Ετοιμότητα για αλλαγή είναι η ολοκληρωμένη στάση, η οποία επηρεάζεται άμεσα από 
το περιεχόμενο (π.χ. τι πρόκειται να αλλάξει), τη διαδικασία (π.χ. πώς εφαρμόζεται η αλ-
λαγή), το περικείμενο (π.χ. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συμβαίνει η αλλαγή) και τα 
άτομα (π.χ. τα χαρακτηριστικά εκείνων από τους οποίους ζητείται η αλλαγή) καθορίζει 
και, συλλογικά, αντανακλά την έκταση στην οποία ένα άτομο ή ένα σύνολο ατόμων τείνει, 
γνωστικά και συναισθηματικά, να αποδεχτεί, να αγκαλιάσει και να υιοθετήσει ένα συγκε-
κριμένο σχέδιο το οποίο σκόπιμα διαφοροποιεί το status quo» (Holt, Armenakis, Harris, & 
Feild, 2007: 326).

Σε όλα τα πεδία έρευνας, η ετοιμότητα έχει αναγνωριστεί ως απαραίτητο, αρχικό στάδιο 
της εκάστοτε προσπάθειας για αλλαγή, στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να 
προετοιμαστούν, γνωστικά και συναισθηματικά, για την ενεργή υποδοχή της. Υπολογί-
ζοντας την ετοιμότητα των αποδεκτών, δίνεται η δυνατότητα στην ηγεσία να εντοπίσει 
χάσματα, τα οποία, ενδεχομένως, υφίστανται μεταξύ των αντιλήψεων της διοίκησης 
και των άλλων μελών του οργανισμού. Αν επέλθει η γεφύρωση αυτών των διαφορών, 
τότε, πέραν των θετικών στοιχείων της μείωσης της αντίστασης και αποδοχής της αλ-
λαγής, θα μπορέσει να διαμορφωθεί πιο ολοκληρωμένα και ρεαλιστικά ο γενικότερος 
στρατηγικός σχεδιασμός (Holt, Armenakis, Harris, & Feild, 2007; Vakola, 2014). Προϋπό-
θεση είναι να διευρυνθούν τα πρότυπα των συνηθειών ώστε να αποσταθεροποιηθεί το 
status quo και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες μετάβασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με τις παρεμβάσεις στις κυρίαρχες στάσεις και συνήθειες, σε κομβικά σημεία, για να 
υπερνικηθεί η αδράνεια του υπάρχοντος επαγγελματικού συστήματος (Fullan, 2007).

1.2.2 Ετοιμότητα για αλλαγή vs αντίσταση στην αλλαγή
Κρίνεται σκόπιμη σε αυτό το σημείο μία σύντομη διευκρίνιση αναφορικά με τη νοη-
ματοδότηση της «ετοιμότητας για αλλαγή», σε σχέση με την «αντίσταση στην αλλαγή» 
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εφόσον είναι οι δύο συχνότερα χρησιμοποιούμενοι όροι, στη βιβλιογραφία, μάλιστα, 
οι δύο μαζί, αθροίζουν το 92% των αναφορών που σχετίζονται με την έρευνα των αντι-
λήψεων των αποδεκτών της αλλαγής (Bouckenooghe, 2010). Ως σημαντικός μελετητής 
της αντίστασης, ο Oreg (2006) αναγνωρίζει ότι η έννοια της «αντίστασης στην αλλαγή» 
είναι πολυπαραγοντική και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα και να οδηγεί 
σε συμπεράσματα, κάποιες φορές απλουστευτικά. 

Οι τρόποι με τους οποίους συμπεριφέρονται τα άτομα σε συνθήκες αλλαγής αντανα-
κλούν την πραγματικότητα των αντιλήψεων και των συναισθημάτων τους απέναντι στις 
επιδιωκόμενες μεταβολές. Για τον Coetsee (1999), η αντίσταση αποτελεί ένα συνεχές του 
οποίου στο ένα άκρο τοποθετείται η απαθής ή αδιάφορη στάση και δεν υπάρχουν εκδηλώ-
σεις αρνητικών ή θετικών αντιδράσεων και συναισθημάτων και στο άλλο η επιθετική αντί-
σταση, όπου παρατηρείται εμπρόθετη καταστροφική συμπεριφορά η οποία έχει στόχο την 
αποτροπή της αλλαγής (π.χ. διάπραξη εσκεμμένων σφαλμάτων και υπονόμευση των διαδι-
κασιών). Μεταξύ των δύο άκρων εντοπίζονται η παθητική αντίσταση, με την οποία εκφρά-
ζονται, συνήθως λεκτικά, οι αντίθετες απόψεις και η απόρριψη των αλλαγών και η ενεργητι-
κή αντίσταση με την οποία εκδηλώνονται ισχυρές, αλλά όχι καταστροφικές, συμπεριφορές 
αντίστασης (π.χ. ελάττωση του ρυθμού απόδοσης, διαμαρτυρία, προσωπική απόσυρση).

Τα αποτελέσματα της αντίστασης είναι ότι, πολύ συχνά, καθυστερούν ή ακυρώνουν 
την αλλαγή και επιδιώκουν τη διατήρηση του status quo ή/και την αποφυγή της αλλα-
γής (Piderit, 2000). Πρέπει να αναγνωριστεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις στις 
οποίες η αλλαγή δεν είναι επωφελής για τον οργανισμό και ότι με την αντίσταση δίνεται 
η δυνατότητα στην ηγεσία να εντοπίσει εναλλακτικές δυνατότητες αλλά και προβλήμα-
τα που δεν τα είχε λάβει υπόψη κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό (Waddell & Sohal, 1998). 

Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αντίσταση στην αλλαγή και 
η ετοιμότητα έχουν κοινά στοιχεία, όμως, επιδιώκεται στη σύγχρονη, κυρίως, βιβλιο-
γραφία η διαφοροποίηση των δύο όρων. Η αιτίαση είναι να ελαττωθούν οι αρνητικές 
συνυποδηλώσεις που έχει ο όρος «αντίσταση» στις ερμηνείες των μεταρρυθμιστικών 
αποτυχιών, ενώ ο όρος «ετοιμότητα» προσλαμβάνεται ως θετική προϋπόθεση ώστε να 
διευκολυνθεί η αλλαγή. Την έννοια της ετοιμότητας για αλλαγή επεξεργάστηκαν, εκτε-
νώς και σε βάθος χρόνου, ο Armenakis και οι συνεργάτες του (π.χ. Armenakis et al. 1993; 
1999; 2002; 2009), οι οποίοι σαφώς διαφοροποίησαν τη δημιουργία της ετοιμότητας 
από την αντίσταση στην αλλαγή. Υπογραμμίζουν ότι για να μειωθεί η αντίσταση στην 
αλλαγή θα πρέπει, προηγουμένως, να έχει διαμορφωθεί ένας ικανοποιητικός βαθμός 
ετοιμότητας, ο οποίος θα διευκολύνει την αποδοχή και θα μετριάσει τις πιθανότητες για 
αντιδράσεις. Η αντίσταση, επομένως, είναι μία εκ των υστέρων αντίδραση, η οποία έχει 
ως στόχο τη διατήρηση του status quo, ενώ η ετοιμότητα είναι ένα προληπτικό στάδιο, 
ώστε να διευκολυνθούν οι σχετικές με την αλλαγή διαδικασίες.

Η αντίσταση ενέχει στοιχεία άγχους, από την πλευρά των μελών του οργανισμού, 
αναφορικά με τη διατήρηση του κύρους και της ισχύος τους, τη σταθερότητα της ερ-
γασιακής τους θέσης και της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Έτσι, λειτουργούν με αμυ-



7

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ντικό τρόπο έναντι των νέων προοπτικών, ακόμη κι αν αυτές είναι επιβεβλημένες από 
τις πιέσεις που ασκούνται από το ευρύτερο περιβάλλον ή αν αντανακλούν χαμηλές 
επιδόσεις (Beer, 2009). Πολλοί εργαζόμενοι, εκτός του ότι αισθάνονται κάποιας μορ-
φής εργασιακή ανασφάλεια εμφανίζονται απρόθυμοι ή απροετοίμαστοι να μάθουν ή/
και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες (Bateh, Castaneda, & Farah, 2013) με συνέπεια να 
οδηγούνται σε παθητική ή ήπια αντίσταση (Coetsee, 1999), μορφές που έχουν, επίσης, 
αρνητικά αποτελέσματα για την εφαρμογή των αλλαγών. Ακόμη, η αντίσταση μπορεί 
να πηγάζει από το ότι την αντιμετωπίζουν οι αποδέκτες ως απειλή για την προσωπική 
τους ταυτότητα, την αυτοεκτίμηση και την αξία (James, 2010).

Όταν παρουσιάζεται αντίσταση στην αλλαγή, ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης είναι 
η διαπραγμάτευση, εφόσον η αντίσταση θεωρείται απόρροια των δεσμεύσεων που δεν 
τηρήθηκαν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και της ρήξης των σχέσεων εμπιστοσύνης 
(Ford, Ford, & D'Amelo, 2008). Ωστόσο, στη διαπραγμάτευση, οι στρατηγικοί στόχοι ερ-
μηνεύονται με ποικίλους τρόπους και πάντα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις επιδι-
ώξεις της κάθε πλευράς. Αυτή η ποικιλότητα στα νοήματα δεν είναι εύκολο να γεφυρω-
θεί ή να προκύψει κάποια συναίνεση και έτσι δημιουργείται πόλωση και αντίσταση. Η 
κυρίαρχη τάση για να αντιμετωπιστεί η πόλωση είναι η επιβολή της αλλαγής εκ μέρους 
της ηγεσίας, η οποία σχεδόν αναπόφευκτα, οδηγεί σε έντονη σύγκρουση και έπειτα, 
πολύ συχνά, σε αποτυχία της προτεινόμενης πολιτικής (Michiotis & Cronin, 2011).

1.3  Παράγοντες που επιδρούν στην ετοιμότητα  
για αλλαγή

Έχουν διαπιστωθεί έξι παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι απολύτως ανεξάρτητοι μεταξύ 
τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και αποτελούν ορό-
σημα που σηματοδοτήσουν την πορεία για την επίτευξη της ετοιμότητας για αλλαγή. 
Αυτοί οι παράγοντες είναι (Armenakis & Harris, 2009, σσ. 128-129):

α)  ο προσδιορισμός των πέντε βασικών πεποιθήσεων που διέπουν τα κίνητρα εκεί-
νων που γίνονται αποδέκτες της αλλαγής,

β)  η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των αποδεκτών στις προσπάθειες αλλαγής,

γ)  η μέριμνα αναφορικά με την αποτελεσματική διάγνωση της ανάγκης για αλλαγή,

δ)  τα οφέλη της εστίασης στη δημιουργία ετοιμότητας για αλλαγή παρά στην προσ-
δοκία μείωσης της αντίστασης,

ε)  η περιγραφή των βασικών στρατηγικών της ηγεσίας για την επίδραση στις πέντε 
προαναφερθείσες πεποιθήσεις, καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής και

στ)  η υποστήριξη της συνεχούς αξιολόγησης των αντιδράσεων στην οργανωσιακή 
αλλαγή και παροχή επικουρικών εργαλείων σε αυτές τις αξιολογήσεις.
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1.3.1  Οι πέντε βασικές πεποιθήσεις
Για να επιτευχθεί ο κατάλληλος βαθμός ετοιμότητας, ώστε να υλοποιηθούν επαρκώς 
οι στόχοι των επιδιωκόμενων αλλαγών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πεποιθήσεις 
των αποδεκτών της αλλαγής σε πέντε βασικούς τομείς. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι τα 
σημαντικότερα σημεία, στα οποία, αν επιτευχθεί συναίνεση των συμμετεχόντων, τότε 
και η πιθανότητα να επέλθουν οι αλλαγές είναι ιδιαιτέρως υψηλή. Πιο συγκεκριμένα:

Η πρώτη πεποίθηση είναι η ασυμφωνία (discrepancy) μεταξύ του ποια είναι η κατά-
σταση του οργανισμού στην παρούσα χρονική στιγμή και ποια θα μπορούσε, ιδανικά, 
να είναι (Armenakis & Harris, 2009). Το μήνυμα για την αλλαγή, ως κύριος μηχανισμός 
δημιουργίας ετοιμότητας, θα πρέπει να επικοινωνεί στους εργαζομένους πληροφορίες 
αναφορικά με την αναγκαιότητα της αλλαγής, για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
επίπεδο απόδοσης, και να σχετίζεται με άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. 
αυξημένος ανταγωνισμός) συμβάλλοντας στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς της 
(Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993). Πέραν των προσωπικών αντιλήψεων, η δια-
τύπωση με σαφή τρόπο της ασυμφωνίας μεταξύ του τρέχοντος και του επιθυμητού 
επιπέδου απόδοσης μπορεί να διευκολύνει και την ενεργοποίηση διαδικασιών απομά-
κρυνσης από το status quo, καθώς δημιουργούνται συναισθήματα δυσαρέσκειας, σε 
σχέση με αυτό. Επιπλέον, συντελεί στη δημιουργία ενός ελκυστικού οράματος για τη 
μελλοντική κατάσταση του οργανισμού (Weiner, Amick, & Lee, 2008). 

Η δεύτερη είναι η καταλληλότητα, η οποία αφορά την πεποίθηση ότι η επιδιωκόμενη 
αλλαγή είναι η ορθότερη δυνατή στο να γεφυρωθεί το προαναφερθέν χάσμα μετα-
ξύ της παρούσας και της επιθυμητής κατάστασης (Armenakis & Harris, 2009). Παρότι 
η καταλληλότητα ορισμένων μέτρων (για παράδειγμα, όσων αφορούν την επιβίωση 
του οργανισμού) ίσως να μη χρήζουν διαπραγμάτευσης, όσα σκοπεύουν σε άλλα πε-
δία (όπως στις δομικές αλλαγές) θα πρέπει να είναι πειστικά για τους αποδέκτες τους 
(Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993).

Η τρίτη είναι η αποτελεσματικότητα (efficacy), η οποία αφορά την πεποίθηση πως 
εκείνοι που καλούνται να υλοποιήσουν τις αλλαγές είναι, όντως, σε θέση να πραγματώ-
σουν το εγχείρημα (Armenakis & Harris, 1999; 2002; 2009). Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να καλλιεργηθεί η πεποίθηση ότι οι φορείς των ενεργειών της αλλαγής διαθέτουν τις 
δυνατότητες να υπερβούν την ασυμφωνία της πρώτης περίπτωσης (Armenakis, Harris, 
& Mossholder, 1993). Η αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη στις προσωπικές ικανότη-
τες αυξάνει τις πιθανότητες να επιδείξει το άτομο ενθουσιασμό για την πρόκληση και, 
παράλληλα, ενισχύεται η ετοιμότητα για την υποδοχή της αλλαγής (Bernerth, 2004). 
Επίσης, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο η συνειδητοποίηση του χάσματος της ασυμφω-
νίας να δημιουργήσει απαισιοδοξία και παραίτηση, ειδικά όταν το όραμα —η επιθυμη-
τή κατάσταση— παρουσιάζεται με πρώιμο ή αποσπασματικό τρόπο, δημιουργούνται 
συνθήκες σύγχυσης και σκεπτικισμού (Nadler & Tushman, 1989). 

Η τέταρτη είναι η υποστήριξη των διευθυντών, η οποία αφορά την πεποίθηση ότι οι 
επίσημοι ηγέτες του οργανισμού έχουν αναπτύξει σταθερή δέσμευση αναφορικά με 
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την αλλαγή και δεν είναι μία ακόμη παροδική στιγμή στην ιστορία του οργανισμού, η 
οποία θα ατονήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλές φορές, λόγω των πολλαπλών 
αλλαγών που έχουν βιώσει τα μέλη του οργανισμού, στέκονται με σκεπτικισμό ή απρο-
θυμία απέναντι στην αλλαγή και είναι η ξεκάθαρη υποστήριξη των ανωτέρων που θα 
διαφοροποιήσει αυτή τη στάση (Armenakis & Harris, 2002; 2009). Οι διευθυντές μπορεί 
να λειτουργήσουν ως παράγοντες της αλλαγής, αλλά και ως καθοδηγητές, η υποστήρι-
ξή τους να είναι διακριτή, σταθερή και να σχετίζεται με το γενικότερο θετικό κλίμα, το 
οποίο, ενδεχομένως, να περιβάλει τον οργανισμό. Μπορούν να σταθούν υποστηρικτι-
κά σε όλα τα στάδια της αλλαγής (Oreg, Vakola, & Armenakis, 2011) και να επηρεάσουν 
τη συναισθηματική και συμπεριφορική αντίσταση των μελών απέναντι στις μεταβολές 
της δομής του οργανισμού (Oreg, 2006).

Η πέμπτη είναι τα οφέλη, το πρόσημο, το σθένος (valence), που σχετίζονται με την πε-
ποίθηση ότι στην όλη διαδικασία υπάρχουν μελλοντικά οφέλη και για τους συμμετέχοντες 
(Armenakis & Harris, 2002; 2009). Η έννοια αυτή αντλεί από τη θεωρία των κινήτρων και 
συνδέεται με τη δέσμευση για την αλλαγή. Όταν δημιουργούνται συνθήκες, στις οποίες τα 
αναμενόμενα οφέλη για τα μέλη του οργανισμού μειώνονται ή δεν υπάρχουν προσδοκίες 
για κάποια βελτίωση της κατάστασης, τότε η γνωστική ενεργοποίηση μειώνεται και το ίδιο 
συμβαίνει και στον βαθμό ετοιμότητας (Caldwell, Herold, & Fedor, 2004). Το περιεχόμενο 
που μπορεί να λάβει αυτή η προσδοκία μπορεί να ποικίλει από άτομο σε άτομο· κατά τον 
Weiner (2009) θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι η αλλαγή είναι απολύτως απαραίτητη ή ότι 
συνάδει με τις βασικές αξίες του οργανισμού ή ότι θα επιλύσει κάποιο από τα προβλήματα 
του οργανισμού. Όποια, όμως, και να είναι η νοηματοδότηση, η βασική λειτουργία του 
σθένους είναι ότι ενισχύει τη δέσμευση των μελών απέναντι στην αλλαγή. 

1.3.2  Ενεργή συμμετοχή των αποδεκτών της αλλαγής
Η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού, ειδικά όσων φέρουν την ευ-
θύνη της υλοποίησης των αλλαγών, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη 
της ετοιμότητας και στη συνέχεια για την επιτυχή εφαρμογή και εδραίωση των αλλα-
γών (Armenakis & Harris, 2009). Όπως είχαν υπογραμμίσει οι George και Jones (2001), 
οι δράσεις και οι ενέργειες των οργανισμών, αναφορικά με τις αλλαγές, συμβαίνουν 
μόνο μέσω των μελών τους, ακόμη και οι συλλογικές προσπάθειες που λαμβάνουν 
χώρα είναι το αποτέλεσμα κάποιου είδους «αμαλγάματος» των προσωπικών δραστη-
ριοτήτων των συμμετεχόντων. Οι μορφές που μπορούν να πάρουν οι συμμετοχικές 
δράσεις μπορεί να αφορούν: την ενεργητική κυριαρχία (enactive mastery), όπου τα 
μέλη του οργανισμού μπορούν να βιώσουν «μικρές νίκες» μέσα από την επιτυχημέ-
νη συμμετοχή· στην απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων στην εναλλακτική μάθηση, 
όπου τα μέλη βελτιώνονται και αποκτούν δεξιότητες μέσα από την εμπλοκή τους και 
την παρατήρηση των υπολοίπων μελών· στη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης των 
αποφάσεων (Self, 2018).
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Η συμμετοχή, συνεπώς, στη διάγνωση, στην ερμηνεία και στον σχεδιασμό των 
ενεργειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος 
ο οργανισμός δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να επικοινωνήσουν τις θέσεις 
τους για τη γεφύρωση του χάσματος της ασυνέχειας της τρέχουσας με την επιθυμητή 
κατάσταση. Επιπλέον, οι τρόποι εφαρμογής που θα προκύψουν όπως και οι λύσεις που 
θα προταθούν, πολύ πιθανόν να είναι οι καλύτεροι δυνατοί, καθώς θα είναι στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων των εργαζομένων (Armenakis & Harris, 2009). 

1.3.3  Η διάγνωση της ανάγκης για αλλαγή
Η οργανωσιακή διάγνωση σχετίζεται με την αναγνώριση των συμπτωμάτων που υπο-
δηλώνουν κάποια προβληματική κατάσταση (π.χ. υψηλός βαθμός παραιτήσεων του 
προσωπικού) και αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που την προκαλούν. Είναι η απαρ-
χή κάθε προσπάθειας αλλαγής, καθώς, σε αυτό το στάδιο, παρατηρούνται οι ενδείξεις 
ότι υπάρχει ασυμφωνία της τωρινής κατάστασης σε σχέση με την ιδεατή και θα πρέπει 
να ληφθούν κάποια μέτρα για τη μείωση αυτού του χάσματος, σε κάθε άλλη περίπτω-
ση, η αλλαγή μπορεί να εκληφθεί ως ανούσια ή/και παράλογη. Οι όποιες αποφάσεις 
ληφθούν για τις αλλαγές θα πρέπει να πληρούν και την πεποίθηση της καταλληλότητας 
για τη συγκεκριμένη κατάσταση (Armenakis & Harris, 2009). Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, 
ο Lundberg (2008) υποστηρίζει ότι η διάγνωση μπορεί να λειτουργήσει και ως ο κατα-
λύτης για τη νοηματοδότηση της κατάστασης που απαιτεί αλλαγή και για το πού θα 
πρέπει να δοθεί η ανάλογη προσοχή. 

Η εφαρμογή της οργανωσιακής διάγνωσης, εκτός από τη σημαντικότητά της για 
την ετοιμότητα, είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των κατάλληλων 
στρατηγικών, οι οποίες θα αναπτύξουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού 
(Armenakis & Harris, 2009) και θα συνδράμουν στην καλύτερη διαχείριση των περι-
ορισμένων οικονομικών πόρων (Lundberg, 2008). Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει 
προηγηθεί αυστηρή διάγνωση, είναι πιθανόν να εντοπιστούν με λαθεμένο τρόπο τα 
προβλήματα και/ή να προταθούν ακατάλληλες λύσεις (Meany & Pung, 2008). Ο συνδυ-
ασμός λαθεμένης οργανωσιακής διάγνωσης και αποτυχίας της ετοιμότητας για αλλα-
γή των μελών του οργανισμού μπορεί να επιφέρει τη συνολική αποτυχία της αλλαγής 
(Balogun & Hailey, 2008).

1.3.4  Η εστίαση στη δημιουργία ετοιμότητας για αλλαγή
Η ανάγκη για την ετοιμότητα στην αλλαγή των ατόμων που καλούνται να την υλοποιή-
σουν αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Οι Armenakis & Harris (2009) αναφέρο-
νται, κατά κύριο λόγο, στη στάση της ηγεσίας ως πολύ σημαντικού παράγοντα για τη 
διαμόρφωση της ετοιμότητας. Αρχικά, τονίζουν ότι ο όρος «ετοιμότητα» σε σχέση με 
εκείνον της «αντίστασης», διαφοροποιεί και τον ρόλο της διοίκησης, καθώς σχετίζεται 
πολύ περισσότερο με την προεργασία που θα πρέπει να επιτελεστεί από αυτούς και 


