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Δπραξηζηίεο 

  

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο “Γηεζλήο Γηνηθεηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ” ηνπ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ιδξχκαηνο Πεηξαηά Σερλνινγηθνχ Σνκέα, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Γξ. 

Δηξήλεο ακαληά.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. Δηξήλε ακαληά ε 

ζπκβνιή ηεο νπνίαο ήηαλ πνιχηηκε θαη άθξσο επνηθνδνκεηηθή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο έσο ηε ηειηθή δηακφξθσζή ηεο. Μνηξάζηεθε καδί κνπ ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηεο κε θαζνδήγεζε θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο . 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ηδηαίηεξα ζηνπο ζπλαδέξθνπο κνπ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ κε 

πξνζπκία θαη ελδηαθέξνλ δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα λα δηαζέζνπλ ην ρξφλν 

ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο απφςεηο ηνπο καδί κνπ. 

Δπίζεο ληψζσ ηελ αλάγθε λα κνηξαζηψ ηελ ραξά κνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο θαη λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο αλζξψπνπο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, γηα 

ηελ ζηήξημε ηνπο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο θαζψο θαη ηηο θίιεο θαη θίινπο κνπ πνπ κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ, κε ελζάξξπλαλ θαη κε ελζαξξχλνπλ ζε θάζε πξνζπάζεηά κνπ λα θάλσ ηηο 

επηζπκίεο θαη ηα φλεηξά κνπ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Σέινο, αιιά κε πξσηεχνπζα αμία γηα κέλα, 

Δπραξηζηψ ηνλ Θεφ  

πνπ είλαη πάληα δίπια κνπ θαη κνπ ραξίδεη δχλακε θαη θψηηζε ζε θάζε βήκα ηεο δσήο κνπ. 

Θεόο ζπλεξγόο, πάληα πνηεί ξαδίσο (Μέλαλδξνο , 4
νο

 αηώλ π.Υ.) 
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Πεξίιεςε  

ηηο ζεκεξηλέο παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη θπξίσο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο,  απαξαίηεηεο 

ζπληζηψζεο γηα ηελ επηβίσζε θάζε νξγαληζκνχ θαη επηρείξεζεο είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο 

αιιαγέο, ε ζπλερήο βειηίσζε, πξνζαξκνγή θαη κάζεζε ζηα λέα δεδνκέλα. Οινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο, λα βειηηψζνπλ ηε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ άιια θαη λα αλαδεηήζνπλ λέεο επθαηξίεο γηα 

αλάπηπμε θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο.  Η νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ εθαξκφδεηαη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο είλαη κηα δηαδηθαζία θίλεζεο απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε πξνο ηελ επηζπκεηή κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Απηή ε επηρεηξεζηαθή ηδενινγία αλ 

θαη αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηε ζεκεξηλή επνρή έρεη απνθηήζεη ηδηάδνπζα 

ζεκαζία θαη γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαζψο ήηαλ θαη παξακέλνπλ εμίζνπ ζεκαληηθνί γηα 

ηελ αλάπηπμεο κηαο ρψξαο.   

ε απηφ ην πιαίζην, ν ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο έρεη θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα 

κεηαξξπζκίζεηο ζηε δνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Χζηφζν, ζήκεξα ην νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δηαθέξεη ξηδηθά απφ εθείλν ησλ πξνεγκέλσλ δεθαεηηψλ. Οη δεκφζηνη 

θνξείο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε λέεο πξνθιήζεηο, κεηαξξπζκίζεηο θαη βαζηέο ηνκέο ζε φια ηα 

επίπεδα θάησ απφ ην βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζηελφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Η δηαδηθαζία απηή ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε 

ζχληνκν αιιά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αζθπθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Χο εθ ηνχηνπ είλαη 

απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχγρξνλεο κέζνδνη δηνίθεζεο ψζηε ε απαξαίηεηε κεηάβαζε λα 

επηηεπρζεί κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν θαη πξφζθνξν ηξφπν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη κε 

ηε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Όκσο, φπσο δείρλεη θαη ε δηεζλήο εκπεηξία, έλα κεγάιν πνζνζηφ πξνγξακκάησλ αιιαγήο θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ απνηπγράλεη, θπξίσο ιφγσ ηεο  αδπλακίαο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Αλακθίβνια ε ςήθηζε λφκσλ κπνξεί λα είλαη ην πξψην ζηάδην κηαο δηαξζξσηηθήο 

αιιαγήο, ε νινθιήξσζε ηεο σζηφζν απαηηεί αθελφο ηελ χπαξμε κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηνπο λφκνπο θαη αθεηέξνπ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. Πξάγκαηη νη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ επηηπρή πινπνίεζε θάζε αιιαγήο. Παξάγνληεο φπσο ε εηνηκφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ θαζψο θαη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, έρνπλ θξίζηκε ζεκαζία θαζψο ελδέρεηαη λα 

εκπνδίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο αιιαγήο.  

ε απηφ ην πιαίζην ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ σο πξνο ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηε 

κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ηελ ελνπνίεζε απηψλ ππφ ηελ νκπξέια 

ηνπ λένπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ). Η εηνηκφηεηα γηα νξγαλσζηαθή 
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αιιαγή κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη  

έρνπλ ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο αιιαγήο, κε ην πεξηερφκελν (αλαγθαηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θηι), 

ηηο δηαδηθαζίεο (εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θίλεηξα, επεξγεηήκαηα), θαη ην πιαίζην πινπνίεζεο 

(πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε, ππνζηήξημε θηι) θαζψο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ 

(απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα, δεθηηθφηεηα, αλακελφκελα νθέιε θηι). Οη 

παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή αληαλαθινχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα 

είλαη έηνηκα λα απνδερζνχλ, λα αγθαιηάζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηε πξνηεηλφκελε αιιαγή, θαη 

ζεσξνχληαη σο πξνάγγεινη ηεο αληίζηαζεο ή κε ζε απηή. 

ηε παξνχζα εξγαζία αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο 

ηεο έξεπλαο, αθνινχζσο πξνζεγγίδνληαη ζεσξεηηθά νη έλλνηεο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο , ηεο 

δηνίθεζεο ηεο αιιαγήο, ηεο εηνηκφηεηαο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή θαζψο θαη ε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε. Δπίζεο, αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

επηινγή ηνπ ζεηηθηζκνχ, ηεο παξαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πεξηγξαθηθήο ζπκπεξαζκαηηθήο 

έξεπλαο. Δπηιέγνληαο ηελ πνζνηηθή έξεπλα, δηαλεκήζεθαλ  150 εξσηεκαηνιφγηα ζε ππαιιήινπο 

ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ 128. Με ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθή ελφηεηα (5) ηεο παξνχζαο, ηεθκεξηψλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε χπαξμε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηνηκφηεηα γηα 

αιιαγή, φπσο ε ζηάζε ηεο εγεζίαο (ππνζηήξημε, ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε), ε θαηαλφεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηεο αιιαγήο, ηα αλακελφκελα νθέιε –επεξγεηήκαηα, ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο) θαη νη νπνίνη ζεσξνχληαη σο 

πξνάγγεινη κηαο ζηάζεο απνδνρήο ή αληίζηαζεο. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη πθίζηαηαη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηνηκφηεηα θαη ησλ ιφγσλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε ή ζηε κείσζε απηήο.   

Η πξσηνηππία ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή, ηελ εμέηαζε θαη 

αμηνιφγεζε ελφο κνληέινπ ην νπνίν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή θαζψο θαη ζην θαηά πφζν κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κνληέινπ (θαη ησλ 

παξαγφλησλ ηεο εηνηκφηεηαο) είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηρζεί ε ζηάζε ησλ αηφκσλ σο πξνο ηελ 

αιιαγή θαη θαη επέθηαζε ην ελδερφκελν αληίζηαζεο ηνπο ή απνδνρήο ηεο αιιαγήο. Πξσηνηππία 

επίζεο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη εξεπλάηαη ε εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθήο θαη κεγάιεο ζε 

κέγεζνο θαη ζπνπδαηφηεηα αιιαγή ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε έλα γεληθφηεξν 

πιαίζην πινπνίεζεο κεηαξξπζκίζεσλ, ζε έλα αζθπθηηθφ (ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) 

ρξνλνδηαγξάκκα θαη έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο εηνηκφηεηάο ηνπο αιιά θαη ησλ ιφγσλ πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα 

ζηαζνχλ ηθαλνί γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε ή ζηε κείσζή ηεο.  

Πεξαηηέξσ, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη  ε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα ρξνληθή 

ζηηγκή φπνπ ε εηζαγσγή ηεο επηθείκελεο αιιαγήο είλαη πξν ησλ ππιψλ θαη σο εθ ηνχηνπ νη 

απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ κηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαζψο απνηεινχλ ηελ αηκνκεραλή γηα 
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ηελ εηζαγσγή νπνηαζδήπνηε αιιαγήο θαη επηπιένλ είλαη εθείλνη πνπ ζα βηψζνπλ κε θάζε ηξφπν 

ηηο πξνεθηάζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) θαη έηζη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εγεηψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αιιαγήο κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ απμάλνπλ ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ απνδπλάκσζε (κείσζε)  ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή .  

 

 

Ππέπει να είζαι η αλλαγή πος θέλειρ να έπθει.  

Μασάημα Γκάνηι 

Λέμεηο θιεηδηά : Οξγαλσζηαθή αιιαγή - Γηνίθεζε αιιαγώλ –Δηνηκόηεηα ζηελ αιιαγή – 

Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή –Μεηαξξύζκηζε ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, Δ.Φ.Κ.Α. – 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ  
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Abstract 

In today's globalized socioeconomic conditions, a direct response to change, continuous 

improvement, learning and adapting to new situations constitute necessary components for the 

survival of an organization or business. Nowadays, businesses are continually asked to reduce 

costs, improve product quality and service and seek new opportunities for growth and higher 

productivity. The organizational change implemented by businesses is a process of moving from 

the current situation to the desired ultimate aim of improved effectiveness. This business ideology, 

more relevant for the private sector, has now acquired special significance for public bodies, 

which were and still are equally important for economic growth.  

In this context, the Greek public sector is striving for reforms in structure, organization and 

function. However, the economic and social environment is today completely different from that 

of past decades. Public bodies are faced with new challenges, reforms and deep cuts at all levels 

under the weight of the economic crisis and unavailability of necessary funds. Also because of the 

economic conditions, this process has to take place rapidly and achieve the desired results within 

limited time and quite tight schedules. Therefore modern management methods are necessary in 

order to achieve this transition in the best and most convenient way for employees, together with 

maximum efficiency for all stakeholders.  

However, as shown by international experience, reform programs often fail, mainly because of 

human resource management weaknesses. Undoubtedly the enacting the necessary laws is the first 

stage towards structural change, but its completion requires mechanisms and procedures to 

implement the laws and the effective management of the human capital. Indeed attitudes and 

behaviors of employees play an important role in the successful implementation of any change. 

Factors such as the readiness of individuals and the organization itself, as well as resistance to 

change, are of crucial importance as they may hinder the achievement of the expected objectives.  

In this context the aim of this study is to investigate the readiness of IKA employees regarding 

organizational change, especially as regards the reform in the area of pension funds and their 

integration under the umbrella of the new unified social security institution EFKA. Readiness for 

organizational change can be affected by various factors related to the organization and are related 

to the management of change, the content (necessity, appropriateness, etc.), processes (working 

conditions, incentives, benefits), the implementation framework (information, support, etc.) and 

the characteristics of individuals (self-efficiency, adaptability, openness, expected benefits, etc.). 

The above dimensions of readiness to change reflect the extent to which the person is ready to 

accept, embrace and adopt the proposed change and are considered as predictors of resistance or 

non-change. 

The study initially focuses on the theoretical and research objectives, follows with the 

theoretical concepts of organizational change, management of change, readiness and resistance to 



[7] 

 

change and the relationship between them. It also explains the methodology adopted and in 

particular the choice of positivism, production approach and descriptive inference research. 

Choosing the quantitative survey, 150 questionnaires were distributed to IKA employees , of 

which 128 were answered. The research findings (detailed in the relevant chapter) justify the 

literature review, namely the existence of factors that affect the readiness for change, such as the 

position of the leadership (support, information), understanding the necessity and appropriateness 

of change, the expected benefits, personal characteristics (individual capacities and skills), which 

foretell the stance towards resistance or acceptance of change Furthermore a correlation between 

the factors affecting readiness and the reasons that can lead to resistance or reduction thereof. 

The originality of the research is that it focuses on the application, examination and evaluation 

of a model that can be used to investigate readiness for change and whether this model (and 

preparedness factors) may highlight the attitude of people vis-à-vis change and therefore the 

likelihood of resistance or acceptance of change. The originality also stems from the fact that the 

investigation takes place at a time of large and considerable change, when the country is 

implementing reforms in very tight time schedules and the investigation of the opinions of the 

workers is highly relevant  so as to promote promote preparedness and understanding the reasons 

that could facilitate change and reduce resistance.  

Moreover, the research is carried out at a time when the introduction of the change is upon us 

and therefore the views of workers have a particular importance, as they are the locomotive for the 

introduction of any change and additionally they are the ones who will experience in every way 

the implications (positive or negative). Thereforethe research results can be an important tool in 

the hands of the leaders of the organization that could help improve the achievement of the 

objectives through strengthening the factors that increase readiness and weakening (reducing) the 

factors associated with resistance to change. 

 

 

You must be the change you want to come.  

Mahatma Gandhi 

 

 

Keyword: Organizational change- Change Management- Readiness to change – Resistance 

to change- reform in social security institutions , EFKA- ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην ζεκεξηλφ παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, απαξαίηεηεο ζπληζηψζεο επηβίσζεο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο θαη νξγαληζκνχ απνηεινχλ ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο αιιαγέο, ε θαηλνηνκία, ε 

εζηίαζε ζηνλ πειάηε-ρξήζηε, ε ζπλερήο βειηίσζε, ε πξνζαξκνγή θαη ηδηαηηέξσο ε εθπαίδεπζε 

θαη ε πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί βξίζθνληαη 

αληηκέησπνη κε ηελ αλάγθε γηα κείσζε θφζηνπο, βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, δηεξεχλεζε λέσλ επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε θαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θηι, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αιιαγέο γχξσ ηνπο θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηηαγέο (R. Greenwood. & D.R.Hinings, 1996).  

Αλ θαη απηή ε επηρεηξεζηαθή ηδενινγία έρεη επηθξαηήζεη λα αθνξά ηεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

εληνχηνηο ζηε ζεκεξηλή επνρή θαίλεηαη λα ελδηαθέξεη ζηνλ ίδην βαζκφ (αλ φρη θαη ζε κεγαιχηεξν) 

θαη ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, θαζψο νη φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπο, απνηεινχλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ζε φηη αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην θξάηνο.  

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνλ ΟΟΑ, «ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα νη θαηαλαισηέο απαηηνύλ 

θαιύηεξεο ππεξεζίεο θαη πςειόηεξε πνηόηεηα θαη κε απηό ηνλ ηξόπν νη επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη 

λα αιιάδνπλ ζπλερώο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα κελ ηηο μεπεξάζνπλ 

νη αληαγσληζηέο ηνπο. Οκνίσο θαη ζην δεκόζην ηνκέα νη πνιίηεο δεηνύλ από ηηο θπβεξλήζεηο 

ζπλερώο πεξηζζόηεξα πηέδνληαο ηνπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο λα κεηαβάιινπλ ηηο δνκέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ επηηπρώο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηώλ.»
1
 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Γχζεο ,ε 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκνζίνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαξθψλ ζπδεηήζεσλ άιια θαη πξνζπαζεηψλ. 

Απφ ηελ απγή ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν δεκφζηνο ηνκέαο βξέζεθε αληηκέησπνο κε 

λέεο πξνθιήζεηο. Η παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο αιιά 

θπξίσο ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ έζεζαλ έλα λέν πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ θαινχληαη λα 

πξνζαξκφδνπλ ζπλερψο ηηο δνκέο ηνπο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο ψζηε λα βειηηψζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηελ 

θνηλσλία.   

Ο ειιεληθφο Γεκφζηνο Σνκέαο έρεη κέρξη ζήκεξα θαηαβάιιεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε  ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ, θαη γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 

δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηνπ, κε γλψκνλα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ απινχζηεπζε 

                                                 
1
 OECD (2011), Greece Review Of The Central Administration, OECD Public Governance Reviews 
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θαη επηηάρπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ελ γέλεη αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ. ε 

απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ε δηνηθεηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

ρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπ ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηε ρψξα καο εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

θαηαθεξκαηηζκέλνο, ελψ παξαηεξείηαη ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ, έιιεηςε ζπληνληζκνχ, 

πξνβιεκαηηθά γξαθεηνθξαηηθή λννηξνπία, απνπζία εκπηζηνζχλεο, δπζαξέζθεηα ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θφβνο εθζπγρξνληζκνχ, αδηαθάλεηα, πεξηνξηζκέλνο 

βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.α. Όια απηά απνηεινχλ ηνλ αδηάςεπζην 

κάξηπξα ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα αιιαγή θαη ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα ζηξνθή πξνο έλα λέν 

κνληέιν δηνίθεζεο. Καζίζηαηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θάησ θαη απφ 

ην βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα θαη ηεο ζπλαθνχο ζηελφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, θαιείηαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ λα αιιάμεη εθ βάζξσλ, λα επηζπεχζεη  ηελ 

πξνψζεζε αιιαγψλ, λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο κέζσ δηαξθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ . 

Απνηειεί σζηφζν θνηλή πεπνίζεζε φηη ε πξνψζεζε ησλ αιιαγψλ ζην δεκφζην ηνκέα  

παξνπζηάδεη απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ. Απηή ε δπζθνιία έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζην δηαθνξεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ζην ζθνπφ ηνπο. Σν έληνλα γξαθεηνθξαηηθφ 

πεξηβάιινλ, ε εζηίαζε ζηε δηαδηθαζία θαη ιηγφηεξν ζην απνηέιεζκα, αιιά θαη ε γεληθφηεξε 

θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο. Δπίζεο, εθηφο απηψλ ησλ αγθπιψζεσλ, έλα 

αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, θαη ε νπνία κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ επηηπρή εθαξκνγή 

ηεο..  

ηε ζεκεξηλή επνρή έρεη παξαηεξεζεί φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνσζνχλ 

πξνγξάκκαηα νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, ζηε πξάμε φκσο απνδεηθλχεηαη πσο ηα πεξηζζφηεξα εμ 

απηψλ απνηπγράλνπλ Σα ζηνηρεία δηαθφξσλ εξεπλψλ δελ είλαη ελζαξξπληηθά θαζψο δείρλνπλ 

πςειφ πνζνζηφ απνηπρίαο ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο θπξίσο ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο θαη 

αλεπαξθνχο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

εθδειψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο. Πξάγκαηη φηαλ έξρεηαη απηή ε ζηηγκή 

θαη αξρίδεη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο, νη νξγαληζκνί βξίζθνληαη αξθεηά ζπρλά 

αληηκέησπνη κε αληηδξάζεηο αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ αληηζηέθνληαη ζηηο επηθείκελεο αιιαγέο. Η 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή είλαη έλα πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ην νπνίν πξνθαιείηαη 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη επηθέξεη κε αλακελφκελεο (γεληθά) δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα 

ζηε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθψλ αιιαγψλ. (Oreg 2003, Oreg et al, 2006,2008,2011 ). Χζηφζν ε 

δηεμνδηθή κειέηε ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θέξεη ζηε δεκνζηφηεηα 

πιήζνο κειεηψλ θαη εξεπλψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαδεηθλχνληαη πξαθηηθέο, εξγαιεία θαη 
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κνληέια γηα ηε δηνίθεζε ηεο αιιαγήο θαζψο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπλάκεσλ πνπ 

αληηζηέθνληαη ζε απηή θαη ηνλ ππνζθειηζκφ απηψλ απφ ηηο δπλάκεηο πνπ επλννχλ ηελ εθαξκνγή 

θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο αιιαγήο . 

ην πιαίζην απηφ, ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ 

απέλαληη ζηελ αιιαγή, θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνάγνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ ιφγσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε ή ζηελ 

απνδνρή απηήο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αληηδξάζεσλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.   

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο εηνηκφηεηαο γηα 

αιιαγή θαη ηεο αληίζηαζεο ε κε ζε απηή, θαζψο ε εηνηκφηεηα εκθαλίδεηαη σο ν πξνάγγεινο 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο. Πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή σο έλα ζεκαληηθφ νδεγφ επηηπρίαο θαη ζε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο έρνπλ εληνπηζηεί ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εηνηκφηεηαο ησλ αηφκσλ γηα αιιαγή θαη νξηζκέλσλ 

κεηαβιεηψλ φπσο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ αηφκσλ, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αηνκηθή 

ζπλεηζθνξά ζηε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή, νη δεμηφηεηεο, νη ηθαλφηεηεο θαη ε γλψζε ηεο εξγαζίαο,  

ε θαιή επηθνηλσλία θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ εγεζίαο θαη εξγαδνκέλσλ, ε παξνρή ππνζηήξημεο, 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ε θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο ηεο αιιαγήο, θ.α. (Cunningham  et al.,2002, Hanpachem et al.,1998, Armenakis 

et al.,1993). Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία θαη ην 

πιαίζην ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή θαη κε ηελ ηειηθή ζηάζε – 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, κε κηα ζηάζε δειαδή αληίζηαζεο ή απνδνρήο ηεο αιιαγήο.   
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1.1. Υξεζηκόηεηα θαη πνπδαηόηεηα ηεο έξεπλαο   

 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, θαινχληαη 

ζήκεξα λα αλαδηνξγαλσζνχλ, λα πξνβνχλ ζε βαζηέο ηνκέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ησλ δνκψλ ηνπο, 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη ηνπ νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ 

αθελφο ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, φπσο απηέο, δεκηνπξγνχληαη, απμάλνληαη θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ησλ ζπλερψλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ θαη πνιπκνξθίαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη αθεηέξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηηαγέο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ε νπνία έθεξε ζηελ επηθάλεηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνχξγεζε σο θαηαιχηεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο αλαγθαηφηεηαο επίζπεπζεο ησλ αιιαγψλ.  

Χζηφζν ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο ελδέρεηαη λα πξνζθξνχζεη είηε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη άιισλ 

εκπιεθφκελσλ (ζπλδηθάησλ, νξγαλψζεσλ, πνιηηψλ θηι), είηε αθφκα θαη ζε δεηήκαηα  πνπ 

άπηνληαη ηεο εζσηεξηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε θνξέα (πιαίζην ηεξαξρίαο, 

εζσηεξηθή εηνηκφηεηα ππνδνκήο θαη ζηειερψλ, θνπιηνχξα, θηι). πλεπψο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ απαξαίηεηε ή θαιχηεξα επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ αληηζηάζεσλ φπσο θαη ε χπαξμε εηνηκφηεηαο (ζε επίπεδν νξγαληζκνχ θαη 

αηνκηθά). 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία πεξηγξάθνληαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο (Armenakis et al., 1999, Beer et al., 1990,  Kotter, 1995). Οη πεξηζζφηεξεο 

φκσο ζεκαληηθέο αιιαγέο θαίλεηαη πσο πζηεξνχλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ πξννξηδφκελσλ 

ζηφρσλ ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη κηζέο θαη πιένλ απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο αιιαγήο απνηπγράλνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο πξνζδνθψκελνπο ζηφρνπο (Maurer, 

1996). Οη αηηίεο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη πνιχπιεπξεο θαη γηα ηελ αλίρλεπζή ηνπο 

απαηηείηαη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ.  

Δμέρνπζα ζέζε ζην ζηάδην ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο απνηειεί ε παξάκεηξνο αλαγλψξηζεο 

ηεο πηζαλήο αληίζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ αιιαγή (Ford et al., 2008,2010) θαζψο 

ζεσξείηαη ε ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο 

(Maurer, 1996). Έλα απφ ηα κνληέια ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, 

εζηηάδεη ζηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή ηφζν ηελ αηνκηθή φζν θαη ηελ νξγαλσζηαθή θαζψο θαη ζηελ 

θαζνδήγεζε απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο αιιαγήο (Armenakis et al. 1999).  

Η ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνξξέεη αθξηβψο απφ ην γεγνλφο φηη ζα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αιιαγή, νη παξάγνληεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

εηνηκφηεηά ηνπο θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα νδεγνχλ ηα άηνκα ζηελ 

αληίζηαζε απέλαληη ζηελ επηθείκελε αιιαγή, (ήδε λνκνζεηεκέλε κεηαξξχζκηζε) ή ζηε κείσζε 

απηήο ηεο αληίζηαζεο, ζε έλαλ ηδηαηηέξσο επαίζζεην θαη θνηλσληθά ζεκαληηθφ ηνκέα, απηφλ ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαη εηδηθφηεξα ζηε πνιχπινθε θαηά πνιινχο θαη ηαπηφρξνλα αλαγθαία 
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γηα θάπνηνπο άιινπο ελνπνίεζε ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο. Η νηθνλνκηθνθνηλσληθή ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη απηή ε κεηαξξχζκηζε 

(γηα ιίγνπο ή πεξηζζφηεξνπο ) θαη νη δηαζηάζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη  (εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο), 

αλακθίβνια ηεο πξνζδίδνπλ έλα επηπιένλ «βάξνο», απηφ ηεο κε θάζε ηξφπν (αλ είλαη δπλαηφλ) 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο. Έλαο πνιχ θαζνξηζηηθφο θαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα απηφ, είλαη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη εξγαδφκελνη πνπ ζα θιεζνχλ λα πηνζεηήζνπλ, λα πξνζαξκνζηνχλ, λα 

αληαπνθξηζνχλ θαη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο θαη θπξίσο λα ππνζηεξίμνπλ κε 

φιεο ηνπο ηεο δπλάκεηο, ηελ επηηπρή νινθιήξσζε θαη πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο.  

Η αλάδεημε θαη αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζηελ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ εηνηκφηεηά ηνπο θαη ελδερνκέλσο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ φπνησλ αληηδξάζεσλ, αλακθίβνια κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν «εξγαιείν» θαη 

«ζχκκαρν» ηαπηφρξνλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ αληηζηάζεσλ ζηελ αιιαγή άιια θαη 

γεληθφηεξα γηα ηελ αλάπηπμε νξζνινγηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Δπηπιένλ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αιιαγήο θαη γηα ην κεηξηαζκφ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ.   

 

1.2. Βαζηθέο Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

 

Οη έλλνηεο «νξγαλσζηαθή αιιαγή» θαη «αληίζηαζε ζηελ αιιαγή» θαζψο θαη ε «εηνηκφηεηα ζηελ 

αιιαγή» θαη νη ζρεηηθέο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ, ζπκβάιινπλ θαη επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ην θιάδν ηεο Γηνίθεζεο 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ γηα πνιιά ρξφληα.  ηε βάζε απηή ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο ζηε δηεζλή θαη 

εγρψξηα βηβιηνγξαθία νη απφςεηο επηζηεκφλσλ φπσο oη Armenakis, A,, Beer, M., Bradley C., 

Greenwood  R, Greiner E., Harris, G., Hinings R. Holt D. T., Kotter J. , Lewin K, Maurer, R., 

Oreg, S.,, Schlesinger L. , Vakola, M., Μπνπξαληάο Γ., Παπαιεμαλδξήο Ν, Υπηήξεο Λ. θ.α. Σα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο επηζηήκνλεο αθνξνχλ ηφζν ζηνλ νξηζκφ ησλ ελλνηψλ φζν 

θαη ζηελ αλάπηπμε ζεσξηψλ θαη κνληέισλ –δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ζηελ εηνηκφηεηά ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ελ γέλεη ζηηο 

εθδειψζεηο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο απέλαληη ζηελ αιιαγή θαη ζε ζηξαηεγηθέο γηα ηελ δηαρείξηζε 

θαη πινπνίεζε ηεο αιιαγήο ζε έλαλ νξγαληζκφ.  
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1.3. Σόπνο - Πεδίν αλαθνξάο ηεο έξεπλαο 

 

Οη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.) πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε θνηλσλία θαη 

νθείινπλ απηέο λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, θαη λα παξέρνληαη κέζα απφ έλα επέιηθην νξγαλσηηθφ 

πιαίζην θαη έλα πξφζθνξν γηα ηνλ πνιίηε πεξηβάιινλ. Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ε 

ζπλαθήο ζηελφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ έζεζε ην κνληέιν ηεο δνκήο, νξγάλσζεο, θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ Φ.Κ.Α. ζε κηα ζπλερή θξίζε θαη αλάδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ δνκψλ 

θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο κέζσ δηαξθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

Σν πξφζθαην λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν.4387/2016) ελνπνίεζεο ησλ Φ.Κ.Α. θαη ε ζχζηαζε ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α.
2
, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη ε πιεηνλφηεηα ζρεδφλ ησλ θνξέσλ αζθάιηζεο ηεο ρψξαο, 

ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή ηνκή θαη πξντφλ ρξφλησλ πξνζπαζεηψλ, κειεηψλ θαη πνξηζκάησλ. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηε κειέηε γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ΔΦΚΑ, «ε δεκηνπξγία δελ ζηνρεύεη 

απιώο ζηελ δηνηθεηηθή ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αιιά 

πξσηίζησο ζηελ θαζνιηθή ελνπνίεζε ησλ θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ……Με ηνλ 

ηξόπν απηό, ζην πιαίζην ηνπ λένπ θνξέα θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ εληαζζόκελσλ θνξέσλ πξνο ηνλ ζθνπό παξνρήο ππεξεζηώλ πςειήο 

πνηόηεηαο ζε όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο ρώξαο…. Πεξαηηέξσ, ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

εθαξκνγή εληαίσλ θαη ζύγρξνλσλ θαλόλσλ δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, αθνύ ην 

νξγαλόγξακκα ηνπ ΔΦΚΑ δεκηνπξγείηαη εμ αξρήο κε βάζε ηηο αλάγθεο απηνύ, θαη κε άμνλα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, θαηόπηλ δηεξεύλεζεο ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ 

γηα θάζε θνξέα» .  

Σν Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ- Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) 

απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο είλαη, αθνχ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξέρεη επίζεο ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπλάμεσλ γήξαηνο θαη 

επηπιένλ, κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΔΦΚΑ, δηαζέηεη ην πςειφηεξν αξηζκεηηθά 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαζψο θαη κηα ζεκαληηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ηερλνινγηθή, 

κεραλνγξαθηθή θαη κεραλνινγηθή ππνδνκή.  Δίλαη θαηαλνεηφ ινηπφλ φηη ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζα 

απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηνπ λένπ θνξέα, θαη αλακθίβνια ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ (φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ)  ζα θιεζεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

θαη λα ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, κε ηειηθφ απνδέθηε ηνπο πνιίηεο 

θαη επξχηεξα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο.  

Χο εθ ηνχηνπ, θαη δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, παξαγφλησλ 

φπσο ε εηνηκφηεηα θαη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

                                                 
2
 Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο .Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ, ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη άιιεο 

δηαηάμεηο  (χζηαζε Δ.Φ.Κ.Α Νφκνο 4387/2016-(ΦΔΚ Α 85-12.5.2016) 
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απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ επηρεηξνχληαη ζην ρψξν ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε θαη είλαη άθξσο ελδηαθέξνπζεο, ηδηαίηεξα ζήκεξα ππφ ην βάξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο, ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηνληαη θαη ηεο σο εθ ηνχησλ 

επηβεβιεκέλεο αλαδηάξζξσζεο ησλ δνκψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ζπλνιηθά. 

 

1.4. θνπόο θαη ηόρνη ηεο εξγαζίαο  

 

Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην πην πνιχηηκν θεθάιαην ελφο 

νξγαληζκνχ, ν νπνίνο σο έλα θνηλσληθφ ππνζχλνιν, απνηειείηαη απφ αλζξψπνπ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζε φια ηα επίπεδα επηηπρίαο θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θαη ηαπηφρξνλα δπζθνιφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

είλαη ε Γηνίθεζε Αιιαγψλ θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ζηε δηαρείξηζε 

ή θαη δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, απφςεσλ, πεπνηζήζεσλ, θηι.  

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγαλσζηαθή 

αιιαγή θαζψο θαη ηελ αληίζηαζή ηνπο ή κε απέλαληη ζε απηή. Η κειέηε απνζθνπεί ζην λα 

αλαδείμεη ηνπο ιφγνπο πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ 

αληίζηαζε, θαη εθείλνπο πνπ ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζή ηεο, θαζψο 

θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνάγνπλ ή θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εηνηκφηεηα θαη θαη 

επέθηαζε ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο ή ηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο.  Πξνζδνθία θαη επηζπκία 

απνηειεί λα ζπκβάιινπκε έζησ θαη θαη ειάρηζην ζηε καθξά θαη πνιπεπίπεδε έξεπλα γχξσ απφ 

ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή αιιά θαη λα θαηαζηεί ε έξεπλα έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ εληφο ηνπ θνξέα ηεο αιιαγήο, γηα ηελ 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ πηζαλψλ αληηζηάζεσλ θαη ηελ αχμεζε 

ησλ πηζαλνηήησλ επηηπρνχο πινπνίεζεο ηεο θαη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο.  
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΗ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

1.4.1 Θεσξεηηθνί ηόρνη  

 

1νο   Θεσξεηηθόο ηόρνο: λα πξνζεγγηζηνχλ κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, νη  έλλνηεο 

ηεο «Οξγαλσζηαθήο αιιαγήο» θαη ηεο «Γηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ».  

2
νο 

Θεσξεηηθόο ηόρνο : λα πξνζεγγηζηεί κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ε έλλνηα ηεο 

«αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή», νη πεγέο ηεο αληίζηαζεο θαζψο θαη νη ηξφπνη εθδήισζεο ηεο (ζε 

ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηηο επηδξάζεηο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο)  

3
νο 

Θεσξεηηθόο ηόρνο : λα πξνζεγγηζηεί κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ε έλλνηα ηεο 

«εηνηκφηεηαο» σο πξνο ηελ αιιαγή, ηα κνληέια πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, νη ζρεηηθέο κε ηελ αηνκηθή θαη νξγαλσζηαθή εηνηκφηεηα ζπληζηψζεο 

θαζψο θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εηνηκφηεηαο θαη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή.  

4
νο 

Θεσξεηηθόο ηόρνο : λα απνηππσζνχλ νη ιφγνη (ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν) πνπ ζχκθσλα κε 

ηηο κειέηεο νδήγεζαλ ζηε αλάγθε Μεηαξξχζκηζεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(ΦΚΑ) θαη ζηε ζχζηαζε ελφο εληαίνπ θνξέα (ΔΦΚΑ)   

 

Απφ ηνπο αλσηέξσ ζεσξεηηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, 

ζηελ εηνηκφηεηα θαη ζηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξχζκηζεο, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά - ζεσξεηηθά εξσηήκαηα, 

πνπ είλαη ρξήζηκν λα απαληεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο κέζα απφ ηελ δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία. 

 Πσο νξίδεηαη ε νξγαλσζηαθή αιιαγή   

 Πνηα είλαη ε θχζε ηεο θαη πνηνη είλαη νη ηχπνη ηεο  

 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ  νδεγνχλ ζηελ αιιαγή  

 Πνηα είλαη ηα πην δεκνθηιή κνληέια Γηνίθεζεο αιιαγψλ θαη πνηα ηα ζηάδηά ηνπο 

 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ 

 Πνηεο νη ζπλέπεηεο ζε επίπεδν αηφκνπ (πσο επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ) 

θαη νινθιήξνπ ηνπ νξγαληζκνχ  

 Πσο νξίδεηαη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή  

 Πσο εθδειψλεηαη ε αληίζηαζε ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν ,  

 Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ αληίδξαζε/αληίζηαζε  

 Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίζηαζε 

 Πνηεο είλαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ κείσζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

 Πσο νξίδεηαη ε εηνηκφηεηα ζηελ αιιαγή 
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 Πνηα ηα ζηάδηα γηα ηε δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο θαη πνηα κνληέια έρνπλ πξνηαζεί γηα απηφ.  

 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ χπαξμε ή ηε δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο  

 Πσο νξίδεηαη ε εηνηκφηεηα ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν  

 Πσο εθδειψλεηαη θαη απφ ηη επεξεάδεηαη ε εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγή  

 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ εηνηκφηεηαο θαη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή  

 

1.4.2. Δξεπλεηηθνί ηόρνη    

 

1
νο

 Δξεπλεηηθόο ηόρνο:  λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηηο ηέζζεξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο 

αιιαγήο (θαηαιιειφηεηα –αλαγθαηφηεηα), ζηε δηαδηθαζία (παξνρή θηλήηξσλ θαη 

επεξγεηεκάησλ, ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε), ζην πιαίζην πινπνίεζεο (εκπηζηνζχλε, επηθνηλσλία 

,πιεξνθφξεζε) θαη ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα 

,αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο) 

 

2
νο

 Δξεπλεηηθόο ηόρνο :  λα δηεξεπλεζεί νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ή ζηε κείσζε απηήο θαη ηνπ βαζκνχ πνπ 

απηνί νη ιφγνη ζπλδένληαη κε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, δεθηηθφηεηα) θαη κε ηελ επίδξαζε, ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηβάιινλ –

ζπλζήθεο ηεο αιιαγήο (θφβνο – αλαζθάιεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ & 

ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημεο, απφ ηηο ελδερφκελεο απψιεηεο)  

 

 3
νο

 Δξεπλεηηθόο ηόρνο : λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εηνηκφηεηαο 

θαη ησλ ιφγσλ αληίζηαζεο θαη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή.. 
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2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 

2.1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο νξγαλσζηαθή αιιαγή  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, νη αιιαγέο ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ηερλνινγηθφ θαη 

επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ελψ πεξηιακβάλνπλ 

απμεκέλε πνιππινθφηεηα θαη ηζρπξφηεξε έληαζε. Η επηβίσζε θαη ε αλάπηπμή ησλ νξγαληζκψλ 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηα λέα δεδνκέλα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηά αλαπηχζζνληαο ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο, 

κεραληζκνχο, δηαδηθαζίεο θαη θνπιηνχξα.  

Οη νξγαληζκνί δελ είλαη ζηαηηθνί, βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη ζρέζε κε ην 

εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη γίλνληαη δέθηεο πηέζεσλ απφ απηά. Καζίζηαηαη ινηπφλ 

επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ηξνπνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο δνκέο, ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ, ηελ πνιηηηθή ηνπο, ηε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ε πινχζηα βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηε 

πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαζψο  

θαη κε ηελ αλάπηπμε ζεσξηψλ θαη απφςεσλ πνπ επηρεηξνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε θξίζηκα 

εξσηήκαηα, φπσο ην πψο θαη ην γηαηί αιιάδεη έλαο νξγαληζκφο, ην πσο πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε 

κεηάβαζε, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο θαη νη επηπηψζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ζην 

ζχλνιν ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ (Armenakis, 1988,  Kotter, 1996, Greenwood & Hinings,1996, 

Weick, 2000).  

Ση φκσο είλαη ε αιιαγή ζηνπο νξγαληζκνχο; Πνηα είλαη ε θχζε ηεο; Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο 

πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο ζε επίπεδν αηφκνπ (πσο επεξεάδεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη νινθιήξνπ ηνπ νξγαληζκνχ; Δίλαη  ζαθέο φηη δελ ππάξρεη 

κία θαη κνλαδηθή απάληεζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αιιαγήο, φπσο ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθά είδε 

ηεο, δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο, δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αληίδξαζεο ζ’ 

απηήλ, θαζψο θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ρεηξηζκνχ ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε νξγαλσζηαθή αιιαγή ηφζν σο έλλνηα φζν θαη σο δηαδηθαζία έρεη 

απαζρνιήζεη πιήζνο εξεπλεηψλ θαη ζπγγξαθέσλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ (ςπρνινγία, 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή επηζηήκε), θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε 

πνηθίινπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηφζν ηεο έλλνηαο φζν θαη ησλ επηδξάζεψλ ηεο ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. Άιινηε γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα επθαηξία αλάπηπμεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θαη άιινηε ζαλ αλαγθαίν θαθφ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηαπηφρξνλα σο απεηιή γηα ην 

άηνκν θαη ηνλ νξγαληζκφ.  
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Απνηνικψληαο λα δψζνπκε έλαλ αξθεηά γεληθφ (θαη επνκέλσο απνδεθηφ) νξηζκφ, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη ε ζρεδηαζκέλε ή κε αληίδξαζε 

(απάληεζε) ελφο νξγαληζκνχ ζηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ε αιιαγή ηνπ ζθνπνχ ηνπ νξγαληζκνχ, πεξηθνπέο 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε, άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο ή δξακαηηθέο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ή ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο  

θιπ. 

Καηά ηε δεθαεηία 1980, ε νξγαλσζηαθή αιιαγή νξίζηεθε σο ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε 

αιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα νξγαλσζηαθά ππνζχζηεκα, φπσο ην άηνκα, νη δηαδηθαζίεο, ε 

θνπιηνχξα, νη πξαθηηθέο, ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα (Beer, 1980), θαζψο θαη ε εηζαγσγή λέσλ 

ηξφπσλ δξάζεο, αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ, εμαηηίαο 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαδχνληαλ άιια θαη επθαηξηψλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ (Tichy,1983). Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ε νξγαλσζηαθή αιιαγή, νξίζηεθε ππφ ην πξίζκα 

ελφο πην δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο, σο ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ ζε εξγαζίεο, 

νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ζηελ νξγαλσηηθή ζηξαηεγηθή (Safayeni et al.,1991),σο κηα δηαδηθαζία 

αλάιπζεο ηνπ παξειζφληνο πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ κέιινληνο (Kanter et, al.,1992), σο κηα λέα θαηάζηαζε πξαγκάησλ ε 

νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ παιαηφηεξε.  

χκθσλα κε ηνπο Anderson L-Anderson – Ackerman D (2001), ε νξγαλσζηαθή αιιαγή 

ζπλδέεηαη κε έλα ζχλνιν αξρψλ θαη ηερληθψλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο θαηά 

ηελ εθηέιεζε αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ψζηε λα κπνξέζεη λα  αληηκεησπίζεη ηεο επηπηψζεηο ηεο 

αιιαγήο. Γηα ηνλ Mullins,(2007) ε αιιαγή ζεσξείηαη σο κηα «δηνξζσηηθή επίδξαζε», ηα πάληα 

αιιάδνπλ ζπλερψο θαη σο εθ ηνχηνπ ε αιιαγή είλαη αλαπφθεπθηε θαη επηηαθηηθή ζηνπο 

νξγαληζκνχο.  

Οη Armenakis & Harris, αλαθεξφκελνη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή ππνζηήξημαλ φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, αλαθνξηθά κε ηε δηάγλσζε, ην ζρεδηαζκφ ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. χκθσλα κε έλαλ άιιν νξηζκφ ε αιιαγή απνηειεί «ηε 

κεηάβαζε απφ κηα θαηάζηαζε ζε κηα άιιε, απφ έλα ζχλνιν ζπλζεθψλ ζε έλα λέν», απηή ε 

κεηάβαζε είλαη κηα δηαδηθαζία επαλαηνπνζέηεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζε έλα 

θαηλνχξγην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί πην απνηειεζκαηηθά (Υπηήξεο Λ.,2001). 

Δλ νιίγνηο είλαη ε άκεζε θαη αζπλαίζζεηε πξνγξακκαηηζκέλε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη  ε νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη ε ζρεδηαζκέλε ή κε 

αληίδξαζε ελφο νξγαληζκνχ, ζηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Λφγσ ησλ ζπλερψλ κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 
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νη νξγαληζκνί νδεγνχληαη ζηελ αιιαγή. Η δηεμνδηθή κειέηε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηεο 

νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαηέδεημε ηε ζπνπδαηφηεηα  ησλ δηαζηάζεψλ ηεο γηα ηηο επηρείξεζεηο θαη 

ηνπο νξγαληζκνχο θαη αλέδεημε πιήζνο δεκνζηεχζεσλ, θαιψλ πξαθηηθψλ θαη κνληέισλ δηνίθεζεο 

απηήο  .
3
 

 

2.2. Παξάγνληεο & Γηαθξίζεηο (είδε-ηύπνη)  νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Η νξγαλσζηαθή αιιαγή σο κηα πνιπζχλζεηε θαη πνιχκνξθε δηαδηθαζία δηαπεξλά φια ηα 

επίπεδα, ιεηηνπξγίεο θαη θάζκα δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ, ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ θαη έθηαζε. Έηζη θαζίζηαηαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηνχλ εμ αξρήο αθελφο ην θξηηήξην 

βάζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα αιιαγή θαη αθεηέξνπ ν ηχπνο ηεο αιιαγήο πνπ ζα 

πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο. Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη φινη νη ηχπνη ησλ 

αιιαγψλ ζρεηίδνληαη είηε κε κεγάιεο είηε κε κηθξφηεξεο θιίκαθαο επεκβάζεηο πνπ επηρεηξνχληαη 

λα γίλνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Γηα παξάδεηγκα κηα ζπγρψλεπζε νξγαληζκψλ, κηα αιιαγή 

νξάκαηνο, ηερλνινγίαο, δηαδηθαζηψλ ή ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, εληάζζεηαη ζηηο 

κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο, ελψ κηα αγνξά ελφο λένπ κεραλήκαηνο, ε εηζαγσγή ελφο λένπ 

πξντφληνο ζηε παξαγσγή, ή ε ηξνπνπνίεζε σξψλ εξγαζίαο θηι., είλαη κηθξφηεξεο εκβέιεηαο 

αιιαγέο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε πιεηνλφηεηά ηνπο νη εληνλφηεξεο θαη ζπζηεκαηηθφηεξεο πξνζπάζεηεο, εξεπλψλ θαη 

κειεηψλ, εζηηάδνληαη ζηηο κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο, θαζψο απηέο ελέρνπλ κηα κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ζηελ επίηεπμήο ηνπο εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αληηθεηκεληθψλ εκπνδίσλ αιιά 

θαη ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

                                                 
3
 Πξφζθαηε κειέηε ησλ Oreg S., Vakola M., & Armenaki A., θαηέγξαςε εβδνκήληα πέληε εξγαζίεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηα έηε 1948-2007 θαη αθνξνχζαλ ζηελ νξγαλσζηαθή  αιιαγή. «Change Recipients’  

Reactions to  Organizational Change: A 60-Year Review of Quantitative Studies» 
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Όπσο θαη ζηε πεξίπησζε ηεο έλλνηαο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, έηζη θαη ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ησλ ηχπσλ απηήο, ε βηβιηνγξαθία έρεη λα παξνπζηάζεη δηάθνξνπο ηξφπνπο 

(ζπρλά αιιειεπηθαιππηφκελνπο) θαζψο θαη έληαμεο απηψλ ζε θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζηε θαηαλφεζε ηνπο θαη ζηελ πην απνηειεζκαηηθή δηνίθεζή ηνπο.   

Αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη βαζηθφ θξηηήξην ζην δηαρσξηζκφ ησλ αιιαγψλ είλαη ε 

πξνέιεπζή ηνπο, εάλ δειαδή πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ησλ 

εμσηεξηθψλ αιιαγψλ, ην αίηην βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ αιιαγψλ, ην αίηην βξίζθεηαη ζε ελδνγελείο πηέζεηο ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ νξγαληζκνχ, ζε απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ εζσηεξηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ή ε πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε δπζαξέζθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε πξνβιεκαηηθή εγεζία θηι .  

 Μηα βαζηθή δηάθξηζε ησλ αιιαγψλ γίλεηαη κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνθαινχληαη.  

Έηζη  νη αιιαγέο κπνξεί λα  γίλνληαη κε ή ρσξίο πξφζεζε (Kanter et al., 1992), κπνξεί  δειαδή λα 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο (αλακελφκελεο) ή απξνγξακκάηηζηεο (επηβαιιφκελεο)
4
, λα  είλαη  είηε 

πξντφλ κειέηεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ αιιαγήο, 

είηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ απξφβιεπησλ ζπγθπξηψλ θαη αλαγθψλ. Μπνξεί  επίζεο λα 

είλαη ζηαδηαθέο ή ξηδηθέο (ξηδνζπαζηηθέο) .  

Απηνί νη ηχπνη αιιαγψλ ζπλδένληαη κε κηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην 

πεξηερφκελν θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. Σν πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζε απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά αιιάδεη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη εζηηάδεη ζηελ θαηάζηαζε πξηλ ηελ αιιαγή θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο. Αληίζεηα  ε δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή 

θαη εξεπλά ηα γεγνλφηα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ε αιιαγή πξνρσξά, πινπνηείηαη θαη 

εθαξκφδεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ. Έηζη νη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

αθνξνχλ ζηε δνκή, ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο 

ηεο θάζε εξγαζίαο. Μπνξεί δειαδή λα πξφθεηηαη γηα αιιαγέο ζε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ, 

φπσο ε νξγάλσζε, ε ζπγθξφηεζή ηνπ, νη θαλνληζκνί, νη πνιηηηθέο, ε θνπιηνχξα, νη  

αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο, ηα ηερλνινγηθά θαη κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηά ηνπ (εμνπιηζκφο, 

εγθαηαζηάζεηο, ινγηζκηθφ θηι), ή κε νηηδήπνηε πεξηιακβάλεη άκεζα ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα,  

εκπεξηέρεη δειαδή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, φπσο ε ηερληθή επάξθεηα, νη 

ηθαλφηεηεο, ε ζηάζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγψλ, ε 

εθπαίδεπζε, νη αληακνηβέο, νη κεηψζεηο - πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θηι (Υπηήξεο, 2001, 

Polychroniou, 2009).  

 

                                                 
4
 ηελ πεξίπησζε ηεο απξνγξακκάηηζηεο αιιαγήο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αληίδξαζεο δηφηη ε επηβνιή ηεο αιιαγήο 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί απφ άιινπο, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ γεληθφ δηεπζπληή κηαο επηρείξεζεο, ή ηελ πνιηηεία. 

ηελ πξνγξακκαηηζκέλε, νη αιιαγέο αλακέλνληαη ή επηδηψθνληαη, είλαη απνηέιεζκα πξνγξακκαηηζκέλεο 

πξνζπάζεηαο . 
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Σππνινγία θαη Δπίπεδα Αιιαγψλ . Πεγή: Υπηήξεο, 2001 

 

2.3. Γηαδηθαζία θαη Γηνίθεζε ηεο Αιιαγήο  

 

Η Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο (Change Management) λνείηαη σο «ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

εξγαιείσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρεηξηζζεί ε αλζξψπηλε πιεπξά ηεο 

αιιαγήο ζ’ έλαλ νξγαληζκφ, λα επηηεπρζνχλ νη ηηζέκελνη ζηφρνη θαη λα πινπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά ην έξγν, ζηα πιαίζηα ηνπ θνξέα ηεο αιιαγήο (change agent) φζν θαη ζην ζχλνιν 

ηνπ νξγαληζκνχ».  

Ίζσο πνιινί απφ εκάο λα κελ κπνξνχκε λα δψζνπκε εμήγεζε ζην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, παξφηη κηα αιιαγή κπνξεί λα είλαη αξθεηά κειεηεκέλε θαη θαιά ζρεδηαζκέλε 

εληνχηνηο είηε λα απνηπγράλεη είηε λα απνδίδεη κεξηθά θαη φρη ζπλνιηθά ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. Όπσο ζεκεηψλεη ν Dover (2003) ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε έλα κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο ΗΠΑ πνπ πινπνηνχζαλ πξνγξάκκαηα αιιαγψλ, κφιηο ην 30% απηψλ απέδσζαλ 

ζεηηθά. Οη ιφγνη αλακθίβνια γηα απηή ηελ απνηπρία ή ηελ ελ κέξεη επηηπρία είλαη πνιινί φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν ε Γηνίθεζε ηεο αιιαγήο 

θαη ηα κνληέια πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ην θαηάιιειν 
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ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηε κειέηε ηεο εηζαγσγήο αιιαγψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαζψο ε Γηνίθεζε 

ησλ αιιαγψλ εμεηάδεη ηελ επηξξνή πνπ δέρεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αιιαγψλ θαη ηαπηφρξνλα κειεηά ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα είλαη επηηπρήο 

ε εηζαγσγή κηαο αιιαγήο.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιιέο ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο θαζψο θαη παξαιιαγέο απηψλ 

(ινγηθή, θαλνληζηηθή, εμαλαγθαζηηθή, πξνζαξκνζηηθή θηι) νη νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζεζνχλ 

γηα κηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο αιιαγψλ. Χζηφζν θάζε νξγαληζκφο απνηειεί 

έλα δπλακηθφ ζχζηεκα φπνπ ε πηνζέηεζε ελφο παγησκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ελδερνκέλσο 

λα κελ επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, γηα απηφ ην ιφγν ε Γηνίθεζε, αλάινγα µε ηελ πείξα 

θαη ηελ επειημία ηεο, κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα θαζνξίζεη έλα ζπλδπαζκφ απφ ηα πξνηεηλφκελα 

κνληέια-ζηξαηεγηθέο, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε. Η Γηνίθεζε ηεο 

αιιαγήο απνηειεί βαζηθφ ηκήκα ηεο επηηπρεκέλεο πινπνίεζήο ηεο, θαζψο εθείλε είλαη πνπ ζα 

θαηαδείμεη  θαη ζα θάλεη ζαθή ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, θαη ηαπηφρξνλα ζα πξνβάιεη ην φξακα, ζα 

ζέζεη ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο, παξακέηξνπο θαη απαηηήζεηο ηεο, θαη ζα ζρεκαηίζεη κηα επξεία θαη 

δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ θαη ηελ θάκςε ησλ φπνησλ αληηζηάζεσλ .  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη νξγαλσηηθνί ζθνπνί, ζηφρνη θαη απνζηνιέο, ε ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο ζα πξέπεη λα απνηειεί κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία. Σα πξφηππα γηα ηε 

δηαρείξηζε κηαο δηαδηθαζίαο αιιαγήο είλαη πνιπάξηζκα, σζηφζν δπν εμ απηψλ είλαη ηδηαηηέξσο 

γλσζηά θαη ρξήζηκα ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο, πξφθεηηαη γηα ην 

πξφηππν  ηνπ John Kotter
5
 θαη ηνπ Kurt Lewin.    

χκθσλα κε ην πξψην (ηνπ J. Kotter), νη νξγαληζκνί νδεγνχλ ηνπο ππαιιήινπο ζε αιιαγέο 

κέζσ νθηψ θξίζηκσλ βεκάησλ. Απηέο νη νθηψ θξίζηκεο ελέξγεηεο (θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ 

εκπεξηέρεη έλα ζηφρν) πνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ  Kotter νθείιεη λα θάλεη ε Γηνίθεζε ελφο 

νξγαληζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία αιιαγψλ γηα λα κπνξέζεη λα ηελ πινπνηήζεη επηηπρψο, 

                                                 
5
 Ο J. Kotter, έρνληαο  κηα καθξνρξφληα εκπεηξία σο ζχκβνπινο ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ πνπ βξίζθνληαλ 

ζην ζηάδην κεηάβαζεο απφ κηα θαηάζηαζε ζε κηα λέα, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα λα ζπληειεζηεί επηηπρψο κηα 

αιιαγή απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο..  
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απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά παξαπάλσ («ηα νθηψ βήκαηα επηηπρεκέλσλ αιιαγψλ»), θαη φπσο 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απηή ε ξνή ησλ βεκάησλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα θαζψο απφ ην μεθίλεκα έσο ηελ νινθιήξσζε ηα άηνκα είλαη νη άκεζνη θαη έκκεζνη 

θνξείο ηεο αιιαγήο θαη σο εθ ηνχηνπ, ν πνκπφο θαη ν δέθηεο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ, λα 

ζπλαηλνχλ, λα απνδέρνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζε θάζε βήκα πξνο ηελ αιιαγή.   

Ο Kurt Lewin κειεηψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ φρη ζαλ µηα 

ζηαηηθή ζπλήζεηα, αιιά ζαλ µηα δπλακηθή εμηζνξξφπεζε δπλάκεσλ, πνπ βξίζθνληαη αληίξξνπεο 

κέζα ζην θνηλσληθφ-ςπρνινγηθφ ρψξν ηνπ νξγαληζκνχ, δηαπίζησζε φηη ε αιιαγή δηέξρεηαη απφ 

ηξία ζηάδηα, ην ζηάδην ηεο απνδέζκεπζεο ή ηνπ μεπαγψκαηνο (unfreeze), ην ζηάδην αιιαγήο ή ηεο 

κεηαθίλεζε (change /move), θαη ην ζηάδην ηεο παγηνπνίεζεο ή ηνπ μαλαπαγψκαηνο(refreeze).  

 Η πξψηε θάζε-ζηάδην, απνηειεί ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη είλαη απηφ πνπ δίλεη ζηα 

άηνκα ην έλαπζκα λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο απφ ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε. εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε θάζε δηαδξακαηίδεη ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο 

ζα πξέπεη λα κεηαδψζεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άλεζε πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ αιιά θαη λα έρνπλ κηα νκαιή πξνζαξκνγή.  

 Σν δεχηεξν ζηάδην, πεξηέρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πινπνηεζεί ε 

κεηάβαζε απφ ηελ παιαηά ζηε λέα θαηάζηαζε. 

Ξεθηλά ε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα 

λέα δεδνκέλα θαη ηα θαζήθνληά ηνπο θαη 

αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη νη πξψηεο 

αληηδξάζεηο θαη αληηζηάζεηο, θαζψο ε 

αληίιεςε ησλ αιιαγψλ επηθέξεη ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ησλ παιαηψλ θαη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ.   

 Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε 

πεξίνδνο πνπ ζηαζεξνπνηείηαη ε λέα θαηάζηαζε θαη ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Η επηηπρήο έθβαζε ηεο αιιαγήο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε 

παγηνπνίεζε ηεο λέαο θαηάζηαζε ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν νξγαληζκνχ.    

 

Δθηφο ηνπ Kotter θαη ηνπ Kurt Lewin, αλάινγεο ζεσξίεο θαη κνληέια αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο 

Holt et al.(2007), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε επηηπρήο εθαξκνγή ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ 

γίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα.  

 ην πξψην είλαη ε εηνηκφηεηα (readiness) θαη ζπκβαίλεη φηαλ ε δνκή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

νη ζηάζεηο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηέηνηα ψζηε νη εξγαδφκελνη λα είλαη δεθηηθνί ζε κία 

επηθείκελε αιιαγή  

 ην δεχηεξν, είλαη ε απνδνρή (adoption) θαη ζπκβαίλεη φηαλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, 

αιιάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη ζπκκνξθψλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο 

αιιαγήο 
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 ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε ζεζκνζέηεζε (institutionalization) θαη ζπκβαίλεη φηαλ 

ε αιιαγή ελζσκαηψλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ν Burnes (1992)ππνζηήξημε φηη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζσζηέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αιιαγή, απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη ή λα δεκηνπξγεζεί εηνηκφηεηα (readiness 

for change), θαη πξνηείλεη ηξία βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο νξγαληζκφο γηα λα 

δεκηνπξγεζεί απηή ε θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα,  

 λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε ηηο πηέζεηο γηα αιιαγή. Ο νξγαληζκφο δελ 

πξέπεη απιά λα πεξηγξάθεη ην φξακά ηνπ, αιιά θαη λα ην κνηξάδεηαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπ. Έηζη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο θαη θαηαλννχλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο αιιαγήο δηαζθαιίδνληαο ην κέιινλ ηνπο.  

 λα κεζνδεχεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα δίλνπλ ηαθηηθή 

ελεκέξσζε. Η αλαηξνθνδφηεζε (feedback) είλαη απαξαίηεηε φρη κφλν γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ 

αηφκνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο κέζσ ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο νη εξγαδφκελνη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηε ζηξαηεγηθή θαη 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ αιιαγή.   

 λα δεκνζηνπνηεί ηελ επηηπρή αιιαγή, θαζψο φηαλ νη εξγαδφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο, είηε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ είηε εθηφο, κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα νθέιε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο.  

 

Πέξαλ απηψλ ν Burnes πξφηεηλε, επίζεο θαη θάπνηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. πγθεθξηκέλα ππνζηήξημε φηη είλαη 

ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ηνπ θφβνπ θαη ησλ αλεζπρηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ κπνξεί λα είλαη 

αβάζηκνη, αιιά ζε αηνκηθφ επίπεδν κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθνί θαη ζεκαληηθνί. Ιδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο ππνζηήξημε φηη είλαη ε ελζάξξπλζε γηα επηθνηλσλία. Η ηαθηηθή θαη νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία απνηειεί έλα βαζηθφ ηξφπν πξνψζεζεο ηεο αιιαγήο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαζψο κε ηελ επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία επηιχνληαη ηπρφλ δηαθνξέο θαη 

μεπεξληνχληαη θήκεο πνπ ηπρφλ έρνπλ εδξαησζεί (θαη ελδερνκέλσο δελ ηζρχνπλ) θαζψο θαη ηα 

εκπφδηα. Η εκπινθή επίζεο απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή θαη επεξεάδνληαη απφ απηή 

είλαη έλα αθφκα βήκα πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο. Η ζπκκεηνρή δεκηνπξγεί θαηαλφεζε θαη 

κπνξεί λα θαηαδείμεη ζηνπο ηζχλνληεο ηεο αιιαγήο, απξφβιεπηεο δπζθνιίεο. 
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2.4. Αληίζηαζε  ζηελ Αιιαγή  : Δλλνηνινγηθό πιαίζην   

 

Κάζε αιιαγή σο δπλακηθή δηαδηθαζία, πξνζαξκνγήο θαη επαλαηνπνζέηεζεο δελ είλαη κηα απιή 

θαηάζηαζε, ε επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην βαζκφ πνπ ηα 

κέιε ηνπ θάζε νξγαληζκνχ ζα αληηδξάζνπλ, ζα ζπκπεξηθεξζνχλ θαη ζα ηελ πηνζεηήζνπλ ή ζα 

ζηαζνχλ «εκπφδην» ζε απηή. Αλεμάξηεηα απφ ηελ νπηηθή γσλία ππφ ην πξίζκα ηεο νπνίαο 

εξεπλάηαη ε αιιαγή, ην άηνκν απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο. Έηζη, είηε πξφθεηηαη γηα κηα αλαγθαία αιιαγή, ζηε δνκή, ηε ηερλνινγηθή 

ππνδνκή, ηελ πνιηηηθή, ηε θνπιηνχξα ή ηηο δηαδηθαζίεο, εάλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνζηήξημε 

θαη δελ θαζίζηαηαη απνδεθηή απφ ηα νξγαλσζηαθά κέιε είλαη ζρεδφλ θαηαδηθαζκέλε λα 

απνηχρεη( Bridges & Mitchell, 2000).  

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο σζηφζν είλαη αζηάζκεηνο. Σνχην ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία 

εηζαγσγήο ησλ αιιαγψλ, ηίπνηα δελ κπνξεί ζηε πξαγκαηηθφηεηα λα εγγπεζεί ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, ην πψο ζα εθιεθζεί κηα αιιαγή, ην εάλ ζα ζπκβαδίζνπλ ή φρη κε απηή. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ε αιιαγή είλαη έλα εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, εληνχηνηο ηα άηνκα ηείλνπλ λα 

αληηζηέθνληαη ζε απηή θαη ζηελ φπνηα νξγαλσζηαθή αιιαγή θαη είλαη εμίζνπ πηζαλφ λα 

εθδεισζνχλ πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο, απφ ηελ ελεξγή ππνζηήξημε θαη απνδνρή έσο ηελ ελεξγή 

άξλεζε θαη απφξξηςε.  

 

πλεπψο γηα ηελ πινπνίεζε νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, ζεσξείηαη εθ ησλ νλ νπθ άλεπ ε 

πξφγλσζε θαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αληηζηάζεσλ. Δίλαη βαζηθφ ινηπφλ λα 

εζηηάζνπκε ζηηο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο, ζηηο αληηιήςεηο θαη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο (ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, πεπνηζήζεηο θηι) πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιιαγή, θαη έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επηηπρή έθβαζε ηεο (Armenakis et. al.,1993, Weber & Weber, 2001).  

Ο Watson νξίδεη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή σο ηε «δχλακε πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα 

θαη δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο». Ο Conner ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε εθείλνπ ηνπ αηφκνπ πνπ δελ επηζπκεί λα δηαηαξαρζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ 
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πξαγκάησλ. Ο Maurer (1996), φξηζε ηελ αληίζηαζε, σο κηα δχλακε πνπ «επηβξαδχλεη ή ζηακαηά 

ηελ θίλεζε», ελψ γηα ηνλ Bridges (1986) ε αληίζηαζε  ελέρεη ηελ χπαξμε κηαο αηεινχο κεηάβαζεο 

πξνο ηελ αληαπφθξηζε θαη απνδνρή ηεο αιιαγήο.  

Οκνίσο, ν Kotter (1995) ζεκεηψλεη φηη ε αληίζηαζε απνηειεί εκπφδην ζηε δνκή ελφο 

νξγαληζκνχ θαζψο απνηξέπεη ηελ αιιαγή. Άιινη εξεπλεηέο εμήγεζαλ θαη νξηνζέηεζαλ ηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή  κε βάζε ηεο εκθαληδφκελεο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, ν Hultman (1995) γηα 

παξάδεηγκα ππνζηήξημε φηη ε αληίζηαζε απνηειείηαη απφ δχν δηαζηάζεηο: ελεξγεηηθή θαη 

παζεηηθή. Η ελεξγφο αληίζηαζε πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο φπσο είλαη ε θξίζηκε, επηιεθηηθή 

ρξήζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, δηάδνζε αξλεηηθψλ θεκψλ θηι. Αληίζηνηρα ε παζεηηθή 

αληίζηαζε εκθαλίδεηαη κε ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε δεκφζηα ππνζηήξημε, ε νπνία φκσο ζπλνδεχεηαη 

απφ απνηπρία λα εθαξκνζηνχλ νη αιιαγέο. Σα άηνκα είηε ρξνλνηξηβνχλ, είηε απνθξχπηνπλ 

πιεξνθνξίεο (ή αλαβάινπλ ηελ δηάρπζε ηνπο) είηε δελ παξέρνπλ ππνζηήξημε. Αλαηξέρνληαο ζην 

κνληέιν ηνπ Lewin, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη δπλάκεηο πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή 

ηαπηίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δπλάκεηο απηνχ ηνπ κνληέινπ, θαη πνπ είλαη αλαγθαίν λα θακθζνχλ 

απφ ηηο δπλάκεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ αιιαγή ψζηε απηή λα επηηεπρζεί.  

 

2.5 Πεγή θαη ηξόπνο εθδήισζεο ηεο Αληίζηαζεο ζηελ Αιιαγή 

 

Έλα απφ ηα πιένλ ηεθκεξησκέλα επξήκαηα ζηε κειέηε ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

αιιαγή, πνπ ηαπηφρξνλα εμεγεί ελ πνιινίο θαη ηα πςειά πνζνζηά απνηπρίαο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, είλαη ε αηνκηθή θαη νξγαλσζηαθή αληίζηαζε ζε απηή. Κάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ νδεγεί 

ζηελ αιιαγή πξνθαιεί αληηδξάζεηο, θπξηφηεξε εμ απηψλ ζεσξείηαη ε αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηηο επηθείκελεο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. Η ζηάζε δειαδή πνπ δηακνξθψλνπλ ηα κέιε 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε νπνία αθνξά ζηηο πεπνηζήζεηο, ελέξγεηεο θαη ζηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά 

ηνπο πξνο ηελ επεξρφκελε αιιαγή (Elizur & Guttman 1979).  

Δίλαη βέβαην πσο θαζέλαο απφ εκάο κπνξεί λα θέξεη ζηε κλήκε ηνπ, απεξγίεο, ζηάζεηο 

εξγαζίαο, παξάπνλα, αλαθνξέο πεξί έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο, θηι ζε επηρεηξνχκελεο αιιαγέο  ζηε 

ρψξα καο. Απηέο νη αληηδξάζεηο ζεσξνχληαη θαηά βάζε θάηη θπζηθφ, δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα 

έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή, είηε ιφγσ θάπνησλ αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(θφβνο γηα ην άγλσζην, ζπλήζεηα, επηιεθηηθή αληίιεςε, έιιεηςε απηνεθηίκεζεο θηι) είηε σο 

απφξξνηα δεδνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ (έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, αλαζθάιεηα, θαθέο ζρέζεηο κε ηα εγεηηθά ζηειέρε θ.α).  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη θχξηεο πεγέο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή εληνπίδνληαη:    

 ζην θφβν  

 ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην άγλσζην,  

 ζην αίζζεκα απψιεηαο θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ, πξνλνκίσλ, δχλακεο ή αζθάιεηαο,  

 ζηελ επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (ζπλήζεηα),  
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 ζηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ρξεζηκφηεηαο ηεο αιιαγήο,   

 ζηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη αληηδξάζεηο πξνο ην θνξέα ηεο αιιαγήο,  

 ζηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή, 

  ζηελ αλεπαξθή ή θαθή δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε, ή αθφκα θαη 

  ζε πξνεγνχκελεο απνηπρεκέλεο απφπεηξεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αιιαγήο, .   

 

Ο θφβνο είλαη ην θπξίαξρν ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο φηαλ πξφθεηηαη 

λα εθαξκνζηεί θάπνηα αιιαγή ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ε αληίζηαζε ζπλδέεηαη κε ηελ  

έιιεηςε γλψζεο ή ζηγνπξηάο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη θάζε αιιαγή νδεγεί ζε κηα λέα 

θαηάζηαζε ε νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ εκπεξηέρεη ζε έλαλ πςειφ βαζκφ 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, θαη σο εθ 

ηνχηνπ είλαη θπζηθφ λα δεκηνπξγεί αίζζεκα θφβνπ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ.   

Πέξα απφ ην θφβν θαη ηελ αβεβαηφηεηα, δελ είλαη ιηγφηεξν ζπρλφ ην θαηλφκελν ηα άηνκα λα 

δηαθαηέρνληαη απφ κηα έληνλε αλεζπρία γηα ηελ απψιεηα ζηνηρείσλ πνπ ηνπο έδηλαλ ζεκαληηθή 

ηθαλνπνίεζε (δχλακε, αμία, ρξεζηκφηεηα, πεξηερφκελν εξγαζίαο, θχξνο θηι), θαη ηα νπνία 

απνιάκβαλαλ ζηε πξφηεξε ηεο αιιαγήο θαηάζηαζε. Έλα επίζεο ζεκαληηθφ δήηεκα γηα φινπο 

καο, απνηειεί ε ζπλήζεηα ε νπνία δηακέζνπ ηεο αδξάλεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αληίζηαζε 

ζηηο αιιαγέο θαζψο ζπλδέεηαη κε ζηεξεφηππα θαη έλα αίζζεκα «άλεζεο» (Polychroniou,2009). 

 εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαζψο θαη ε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαζψο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αληίζηαζε θπξίσο ιφγσ αδπλακίαο ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα-ρξεζηκφηεηα ηεο αιιαγήο . Οη δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν, ηελ αλαγθαηφηεηα, θαη ην χθνο ησλ 

αιιαγψλ, είλαη έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίζηαζε. Σα 

άηνκα πνπ εγνχληαη ησλ αιιαγψλ κπνξεί λα κελ εκπλένπλ  ηελ απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ζην θνξέα ηεο αιιαγήο .  

Δπίζεο αληίζηαζε κπνξεί λα εθδεισζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο φηαλ αηζζάλνληαη φηη δελ 

έρνπλ θακία ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, φηαλ δειαδή δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο, επηζπκίεο θαη αλεζπρίεο ηνπο. Σέινο  νη 

εξγαδφκελνη κπνξεί λα αληηζηαζνχλ ζηελ αιιαγή εάλ θξίλνπλ φηη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αιιαγήο δελ επαξθεί θαη αηζζάλνληαη φηη απηή πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ πίεζε 

θαη δίρσο ην θαηάιιειν ρξνλνδηάγξακκα .  

Όια ηα παξαπάλσ απνηππψλνπλ ηνπο πιένλ πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη ε 

αληίζηαζε ζε κηα αιιαγή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε νπνία κπνξεί λα εθδεισζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 
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χκθσλα κε ηνπο Davis & Newstrom ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. Η ινγηθή 

αληίζηαζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε νξζνινγηθή αηηηνιφγεζε θαη γλψζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν πξνζαξκνγήο ζηε λέα θαηάζηαζε, ηελ επηπιένλ πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα ηε κάζεζε, ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο αιιαγήο θαη ηελ ακθίβνιε απνηειεζκαηηθφηεηα.  Η 

ςπρνινγηθή αληίζηαζε ε νπνία εδξάδεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα θαη ζηάζεηο, θαη πεξηιακβάλεη ην 

θφβν γηα ην άγλσζην, ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη ηελ επηζπκία 

δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο. Καη ηέινο ε θνηλσληνινγηθή αληίζηαζε, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηεο νκάδαο. Η ζπγθεθξηκέλε αληίζηαζε κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη κε πνιηηηθέο ζπκκαρίεο, θαη κε ηηο αληηηηζέκελεο αμίεο ησλ νκάδσλ, κε ηα θαηεζηεκέλα 

ζπκθέξνληα θαη ηελ επηζπκία δηαηήξεζεο ησλ ππαξρνπζψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.   

Ο Bradley(2000), έρνληαο κειεηήζεη ηε ζεσξία δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ Rogers, 

ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη θαη αλαινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί 

ε αληίζηαζε ησλ αηφκσλ ζηελ αιιαγή. 

πγθεθξηκέλα ππνζηήξημε φηη αλάινγα κε 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηηο επηρεηξνχκελεο 

αιιαγέο ηα άηνκα κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε 4 γεληθέο θαηεγνξίεο, 

ζηνπο Κπληθνχο (cynlos), ζηνπο 

«παξεκπφδηζηεο» (blockers,) ζηνπο 

«παξαηεξεηέο» (observers), θαη ζηνπο 

«ελζνπζηψδεηο» (enthusiasts).   

Ο Bradley, ζηε βάζε ηεο «θακπχιεο θαηλνηνκίαο» ηνπ Rogers πξφηεηλε κηα νκαδνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηηο αιιαγέο θαη παξνπζίαζε ηελ «θακπχιε»  πνπ είλαη 

γλσζηή σο «attitude bell curve».  Παξαηεξψληαο απηή ηε θακπχιε ζην ζρεδηάγξακκα, βιέπνπκε 

φηη ζηα δχν άθξα βξίζθνληαη νη «ελζνπζηώδεηο» θαη νη «θπληθνί». ηε πξψηε εληάζζνληαη ηα 

άηνκα πνπ δελ πξνβάινπλ θακία αληίζηαζε 

ζηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο, ελψ ζηε δεχηεξε 

ηα άηνκα πνπ πξνβάιινπλ ηε κεγαιχηεξε 

ελεξγή αληίζηαζε, θπξίσο ιφγσ ακθηβνιηψλ 

γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρεηξνχκελεο αιιαγήο, 

είηε επεηδή έρνπλ αξλεηηθή εκπεηξία απφ ην 

παξειζφλ ζε επηρεηξνχκελεο αιιαγέο, νη 

νπνίεο απέηπραλ ή ππέθξππηαλ  άιιεο 

ζθνπηκφηεηεο. Οη «παξεκπνδηζηέο» δηαηεξνχλ κάιινλ επηθπιαθηηθή ζηάζε θαη ιεηηνπξγνχλ κε 

ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο. Δλδερνκέλσο λα ακθηβάινπλ γηα ηελ επηηπρία 

ηεο επηρεηξνχκελεο αιιαγήο θαη ηαπηφρξνλα λα ειπίδνπλ φηη θάηη ζεηηθφ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

αιιαγή. Όζνλ αθνξά ζηε θαηεγνξία ησλ «παξαηεξεηώλ», εδψ εληάζζνληαη ηα άηνκα πνπ 
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ρξεηάδνληαη έλα θίλεηξν γηα λα άξνπλ ηελ αληίζηαζή ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα πξσηνβνπιία 

ηεο δηνίθεζεο. 

Αλεμάξηεηα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, αληηιήςεηο θαη απφςεηο, θαη ηα 

νπνία ελδερνκέλσο λα  ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, γεγνλφο ην νπνίν 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαηά ην ζηάδην δηαρείξηζεο ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ αιιαγή είλαη 

δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ε 

αληίζηαζε, ε δπζθνιία ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα θαηάζηαζε νδεγεί ζηελ απνηπρία.  

 

2.6. Αηνκηθή θαη νξγαλσζηαθή αληίζηαζε ζηελ αιιαγή   

 

Γεληθά ηα άηνκα φπσο ήδε αλαθέξακε ζε φια ηα νξγαλσζηαθά επίπεδα, ηείλνπλ ιφγσ ησλ 

έκθπησλ αηνκηθψλ αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ λα αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή. Έρεη σζηφζν 

παξαηεξεζεί φηη δελ αληηδξνχλ φινη νη άλζξσπνη κε ηνλ ίδην ηξφπν, αιιά είλαη δπλαηφλ 

δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη λα αληηδξάζνπλ δηαθνξεηηθά ζηελ ίδηα αιιαγή. Πνιινί κπνξεί λα 

εθιάβνπλ ηελ αιιαγή σο απεηιή, ελψ θάπνηνη άιινη σο επθαηξία θαη  έηζη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

κελ κε αληίζηαζε θαη νη δε κε ελζνπζηαζκφ θαηαβάιινληαο θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηπρή 

έθβαζε απηήο. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Oreg, Vakola & Armenakis (2011) νη πεγέο ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

 ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά,  

 ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ-ζπλζήθεο,  

 ζηελ επίδξαζε ηεο αιιαγήο θαη 

 ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο .  

Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή νη αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηνλ 

πινπξαιηζκφ ζηηο αληηδξάζεηο πξνο ηελ αιιαγή, εκπεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα, δεθηηθφηεηα ζε λέεο εκπεηξίεο, πίζηε ζηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θηι. Ο 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα πηζηεχεη φηη είλαη ηθαλφο λα αληαπεμέιζεη ζηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηεο 

αιιαγήο, λα έρεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα αηζζάλεηαη φηη κπνξεί λα εξγαζηεί θάησ απφ φρη θαη 

ηφζν μεθάζαξεο θαηαζηάζεηο, φηη ηνπ είλαη αξεζηφ λα πεηξακαηίδεηαη κε λέα πξάγκαηα, φηη ζεσξεί 

ηελ αιιαγή σο έλα κέζν επίηεπμεο πςειφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ. Όια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ηα 

άηνκα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα θαη εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε εηνηκφηεηα ζηελ αιιαγή θαη έηζη 

κηθξφηεξε αληίζηαζε (Judge, Thoresen, Pucik, & Welbourne, 1999, Oreg, Vakola, & Armenakis, 

2011, Vakola, Tsaousis, & Nikolaou, 2004). 

Οη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, δειαδή ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηθείκελεο αιιαγέο. Δηδηθφηεξα ην αλ 

ππάξρεη ή φρη εκπηζηνζχλε ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη 
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ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. ε αληίζεζε κε ηελ θαρππνςία, ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηνλ 

αξλεηηζκφ, ε χπαξμε ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζα ζπκβάιιεη ζην κέγηζην βαζκφ ζηελ 

πινπνίεζε ηεο αιιαγήο. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη εθφζνλ ν εξγαδφκελνο έρεη εκπηζηνζχλε ζηε 

δηνίθεζε θαη πηζηεχεη φηη ζα έρεη φιε ηελ ππνζηήξημε γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο 

πξνθιήζεηο πνπ επηθπιάζζεη ε αιιαγή, ζπλήζσο αληηκεησπίδεη πην ζεηηθά θαη απνδέρεηαη ηελ 

αιιαγή (Oreg, et al., 2011, Rousseau,  Sitkin, Burt, & Camerer, 1998).  

Η επίδξαζε ηεο αιιαγήο αθνξά ζηα αλακελφκελα νθέιε ζε ζρέζε κε ην θφζηνο. Απηέο νη δπν 

δηαζηάζεηο, ε αληηιακβαλφκελε ζρέζε θφζηνπο – νθέινπο, νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο, 

ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο ζηελ αιιαγή. Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Petrini & Hultman (1995), ν 

εξγαδφκελνο πνπ αληηιακβάλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο αιιαγέο δελ ζα έρεη γηα ηνλ ίδην 

θάπνην θφζηνο ή φηη ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζα είλαη ακειεηέεο θαη αληίζηνηρα φηη ην φπνην 

φθεινο ηνπ ζα είλαη κηθξφ, ηφηε ζα αληηδξάζεη κε αδηαθνξία. Κξαηψληαο φκσο ηελ πξψηε 

παξαδνρή ζηαζεξή, θαη απμάλνληαο ην φθεινο ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηνλ εξγαδφκελν, ηφηε ε 

αληίδξαζή ηνπ ζα είλαη ζεηηθή θαη νη αιιαγέο ζα ηχρνπλ ηηο απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ. Τπάξρεη 

σζηφζν θαη ε πεξίπησζε ηεο αληηιακβαλφκελεο αιιαγήο σο κηα θαηάζηαζε κε πςειφ θφζηνο θαη 

κε ειάρηζην ή θαζφινπ φθεινο γηα ηνλ εξγαδφκελν. ε απηή ηε θάζε εκθαλίδεηαη ην αίζζεκα ηεο 

εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο. Οη εξγαδφκελνη θνβνχληαη γηα ηελ εξγαζία ηνπο, κήπσο ράζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο ή κήπσο ππνβηβαζηνχλ ή αθφκα φηη ηα ζεηηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αιιαγή δελ 

ζα δνζνχλ κε δίθαην ηξφπν ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη έηζη νδεγνχληαη ζε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο 

πξνο ηελ αιιαγή (Armenakis, Bernerth, Pitts, & Walker, 2007). 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, απνηειεί ην πιαίζην πινπνίεζήο ηεο αιιαγήο. Γειαδή ην θαηά 

πφζν νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε,  εάλ εκπηζηεχνληαη 

ζε απηφ ην ζέκα ηνλ νξγαληζκφ, εάλ ζπκκεηέρνπλ ζηα βήκαηα ηεο αιιαγήο, εάλ ηφζν απφ ηε 

δηνίθεζε φζν θαη ζε ζπλαδειθηθφ επίπεδν παξέρεηαη ππνζηήξημε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιαγήο,  εάλ έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηνίθεζε ζα ζηαζεί αξσγφο ζηα 

φπνηα πξνβιήκαηά ηνπο αιιά θαη εάλ ε ίδηα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα γηα λα νινθιεξψζεη κε 

επηηπρία ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή. Δάλ ζπκβαίλνπλ ηα παξαπάλσ είλαη δπλαηφλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ αιιαγή.  

χκθσλα κε ηνπο Adams, Hayes & Hopson (1976) ε πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

αιιαγή πεξλά κέζα απφ πέληε θάζεηο – ζηάδηα: άξλεζε, άκπλα, παξακεξηζκφο παιαηψλ 

πεπνηζήζεσλ, πξνζαξκνγή θαη ζπζηεκαηνπνίεζε.  Όηαλ μεθηλάεη κία αιιαγή ην πξψην ζηάδην 

ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε άξλεζε. Ο ηξφπνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή θαζνξίδεη θαη ηνλ 

βαζκφ ηεο άξλεζεο. ε απηφ ην ζηάδην έρνπκε κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηε 

δεχηεξε θάζε, νη εξγαδφκελνη ακύλνληαη ζηελ αιιαγή γηαηί πηζηεχνπλ φηη ζα ράζνπλ ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Καη ζε απηφ ην ζηάδην κεηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. ηε 

θάζε ηνπ παξακεξηζκνύ ησλ παιαηψλ πεπνηζήζεσλ, νη εξγαδφκελνη μεθηλνχλ ζηαδηαθά λα 

παξακεξίδνπλ ηηο παξειζνληηθέο ζεσξήζεηο θαη λα πηνζεηνχλ ζηγά ζηγά λέεο πεπνηζήζεηο. Η 
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απφδνζή ηνπο εμαθνινπζεί λα είλαη κεησκέλε θαζψο ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα ηελ πξνζαξκνγή. Η 

πξνζαξκνγή απνηειεί έλα ζηάδην εθκάζεζεο ησλ θαηλνχξγησλ θαηαζηάζεσλ φπνπ νη εξγαδφκελνη 

αξρίδνπλ λα ηηο απνδέρνληαη θαη λα ηηο ζπλεζίδνπλ. Σα ζηειέρε αξρίδνπλ λα αλεβάδνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο. Σέινο ζην ζηάδην ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο ε λέα θαηάζηαζε γίλεηαη απνδεθηή απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ε απφδνζή ηνπο επαλέξρεηαη ζηα αξρηθά επίπεδα θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη. 

Δθηφο απηψλ ησλ αηνκηθψλ αληηζηάζεσλ, ε αληίδξαζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ νξγαληζκφ. Γεληθά ζε επίπεδν νξγαληζκψλ ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή απνηειεί κηα έθθξαζε 

ζπληήξεζεο θαη απνζηξνθήο, ε νπνία πξνθαιείηαη ζπλήζσο σο απάληεζε ζε θάπνηα 

επηρεηξνχκελε αιιαγή.
6
 Τπάξρνπλ δειαδή δπλάκεηο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ δεκηνπξγνχλ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ζπλήζσο επεξεάδνληαη θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Οη 

θπξηφηεξνη ιφγνη γηα απηή ηε κνξθή ηεο αληίδξαζεο, κπνξεί λα είλαη ν θφβνο απψιεηαο ηεο 

δχλακεο, ε αλαηξνπή ηεο δνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ε ππνβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ – αξκνδηνηήησλ,  

νη λένη θαλφλεο πνπ ζα ηεζνχλ απφ άιινπο, ε αιιαγή θνπιηνχξαο  (αμηψλ, πξνζδνθηψλ, 

δηαδηθαζηψλ),ε αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή θαη ησλ ιφγσλ αληίζηαζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θ.α.  

  

Μηα αθφκα αλαθνξά γηα ηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ή κε ζηελ αιιαγή, έγηλε απφ ηελ θαζεγήηξηα 

ηνπ Harvard Business School , Dr. Linda Hill ζην βηβιίν ηεο, «Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο», (2009),  

ζην νπνίν ζεκεηψλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηηο νξγαλσηηθέο αιιαγέο. Η 

Dr, Hill αλαθέξεη ελλέα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο θαη έμη 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιαγή. πγθεθξηκέλα :  

Οη Δλλέα (9) ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή :  

1.  Πηζηεχνπλ φηη ε αιιαγή είλαη πεξηηηή ή ζα θάλεη ηα πξάγκαηα ρεηξφηεξα.  

2.  Γελ εκπηζηεχνληαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ νδεγνχλ ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο.  

3.  Γελ ηνπο αξέζεη ν ηξφπνο πνπ εηζάγεηαη ε αιιαγή.  

4.  Γελ είλαη βέβαηνη φηη ε αιιαγή ζα πεηχρεη.  

5.  Γελ είραλ (έρνπλ) θακία ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο 

αιιαγήο.  

6.  Θεσξνχλ φηη ε αιιαγή ζα ζεκάλεη ηελ πξνζσπηθή απψιεηα - ηεο αζθάιεηαο, ρξεκάησλ ηεο 

θαηάζηαζεο ή ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ .  

7.  Δπηζπκνχλ -πηζηεχνπλ ζην status quo.  

8.  Έρνπλ ήδε βηψζεη πνιιέο αιιαγέο θαη δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κηα αθφκα αλαζηάησζε   

9.  Φνβνχληαη φηη δελ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο κε λένπο ηξφπνπο 

πνπ απαηηείηαη απφ ηελ αιιαγή.  

                                                 
6
 Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα ηνπ Μαθηαβέιη Ν. (1513): ‹‹...δελ ππάξρεη πην επηθίλδπλν πξάγκα λα επηρεηξήζεη 

θάλεηο, από ην λα πξνζπαζεί λα εηζάγεη λένπο ζεζκνύο (αιιαγέο). Γηαηί, εηζάγνληάο ηνπο, έρεη ερζξνύο όινπο εθείλνπο 

πνπ επεξγεηνύληαλ από ηνπο παιηνύο ζεζκνύο θαη έρεη ριηαξνύο ππνζηεξηρηέο όινπο εθείλνπο πνπ ζα επεξγεηεζνύλ από 

ηνπο λένπο ζεζκνύο…..››. Γεσξγφπνπινο Α., (2015)  



[34] 

 

Οη  Έμη (6) ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζα ζηεξίμνπλ ηελ αιιαγή :  

1.  Πηζηεχνπλ φηη ε αιιαγή έρεη λφεκα θαη φηη είλαη ε ζσζηή πνξεία δξάζεο.  

2.  έβνληαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ νδεγνχλ ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο.  

3.  Αλακέλνπλ λέεο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιαγή.  

4.  Δίραλ (έρνπλ) εκπιαθεί ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο αιιαγήο.  

5.  Πηζηεχνπλ φηη ε αιιαγή ζα νδεγήζεη ζε πξνζσπηθφ θέξδνο.  

6.  Αξέζθνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο αιιαγήο.  

 

Όπσο ζεκεηψλεηαη :  

 «Η δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο αιιαγήο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη δελ κπνξνύκε λα 

“πξνγξακκαηίζνπκε” ηνπο εαπηνύο καο ώζηε λα πξνζαξκνζηνύλ.  Τα αλζξώπηλα όληα είλαη 

πνιύπινθα θαη ζπλαηζζεκαηηθά, θαη έλα κέξνο από ην άγρνο ηεο αιιαγήο πξνέξρεηαη από έλα ράζκα 

αλάκεζα ζε απηό πνπ ζέινπλ λα αηζζάλνληαη θαη λα θάλνπλ, θαη ζε απηό πνπ πξαγκαηηθά 

αηζζάλνληαη.  Τν ράζκα δελ ζα κεησζεί κε ηελ αδηαθνξία, αιιά αλαγλσξίδνληαο θαη 

αληηκεησπίδνληαο πξαγκαηηθά ηε δπζθνιία ηνπ αηόκνπ κε ηελ αιιαγή.»  -Dennis Jaffe & Cynthia 

Scott 
7
 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ γίλεηαη θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηεο αληηιήςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνπ ιφγνπο –αηηίεο πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ 

αληίζηαζε θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα ηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα 

ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε εηνηκφηεηαο ή κε, θαη σο εθ ηνχηνπ κε κηα ζηάζε απνδνρήο ηεο 

αιιαγήο ή αληίζηαζεο ζε απηή.   

2.7. Αληηκεηώπηζε αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή   

 

Παξφηη ζε γεληθά πιαίζηα ε αιιαγή ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηαζε θαη σο έλλνηα ελέρεη θάηη ην 

αξλεηηθφ γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο, εληνχηνηο έρεη παξαηεξεζεί φηη ε αιιαγή κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεηηθά ζηνπο εξγαδφκελνπο λα ηνπο ελεξγνπνηήζεη, λα ηνπο δεκηνπξγήζεη αηζηνδνμία, 

ελζνπζηαζκφ θαη ειπίδα γηα θάηη θαιχηεξν θαη έηζη λα απμήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα 

πξνζσπηθή θαη νξγαλσζηαθή επηηπρία. Βαζηθφ ξφινο ζε απηή ηε θαηεχζπλζε έρεη ν ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο θαη ηεο ζηάζεο -ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η δηνίθεζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή είλαη έλα πνιχ επαίζζεην θαη πνιπζχλζεην έξγν, 

γηαηί δηνίθεζε ησλ αιιαγψλ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη δηνίθεζε αλζξψπσλ πνπ ζπρλά είλαη 

παξνξκεηηθνί θαη απξφβιεπηνη (Moran & Brightman, 2001). Χο αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο 
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λννχληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο νξγαληζκνχο ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ή λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αληηζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο.  Πνιιέο είλαη νη ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αληηζηάζεσλ. Χζηφζν νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζπλεγνξνχλ 

ζην φηη νη πιένλ ελδεδεηγκέλεο εζηηάδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία, ζηε ζπκκεηνρή, ζηε 

δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε, ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο, ζπνπδαηφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο ηεο εθάζηνηε αιιαγήο.  

Η επηθνηλσλία, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε αληίζηαζε απνξξέεη απφ ηελ 

παξαπιεξνθφξεζε ή ηελ ειιηπή επηθνηλσλία, ζηνρεχνληαο ζην λα πεηζηνχλ νη εκπιεθφκελνη γηα 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αιιαγήο.  Η εθπαίδεπζε ζε λέεο δεμηφηεηεο θαη ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ 

βνεζά ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαζψο εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

αλνίγεη λέεο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο. Η ζπκκεηνρή ή ε δεκηνπξγία εληχπσζεο ζπκκεηνρήο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγή, απμάλεη ηελ εκπινθή ησλ εξγαδφκελσλ, ηνπο επηηξέπεη 

λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα 

δεζκεπηνχλ ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά.  

 Η δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε, ζπκβάιιεη ζην λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν θφβνο ηεο αιιαγήο θαη ελζσκαηψλεη ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ θαιιηέξγεηα λέσλ δεμηνηήησλ, θιπ. Όηαλ νη αληηζηάζεηο 

πξνέξρνληαη απφ κηα ηζρπξή εληφο ηνπ νξγαληζκνχ νκάδα, ε δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα 

πξνζθέξεη έλα είδνο ζπκθσλίαο ή αληαιιαγήο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη αληηδξάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη ζπλδπαζηηθέο ζηξαηεγηθέο, πξνέξρνληαη απφ ην ζπγθεξαζκφ θάπνησλ απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο. Η επηινγή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηφδνπ, φπσο είλαη ε ηαρχηεηα κεηαβνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη δηαζέζηκνη πφξνη, 

ην ζηπι εγεζίαο, ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο θηι.  

Καηά ην πξψην ζηάδην κηαο αιιαγήο είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχλ φινη νη εκπιεθφκελνη 

ηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγή θαζψο θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο ζηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σν ίδην απαξαίηεην είλαη λα θαηαιάβνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα επέιζνπλ 

αλ δελ εθαξκνζηεί ε αιιαγή αιιά θαη ηα νθέιε απφ ηελ πινπνίεζή ηεο. χκθσλα κε ηνλ Kotter 

απαξαίηεην βήκα γηα κηα επηηπρεκέλε αιιαγή ζεσξείηαη ην «ρηίζηκν» εθ ησλ πξνηέξσλ ελφο 

πιαηζίνπ πνπ αλαδεηθλχεη ην πφζν επείγνπζα θαη αλαγθαία έρεη θαηαζηεί ε εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο γηα ηνλ νξγαληζκφ. ηελ νηθνδφκεζε απηνχ ηνπ θιίκαηνο ππέξ ηεο αιιαγήο, ζα πξέπεη 

λα εληαρζεί θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο πεπνίζεζεο φηη ε αιιαγή είλαη νξζνινγηθή θαη εθαξκφζηκε 

ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ηελ πηζηέςνπλ θαη λα πξνζπαζήζνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.  
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2.8. Δηνηκόηεηα ζηελ αιιαγή - Αηνκηθή θαη Οξγαλσζηαθή Δηνηκόηεηα  

 

Η εηνηκφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αξρηθή ππνζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο (Armenakis et al., 1993, 

Armenakis, Harris, & Feild, 1999). Η έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή έρεη πξνθχςεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα πεδία ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο (Block & Keller, 1998), θαη αξγφηεξα 

πξνεθηάζεθε ζην ρψξν ηεο νξγαλσζηαθήο ζεσξίαο. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Jacobson 

(1957), σζηφζν ηα ζεκέιηα γηα απηήλ σο κνλαδηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξνάγγεινο ζπκπεξηθνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο αιιαγήο, ηέζεθαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κέζα απφ δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο νπνίαο εθηπιίζζεηαη ε 

αιιαγή. 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία πεξηέρνληαη έλα πιήζνο εκπεηξηθψλ κειεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε εηνηκφηεηα ελφο εξγαδνκέλνπ απνηειεί ζεκαληηθφ νδεγφ επηηπρίαο θαζψο εάλ ηα άηνκα δελ 

είλαη πεπεηζκέλα φηη ε αιιαγή είλαη απαξαίηεηε ή εάλ δελ έρνπλ ηε πεπνίζεζε φηη είλαη δπλαηφλ 

λα αιιάμεη ν νξγαληζκφο, ηφηε θαη νη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αιιαγή είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα 

απνηχρνπλ (Cunnigham et al.,2002). Η εηνηκφηεηα γηα αιιαγή δελ είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ θαηά 

αλάγθε πξνυπάξρεη θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε εθ πξννηκίνπ. Χο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη 

λα θαιιηεξγεζεί έλα θιίκα εηνηκφηεηαο απφ ηνλ νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

αληηζηάζεηο θαη λα επηηεπρζνχλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη πην απνηειεζκαηηθά (Smiths, 2005).   

ηε βηβιηνγξαθία, ε εηνηκφηεηα νξίδεηαη σο νη πεπνηζήζεηο, νη ζθέςεηο, θαη νη ζπκπεξηθνξέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ απνδνρή αθελφο ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή θαη αθεηέξνπ σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηνπ νξγαληζκνχ γηα απηή. ηε ζεσξία ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ε εηνηκφηεηα γίλεηαη θαηαλνεηή είηε σο θαηάζηαζε είηε σο 

δηαδηθαζία είηε αθφκα σο καζεζηαθή δηαδηθαζία. Χο θαηάζηαζε ε εηνηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ αηφκνπ λα θάλεη θάηη, ή ζην πφζν έηνηκν είλαη γηα έλα γεγνλφο. Χο δηαδηθαζία, 

ε εηνηκφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ απην-αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ ή  κε ηελ εθηίκεζε θάπνηνπ άιινπ 

γηα ην θαηά πφζν ην άηνκν απηφ κπνξεί λα εθηειέζεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο . Χο 

κάζεζε ε εηνηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα εθπαηδεχνληαη 

γηα λα αλαπηχζζνπλ λέεο δεμηφηεηεο ή ζπκπεξηθνξέο θαζψο θαη ζηελ αίζζεζε αηνκηθήο 

ηθαλφηεηαο γηα απηφλνκε δξάζε. Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη παξφηη ε έλλνηα ηεο 

εηνηκφηεηαο είλαη επξέσο γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά, εληνχηνηο δελ είλαη 

μεθάζαξν εάλ είλαη κηα θαηάζηαζε ή κηα δηαδηθαζία. Έρεη σζηφζν ραξαθηεξηζηεί σο ν γλσζηηθφο 

πξφδξνκνο ζηηο ζπκπεξηθνξέο είηε ηεο αληίζηαζεο είηε ηεο ππνζηήξημεο (Armenakis et al., 1993) 

θαη ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηνπο παξάγνληεο εηνηκφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο δηαλνεηηθά θαη 

θπζηθά γηα άκεζε δξάζε (Madsen et al., 2005).  
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Η έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή δηαθξίλεηαη σο πξνο ηνλ αηνκηθφ ή νξγαλσζηαθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. Τπφ ην αηνκηθφ πξίζκα νξίδεηαη σο ε πξνζπκία, νη ζηφρνη, ηα θίλεηξα ησλ 

κειψλ ελφο νξγαληζκνχ απέλαληη ζηελ επεξρφκελε ή πξνηεηλφκελε αιιαγή, θαζψο θαη νη 

πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο, πξνζέζεηο ηνπο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο θαη ηελ 

πηζαλή επηηπρία ή απνηπρία απηήο, ή σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα θαη αμία ηεο αιιαγήο. Δπίζεο 

σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα άηνκα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, θαζψο θαη ε ηάζε ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ επλντθά ή κε ζηα λέα 

δεδνκέλα (Beckhard & Harris 1987, Armenakis et. al., 1993, Armenakis et. al., 1999, Hanpachern, 

1997). Αληίζηνηρα, ε νξγαλσζηαθή εηνηκφηεηα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ, νξίδεηαη σο ε 

θνηλσληθή, ηερλνινγηθή θαη ζπζηεκηθή ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα εθαξκφζεη λέα πξάγκαηα 

θαη λα αιιάμεη, ή αθφκα φια φζα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ν νξγαληζκφο γηα λα πξνεηνηκάζεη ην 

έδαθνο ηεο αιιαγήο θαη λα ηελ ππνζηεξίμεη ζηελ εθαξκνγή ηεο (Daniels & Mathers 1989). 

Η εηνηκφηεηα γηα αιιαγή θαζξεθηίδεη ην κέγεζνο πνπ έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ 

παξνπζηάδνπλ «ζεκάδηα» γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά απφ ηα νπνία θαίλεηαη φηη ηείλνπλ λα 

απνδερηνχλ λα ελζηεξληζηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ψζηε λα αιιάμεη 

πξνο ην θαιχηεξν ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ή ην αληίζεην . Η ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα ε νπνία 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πψο αηζζάλεηαη ην άηνκν γηα ηελ αιιαγή (π.ρ., θφβν, αβεβαηφηεηα, 

δπζθνιία πξνζαξκνγήο, άγρνο θηι), πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο ή ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα 

ελεξγήζεη σο απάληεζε ζηελ αιιαγή (π.ρ., δηακαξηχξνληαη γηα ηελ αιιαγή, πξνζπαζνχλ λα 

πείζνπλ ηνπο άιινπο φηη ε αιιαγή είλαη θαθή θηι), ε γλσζηηθή ζπληζηψζα πεξηιακβάλεη ην ηη 

ζθέθηεηαη  ην άηνκν γηα ηελ αιιαγή (π.ρ., είλαη απαξαίηεηε, ζα  είλαη επεξγεηηθή θηι). Φπζηθά ηα 

παξαπάλσ δελ είλαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν, θαη απηφ πνπ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη γηα 

κηα αιιαγή ζα αληηζηνηρεί ζπρλά ζην ηη ζθέθηνληαη γηα απηή θαη κε ηηο  ζπκπεξηθνξηθέο 

πξνζέζεηο ζε θαζεηί πνπ λνηψζνπλ θαη πηζηεχνπλ. Παξ 'φια απηά, ηα ζπζηαηηθά είλαη δηαθξηηά ην 

έλα ηνπ άιινπ θαη θάζε έλα αλαδεηθλχεη κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αληίζηαζεο 

(McGuire, 1985).  

Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, φια ηα πξνεγνχκελα εζηηάδνπλ ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. Αλεμάξηεηα δειαδή εάλ ε εηνηκφηεηα αθνξά ζην άηνκν ή ζηνλ νξγαληζκφ, θέληξν 

ηεο αιιαγήο είλαη νη εξγαδφκελνη θαη ε απαξαίηεηε πξνο απηνχο παξνρή ππνζηήξημεο, έκπλεπζεο, 

αζθάιεηαο, ελέξγεηαο, δχλακεο, θαη γεληθφηεξα ε θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο θαη αληίιεςεο φηη ν 

νξγαληζκφο είλαη έηνηκνο γηα ηελ αιιαγή θαη ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε πξνσζνχκελε αιιαγή. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε χπαξμε εηνηκφηεηαο είλαη θάηη δχζθνιν θαη ε δεκηνπξγία ηεο έλα εμίζνπ 

δχζθνιν εγρείξεκα, θαζψο πξνυπφζεζε απηήο είλαη ε εγθαηάιεηςε απφ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνζεγγίζεσλ ησλ πξαγκάησλ θαη 

ε πηνζέηεζε λέσλ. 
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2.9. Έξεπλεο θαη Μνληέια  Δηνηκόηεηαο  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη κηα αιιαγή είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί αθφκα θαη κε ρακειή 

εηνηκφηεηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ 

απνδείμεη φηη ε πηζαλφηεηα λα απνηχρεη κηα αιιαγή απμάλεηαη φηαλ ε εηνηκφηεηα είλαη ζε ρακειά 

επίπεδα θαζψο απμάλεηαη ην ελδερφκελν ελεξγήο αληίζηαζεο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ελψ 

αληίζεηα ε επηηπρήο έθβαζε ηεο αιιαγήο είλαη ζρεδφλ ζίγνπξε φηαλ ηα εκπιεθφκελα άηνκα 

δείρλνπλ πςειφ βαζκφ εηνηκφηεηαο (Armenakis et al., 1993). 

Αξρηθά ζεσξεηηθνί φπσο ν Kurt Lewin (1947) έδσζαλ βαξχηεηα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ησλ αηφκσλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηφ ιεηηνπξγεί (ζεηηθά ή αξλεηηθά) πξνο ηελ αιιαγή κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ. Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ εξεπλψλ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη  δπλάκεηο πνπ ελδερνκέλσο απμάλνπλ ηελ 

εηνηκφηεηα. (Armenakis et al.1993, Armenakis et al. 1999, Wanberg & Banas, 2000).  ηε 

πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κειέηεο πνπ αλαδεηνχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ ηα άηνκα 

θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκφηεηα, φπσο απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε πξνζσπηθφηεηα, ηηο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (πεπνηζήζεηο απηo-απνηειεζκαηηθφηεηαο), εθείλα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θφβνπ, ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε αιιαγή θαη 

ηαπηφρξνλα πξνάγνπλ ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο ηζχλνληεο ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη 

εθείλσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ πηζαλή αληίζηαζε ζηελ αιιαγή.   

Ο Lewin (1947) ππνζηήξημε φηη ηα άηνκα γίλνληαη  πην έκπεηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο 

ηνπο, κέζσ ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ηεο αιιαγήο (μεπάγσκα, κεηαθίλεζε θαη εθ λένπ πάγσκα).  Με 

βάζε απηή ηελ άπνςε,  νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ γηα ηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο θαζψο θαη γηα λα αθνινπζήζνπλ νη  

νξγαληζκνί θαη άηνκα απηά ηα ζηάδηα.  Γηα παξάδεηγκα, νη Coch &French (1948) θαηέδεημαλ ηελ 

επίδξαζε δηαθφξσλ κνξθψλ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ζε πεξηφδνπο αιιαγψλ.  Βξήθαλ φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ νη εξγαδφκελνη θαζψο θαη φηη πηνζέηεζαλ πην γξήγνξα ηνπο λένπο 

ζηφρνπο ηεο αιιαγήο..  Κάπνηνη άιινη σζνχκελνη απφ απηέο ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο εζηίαζαλ ζην 

λα πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πψο ζα κπνξνχζε λα κεησζεί ε αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή (Lawrence, 1954, Kotter & Schlesinger, 1979, Kotter, 1995). 

ηε βάζε απηή, νη Arnenakis, Harris, & Mossholder (1993) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα ηε 

δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο θαη πξφηεηλαλ ηελ εηνηκφηεηα ζαλ έλα πξφδξνκν ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο 

πηνζέηεζεο ζπκπεξηθνξψλ.  Έλα βήκα ζην κνληέιν ηνπο ήηαλ λα θαζνξηζηεί πφζν έηνηκα είλαη ηα 

κέιε ηεο αιιαγήο  πξηλ ή θαηά ην μεθίλεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ. Η 

αμηνιφγεζε απηή ζχκθσλα κε ηνπο Armenakis, Harris, & Mossholder επηηξέπεη ζηνπο ηζχλνληεο 

ηεο αιιαγήο λα εληνπίζνπλ ελδερφκελα «θελά» πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δηθψλ ηνπο 

πξνζδνθηψλ γηα ηελ αιιαγή θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ.  Δάλ παξαηεξεζνχλ ζεκαληηθά «θελά» 
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θαη δελ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα θιείζνπλ, ε αληίζηαζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

αλακελνκέλε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη δπλαηφλ λα απεηιεζεί ε εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο εηνηκφηεηαο, φπνπ πξνεηνηκάδνληαη νη 

εξγαδφκελνη ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αιιαγή, ην ζηάδην ηεο πηνζέηεζεο, φπνπ ηξνπνπνηνχληαη 

ζηαδηαθά ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηέινο ην ζηάδην ηεο ζεζκνζέηεζεο, φπνπ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο αιιαγήο ψζηε λα γίλεη θαλφλαο.   

χκθσλα κε ηνπο  Armenakis et al.,(1999) απηφ πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην κήλπκα ηεο 

αιιαγήο, ε πξνζπάζεηα δειαδή ηνπ νξγαληζκνχ λα θηάζεη ζηελ ηδαληθή θαηάζηαζε φπνπ δελ ζα 

ππάξρεη αληίζηαζε αιιά απνδνρή. Τπνζηήξημαλ φηη  ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή δεκηνπξγείηαη 

κέζσ ηνπ κελχκαηνο πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζνχλ ςπρνινγηθά νη εξγαδφκελνη, λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο αζάθεηαο θαη ηεο αλεζπρίαο πνπ δεκηνπξγεί 

ε αιιαγή, σο απάληεζε ζηα εμήο εξσηήκαηα:  

 Δίλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή;  

 Η αιιαγή πνπ εηζάγεηαη είλαη ε θαηάιιειε;  

 Σα βαζηθά µέιε ηνπ νξγαληζκνχ ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιαγή απηή;  

 Μπνξψ εγψ ή εκείο (ηα µέιε ηνπ νξγαληζκνχ) λα πινπνηήζνπκε επηηπρψο ηελ αιιαγή;  

 Πνηνο είλαη ν αληίθηππνο απηήο ηεο αιιαγήο γηα εκέλα; 

 

Οη εξσηήζεηο απηέο απαληψληαη µέζσ ησλ πέληε ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ην κήλπκα γηα ηελ αιιαγή θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:  

 Απόκλιζη ή διαθοπά (Discrepancy): Χο απφθιηζε νξίδεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηελ ηδαληθή ή επηζπκεηή θαηάζηαζε. Μέρξηο φηνπ ηα κέιε ελφο 

νξγαληζκνχ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε παξνχζα (ηξέρνπζα) θαηάζηαζε δελ είλαη ε 

θαηάιιειε θαη φηη απαηηείηαη κηα δηαθνξεηηθή, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή 

πξσηνβνπιία πξνο ηελ αιιαγή. Οη Beer et a/. (1990) ππνζηήξημαλ φηη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε αιιαγή εάλ ηα µέιε ηνπ νξγαληζκνχ δελ αλαγλσξίζνπλ φηη πθίζηαηαη έλαο μεθάζαξνο θαη 

ππαξθηφο θίλδπλνο, έλα απηφ θαη άκεζν πξφβιεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, γηα 

λα παξακείλεη ν νξγαληζκφο  βηψζηκνο θαη ιεηηνπξγηθφο. 

 

 Καηαλληλόηηηα (Appropriateness): Η θαηαιιειφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα δίλεη ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη κε ην ιφγν πνπ ε πξνηεηλφκελε 

πξσηνβνπιία αιιαγήο είλαη ε ελδεδεηγκέλε θαη ηη πξφθεηηαη λα δηνξζψζεη ή λα βειηηψζεη 

(Beckhard & Harris, 1987). Δίλαη αξθεηά ζπρλφ ην ελδερφκελν αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ 

ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο θαη  κε ην 

πφζν απαξαίηεηε είλαη, λα εμαθνινπζνχλ λα δηαθσλνχλ κε ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή  (Kissler, 
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1991). Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη φρη απιά λα ππάξρεη ζπκθσλία φηη ε πξνηεηλφκελε αιιαγή 

είλαη ε ζσζηή, αιιά ζα πξέπεη επηπιένλ λα ππάξρεη ζπκθσλία φηη ε αιιαγή ηαηξηάδεη µε ηελ 

θνπιηνχξα, ηε δνκή, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην νξγαλσηηθφ ηνπ πιαίζην  

(Buller et al., 1985).  

 

  Βαζική Υποζηήπιξη (Principal support): Η μεθάζαξε ππνζηήξημε θαη  

δέζκεπζε ζε µία αιιαγή αλακθίβνια θαιιηεξγεί έλα ζεηηθφ θιίκα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ελψ 

ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε έιιεηςε απηήο απφ ηε κεξηά ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ αλψηεξσλ 

ζηειερψλ νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο ζε αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνσζνχκελσλ αιιαγψλ(Covin & Kilmann, 1990, Vollman, 1996). Η ππνζηήξημε είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο, ψζηε ηα εκπιεθφκελα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ λα 

πεηζζνχλ φηη φινη νη δηνηθνχληεο θαη ηα ζηειέρε είλαη δεζκεπκέλα θαη ζα θαηαβάινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο αιιαγήο (Armenakis et al., 1999). Όηαλ εηζάγεηαη 

µία αιιαγή, ηα µέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζα επηδηψμνπλ λα θαηαιάβνπλ ηα θίλεηξα ηεο δηνίθεζεο 

θαη ην πφζν ζνβαξέο είλαη νη πξνζέζεηο ηεο. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη γηα απηέο ηηο πιεξνθνξίεο νη 

εξγαδφκελνη ζα ζηξαθνχλ ζε άηνκα πνπ εκπηζηεχνληαη θπξίσο απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Έηζη ηα αλψηεξα ζηειέρε (Γηεπζπληήο, πξντζηάκελνο θηι) έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

θαζψο κπνξνχλ λα εκπλένπλ ηελ ππνζηήξημε πξνο ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ  θαη λα θάλνπλ 

αηζζεηή ηε ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή.  

 

 Αποηελεζμαηικόηηηα (Efficacy): αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα πξνζπαζνχλ  γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.  Αλ δελ παξέρνληαη θίλεηξα γηα απηφ ηφηε ε 

επηκνλή ζην ζηφρν, θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ  είλαη  

πεξηνξηζκέλε (Bandura θαη Locke, 2003). Όπσο ππνζηεξίδεη ν Galpin (1996) ηα αλψηεξα 

ζηειέρε  είλαη ππνρξεσκέλα λα παξάζρνπλ ακέξηζηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηε δπλαηφηεηα γηα 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Απηφ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο είλαη δπλαηφλ νη εξγαδφκελνη λα κελ είλαη πεπεηζκέλνη φηη είλαη 

εθηθηή ε επηηπρή πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο. Δθηφο απηνχ φπσο ζεκεηψλεη ν 

Vollman (1996) ηα πςειά επίπεδα απνηπρηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε πξσηνβνπιίεο αιιαγήο 

ελδέρεηαη λα είλαη ην απνηέιεζκα απνηπρηψλ ηεο δηνίθεζεο λα θαηαλνήζεη πνηεο γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο απαηηνχληαη ψζηε λα πινπνηεζεί κε επηηπρία ε αιιαγή.  

 

 Σθένορ (Valence):χκθσλα κε ηνπο Armenakis et a/. (1993, 1999) εάλ  

θαλείο πηζηεχεη φηη δελ ζα ππάξρεη θάπνην φθεινο γηα εθείλνλ απφ ηελ επεξρφκελε αιιαγή ή 

εάλ ζεσξεί φηη νη δπζθνιίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηεο αιιαγήο  ζα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ην 

φθειφο ηνπ, ηφηε ην άηνκν ινγηθά ζα νδεγεζεί ζε αληίζηαζε απέλαληη ζηελ αιιαγή. Αλ 

σζηφζν απφ ηελ αληίζηξνθε άπνςε κπνξεί ν νξγαληζκφο λα πείζεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα 
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νθέιε πνπ ζα έρνπλ έζησ θαη καθξνπξφζεζκα ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 

λα πηνζεηήζνπλ κε επραξίζηεζε ηελ αιιαγή. Απηή ε αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο απνηειεί ην 

ζεκείν θιεηδί αλαθνξηθά κε ην ζζέλνο. Σν δεηνχκελν δειαδή δελ είλαη ην θαηά πφζν 

επηζπκεηά είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αιιαγή αιιά ην «θέξδνο» πνπ ζα ζεκαίλεη απηή γηα 

ηνλ εξγαδφκελν θαη ην θαηά πφζν απηφ είλαη επηζπκεηφ γηα απηφλ (Goodman et al.,1980). 

 

Οη Armenakis et al.,(1993) ππνζηήξημαλ φηη βαζηθή αξρή γηα ηε δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο απνηειεί 

ε επηξξνή ηεο αληίιεςεο, ηεο πξφζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν 

θαηά πφζν ηα άηνκα είλαη απνθαζηζκέλα θαη επηζπκνχλ ηελ αιιαγή βξίζθεηαη ζε απφιπηε 

εμάξηεζε κε ηελ επηηπρή ή φρη έθβαζε απηήο. Όια ηα ζπζηαηηθά ηνπ κελχκαηνο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή, πνιχ 

πεξηζζφηεξν δε εάλ ζπλδπαζηνχλ κε ηελ επηθνηλσλία, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη κάζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ.  

 

Όπσο ήδε αλαθέξακε ε εηνηκφηεηα γηα ηελ αιιαγή δελ είλαη κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Αλά 

πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ έλα άηνκν είλαη δπλαηφλ λα 

είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έηνηκν γηα ηελ εθάζηνηε αιιαγή. Ο δηαθνξεηηθφο βαζκφο 

εηνηκφηεηαο ηνπ αηφκνπ νθείιεηαη ζην πιαίζην ηεο αιιαγήο, ζηηο ζηξαηεγηθέο δηεπθφιπλζεο, ζην 

πεξηβάιινλ, ζηνπο αλζξψπνπο ή ζε ζπλδπαζκνχο απηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ (Holt et. 

al.,2007). Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνπο Daniel Holt et al.,ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή απνηειεί κηα 

ζηάζε θαηαλφεζεο ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ: 

 ην πεξηερόκελν ηεο αιιαγήο, (δειαδή ηη είλαη απηφ πνπ αιιάδεη θαη γηαηί), απφ  

 ηε δηαδηθαζία (δειαδή, κε πνην ηξφπν ζα πινπνηεζεί ε αιιαγή), 

 ην πιαίζην( δειαδή, πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη ε αιιαγή), θαη  

 ηα εκπιεθόκελα άηνκα ζε απηή (δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ πνπ θαινχληαη λα 

αιιάμνπλ) .  

 

Σν παξαθάησ ζρήκα  απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Αλ θαη απηφ ην κνληέιν δελ εθαξκφδεηαη 

απηνχζην ζηελ παξνχζα έξεπλα, παξέρεη έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ 

αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ κέηξνπ εηνηκφηεηαο, θαζψο ππνδειψλεη φηη έλα γεληθφ ζχλνιν 

πεπνηζήζεσλ δηακνξθψλνπλ ηελ εηνηκφηεηα θαη παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπκπεξηθνξψλ αληίζηαζεο ή ηελ πηνζέηεζεο ηεο αιιαγήο . 
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Απηέο νη δηαζηάζεηο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή αληαλαθινχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα 

είλαη έηνηκα λα απνδερζνχλ, λα αγθαιηάζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηε πξνηεηλφκελε αιιαγή. Γηα ην 

ιφγν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε εηνηκφηεηα κε βάζε απηέο ηηο ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο 

νη Holt et al., πξνζδηφξηζαλ ηα ζέκαηα πνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπο είραλ επηπηψζεηο ζηελ 

εηνηκφηεηα ησλ αηφκσλ.  

Απηά ηα ζέκαηα ζρεηίδνληαλ κε  α) ηελ πεπνίζεζε ησλ αηφκσλ φηη είλαη ζε ζέζε λα 

πινπνηήζνπλ ηελ αιιαγή, β) φηη ε αιιαγή ζα σθειήζεη ηνλ εξγαδφκελν πξνζσπηθά γ) κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε αιιαγή ζα νδεγήζεη ζε καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηνλ νξγαληζκφ δ) κε ηελ 

αλαγλψξηζε φηη ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ ππνζηεξίδεη ηελ αιιαγή, θαη ε) κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Απηά ηα ζέκαηα νκαδνπνηήζεθαλ θαη 

ζρεκαηίζηεθαλ νη εμήο ηέζζεξηο παξάγνληεο :  

 απην- απνηειεζκαηηθφηεηα- self efficacy (νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ην 

εάλ δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηελ αιιαγή) 
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 πξνζσπηθά νθέιε-  personal Benefits  (νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ην 

εάλ πηζηεχνπλ φηη ε αιιαγή ζα έρεη πξνζσπηθά νθέιε θαη ζα είλαη επεξγεηηθή γηα απηνχο)  

 δηνηθεηηθή ππνζηήξημε -Principal support (νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδφκελσλ γηα ην πψο 

αληηιακβάλνληαη ηε ζηάζε ησλ εγεηψλ ηεο αιιαγήο , εάλ ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηεο αιιαγήο),  

 θαηαιιειφηεηα -Appropriateness: (νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ην εάλ ε 

αιιαγή είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ζχκθσλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ)  

 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο επζπγξακκίδνληαη κε ην παξαπάλσ κνληέιν ηεο εηνηκφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ην πεξηερφκελν (θαηαιιειφηεηα –αλαγθαηφηεηα), ην πιαίζην (πξνζσπηθά 

νθέιε), ηε δηαδηθαζία (δηνηθεηηθή ππνζηήξημε) θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (απηo-

απνηειεζκαηηθφηεηα) 

 

Δθηφο ησλ Holt et al., ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αηνκηθήο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή θαη νξηζκέλσλ 

κεηαβιεηψλ έρεη αλαδεηρζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ. πγθεθξηκέλα  

έρεη εληνπηζηεί ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο εηνηκφηεηαο θαη παξαγφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πξφζεζε γηα πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο, ε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, ε πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπο, ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο, ε 

δηάζεζε γηα εθπαίδεπζε θαη κάζεζε, ην θαιφ ή κε εξγαζηαθφ θιίκα θαη ε επηθνηλσλία κε ηα 

αλψηεξα ζηειέρε, θαζψο θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ αιιαγή, 

φπσο θαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε (Cunningham et al., 2002, 

Hanpachern et al., 1998).  

Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο  Miller et al (1994), ε παξνρή πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνηνηηθήο 

θαη επαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

εηνηκφηεηαο. Απηή ε άπνςή ηνπο απνξξέεη απφ ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ ζε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ε νπνία εηζήγαγε λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο. ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε νη Armenakis & Harris (2002) ππνζηήξημαλ φηη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί κηα 

επηηπρεκέλε αιιαγή απφ κηα πνπ απνηπγράλεη ιφγσ ηεο αληίζηαζεο θαη αβεβαηφηεηαο. ε έλα 

γεληθφ πιαίζην κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επαξθήο θαη ζαθήο πιεξνθφξεζε θαη ε επηθνηλσλία κε 

ηα εκπιεθφκελα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζεκειίσζε ηεο εηνηκφηεηαο θαη 

κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο αληίζηαζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ 

νη εξγαδφκελνη πξνο ηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ. Γεληθφηεξα είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη 

ηα άηνκα ηείλνπλ λα δείρλνπλ πξνζπκία πξνο ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή εθφζνλ αηζζάλνληαη φηη 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ, ππνζηήξημε θαη θαιή ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

Έλα αθφκα εχξεκα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ είλαη ν εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιιαγή.  Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε εηνηκφηεηα ησλ αηφκσλ 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά φηαλ απηά δελ έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ή φηαλ 
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αηζζάλνληαη φηη ε γλψκε ηνπο δελ εηζαθνχεηαη ή δελ αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ θαη πξνζνρή 

απφ ηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ (McNabb & Sepic, 1995). Απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ επηβεβαηψλεη 

κειέηε ησλ Eby et al.,(2000), πνπ επηθεληξψζεθαλ ζε ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ πνπ είρε 

μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα αιιαγή ζηε δνκή ησλ πσιήζεσλ, θαη ε νπνία έδεημε φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αχμαλε ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπο γηα αιιαγή.  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, κειέηε ησλ Gunningham et al., (2002) έρεη δείμεη φηη ε εηνηκφηεηα γηα 

αιιαγή απμαλφηαλ ζε άηνκα πνπ είραλ ζέζεηο πςειήο επζχλεο θαη απαηηήζεσλ θαη κεγαιχηεξε 

δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ζηα άηνκα πνπ είραλ κεγαιχηεξε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κηα πην καρεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  Οκνίσο  νη 

Wanberg & Banas (2000) ζε κειέηε πνπ έθαλαλ ζε νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ησλ νπνίσλ ε 

εηζαγσγή κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγψλ ήηαλ ζε εμειηθηηθφ ζηάδην, εληφπηζαλ φηη ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο, φπσο ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, ε παξνρή πιεξνθφξεζεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

θαη επηθνηλσλία, πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο ήηαλ ελδεηθηηθέο ηεο χπαξμεο εηνηκφηεηαο γηα 

απηή.  

Όιεο νη παξαπάλσ αλαθνξέο ζηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ, αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

δηεξεχλεζεο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ παξαγφλησλ –κεηαβιεηψλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηή θαη απνηεινχλ νδεγφ γηα ηελ απνθπγή ή αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ 

αληηζηάζεσλ ζηελ αιιαγή.   

 

2.10. Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο   

  

Σν ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο βαζίζηεθε ζηε κειέηε ησλ  Holt 

et al (2007)
8
 (αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκφηεηα ζηελ αιιαγή ) θαη ηε κειέηε ησλ Oreg, S., Vakola, 

M., & Armenakis, A. (2011)
9
 (αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ή κείσζεο 

απηήο).  Όπσο αλαθέξζεθε ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν (2.9) ζχκθσλα κε ηνπο Holt et al., ε 

εηνηκφηεηα νξίδεηαη σο κηα ζηάζε πνπ επεξεάδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ην πεξηερφκελν, ηε 

δηαδηθαζία, ην πιαίζην, θαη ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη.  ε απηφ ην πιαίζην (κνληέιν) γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο εηνηκφηεηαο  εληάζζνληαη νη ηέζζεξεηο παξάγνληεο –δηαζηάζεηο  (απην- 

απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζσπηθά νθέιε, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη θαηαιιειφηεηα- 

αλαγθαηφηεηα), κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηακνξθψζεθαλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη αληαλαθινχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα είλαη έηνηκα λα απνδερζνχλ, 

λα αγθαιηάζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή. 

                                                 
8
 Readiness for Organizational Change: The Systematic Development of a Scale Daniel T. Holt, Achilles A. 

Armenakis, Hubert S. Feild and Stanley G. Harris Journal of Applied Behavioral Science 2007 
9
 Change recipients’ reactions to organizational change: A 60-year review of quantitative studies. Journal of Applied 

Behavioral Science 
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Όζνλ αθνξά ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, φπσο είδακε ζηελ ελφηεηα 2.6, νη Oreg, Vakola & 

Armenakis (2011) ππνζηήξημαλ φηη νη πεγέο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο εμήο παξακέηξνπο: πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (γλσξίζκαηα 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε αληηδξάζεηο, απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, άλνηγκα ζε λέεο 

εκπεηξίεο θ.η.ι.), εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ-ζπλζήθεο (θιίκα εκπηζηνζχλεο, ππνζηήξημε, επηθνηλσλία 

θηι)  επίδξαζε ηεο αιιαγήο (αληηιεπηά νθέιε) θαη δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο (ζπκκεηνρή, 

πιεξνθφξεζε, επηκφξθσζε θηι).  

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο  ζεσξνχληαη σο πξνάγγεινη ηεο αληίζηαζεο ή κε ζηελ αιιαγή, θαη 

φηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη έηνηκνη λα απνδερζνχλ ηελ αιιαγή, παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ή πςειά επίπεδα εηνηκφηεηαο γηα ηελ αιιαγή (Elving, 2005). Δπίζεο 

αξθεηνί κειεηεηέο (Armenakis & Harris, 2002, Elving, 2005, Kotter, 1996) ηνπο ζσξνχλ δείθηεο 

γηα απνηειεζκαηηθέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο, θαζψο φπσο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηαλ ππάξρεη πςειή 

νξγαλσηηθή εηνηκφηεηα γηα αιιαγή, νη εξγαδφκελνη είλαη εμαηξεηηθά αθνζησκέλνη ζηελ 

πξνζπάζεηα αιιαγήο, θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο, θαη 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πξνζήισζε ζηελ άξζε ησλ δπζθνιηψλ θαη εκπνδίσλ γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ηεο αιιαγήο.  

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη φηαλ ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή είλαη πςειή, νη εξγαδφκελνη 

είλαη πην πηζαλφ λα είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο (Armenakis & Harris, 2002·, Madsen et 

al., 2005), ελψ αληίζεηα φηαλ ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή είλαη ρακειή, νη εξγαδφκελνη είλαη πηζαλφ 

λα αληηζηαζνχλ ζηελ αιιαγή (Weiner et al., 2008). ηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή (φπσο ε πιεξνθφξεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρή, ε εθπαίδεπζε ε 

παξνρή θηλήηξσλ θηι) θαηαγξάθνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα  ηελ δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο 

(Armenakis et al., 1993). 

Καζίζηαηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή ή δηεπθνιχλνπλ ηελ χπαξμή ηεο εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Με ιίγα ιφγηα ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο εζηηάδεηαη ζηελ αλάδεημε  εθείλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αζθνχλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επίδξαζε-επηξξνή θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ 

σο πξνάγγεινη γηα ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο ή ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο θαηάιιειεο θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 

αιιαγήο . (Armenakis et al., 1993).  

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηνηκόηεηα ζηελ αιιαγή  

 ζρεηίδνληαη κε ηνπο εμήο παξάγνληεο  

 Βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο  

 Οη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε ηεο αιιαγήο  
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 Η πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε, ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγήο  

 Οη πεπνηζήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο  ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο  

 Λφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή  

 Λφγνη πνπ ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο 

  

 θαη νη δηακνξθώζεθαλ σο εμήο :  

 Δξεπλεηηθή Τπόζεζε 1(απηφ –απνηειεζκαηηθφηεηα) 

Ζ0= ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη είλαη ηθαλά  λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηα σο πξνο ηελ αιιαγή 

Ζ1= ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη είλαη ηθαλά  λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ  εηνηκφηεηα σο πξνο ηελ αιιαγή 

 Δξεπλεηηθή Τπόζεζε 2(πξνζσπηθά θαη νξγαλσζηαθά νθέιε) 

Ζ0 =ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο 

Ζ1 =ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο 

 

 Δξεπλεηηθή Τπόζεζε 3(δηνηθεηηθή ππνζηήξημε) 

Ζ0=  ε  ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αιιαγή θαζψο θαη ε παξνρή 

ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ζρεηίδεηαη  κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο 

Ζ1=  ε  ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αιιαγή θαζψο θαη ε παξνρή 

ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε δελ ζρεηίδεηαη  κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο 

 

 Δξεπλεηηθή Τπόζεζε 4(θαηαιιειφηεηα –αλαγθαηφηεηα) 

Ζ0= ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπ 

Ζ1= ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπ 
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2..11. Ζ Μεηαξξύζκηζε ζην ρώξν ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ- Σύζηαζη ηος Ενιαίος   

Φοπέα Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΕΦΚΑ) 

 

Η θνηλσληθή αζθάιηζε, απφηνθνο καθξνρξφλησλ αγψλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θσηηζκέλσλ 

αλζξψπσλ (θηινζφθσλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληνιφγσλ, νηθνλνκνιφγσλ) απέθηεζε ζάξθα θαη νζηά 

κφιηο πξηλ απφ πεξίπνπ ελάκηζε αηψλα. ηελ Διιάδα ν ζεζκφο εθδειψλεηαη ζρεηηθά λσξίο γηα ην 

λενζχζηαην θξάηνο θαζψο ζε Γηαηάγκαηα ηνπ 1836 γίλεηαη πξφβιεςε ζπγθξφηεζεο εηδηθνχ 

ηακείνπ γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απνκάρσλ λαπηηθψλ, κηα ηδέα πνπ πινπνηήζεθε ην 1861, ρξνληά 

φπνπ ζεζπίζηεθε κε εηδηθφ λφκν θαη ε αζθάιηζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελψ αξθεηά ρξφληα 

αξγφηεξα ηδξχζεθε ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, (Ν.6298/10-10-34)
10

 . Έθηνηε, ν ζεζκφο 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πέξαζε κέζα απφ πνιινχο ζθνπέινπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

θαηνρχξσζή ηνπ θαη ε ζηαδηαθή νινθιήξσζή ηνπ.   

Ο ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο νθείιεη ηε γέλεζή ηνπ ζε αληηιήςεηο πνπ πξφθξηλαλ ηελ 

επηζπκία γηα θνηλσληθή ζπλνρή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο πνπ 

πξνθάιεζε ε εθβηνκεράληζε ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα, σζηφζν ζηηο κέξεο καο, ε θνηλσληθή 

αζθάιηζε αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο καθξννηθνλνκηθά, κε φξνπο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο, επελδχζεσλ, απνηακίεπζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλδέεηαη κε ηνπο γεληθφηεξνπο 

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ θξαηψλ (αληαγσληζηηθφηεηα, κείσζε δεκνζίσλ 

ειιεηκκάησλ, δεκφζην ρξένο, βησζηκφηεηα, εμπγίαλζε θ.α)..  

Η ζεκεξηλή επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα πιένλ ζηνηρεηνζεηείηαη απφ βαζηέο νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη πξνθιήζεηο φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε αλεξγία, ε 

θηψρεηα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηα νπνία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ φμπλζή ηνπο. Η 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη φισλ ησλ θνηλσληθψλ απεηιψλ είλαη έξγν ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο . 

ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, ηα ζπκπηψκαηα ηεο πξντνχζαο θξίζεο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο έγηλαλ αληηιεπηά εγθαίξσο, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο 

θαη πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηνπο εηαίξνπο µαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είθνζη ζρεδφλ 

ρψξεο έρνπλ πξνρσξήζεη ήδε ζε ζρεηηθά κέηξα ή έρνπλ αλαθνηλψζεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα ιάβνπλ 
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ηηο 7 Απξηιίνπ 1929 ν Δ. Βεληδέινο, ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ πξψησλ γεξνπζηαζηηθψλ εθινγψλ αλαθνηλψζε 

ζηε Θεζζαινλίθε ηελ πηνζέηεζε ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ζηηο 19 Μαΐνπ 1932 

θαηαηέζεθε ν παξαπάλσ λφκνο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Ι.Κ.Α.
 
Ο λφκνο 6298/34(ΦΔΚ346 ίζρπζε κέρξη ην 1951. Απφ ηελ 1 

Απγνχζηνπ 1951 αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Α.Ν. 1864/51. Έσο ηελ ίδξπζε ηνπ Ι.Κ.Α ππήξραλ 21 αζθαιηζηηθά ηακεία 

κε 16.818 αζθαιηζκέλνπο θαη 2.072 ζπληαμηνχρνπο.  Η ζρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο ήηαλ ην 1925 :  

1/8,2.  Αλάκεζα ζην 1932 θαη ζην 1933, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θζάλνπλ ηα 77 κε 384.026 αζθαιηζκέλνπο θαη 

32.644 ζπληαμηνχρνπο δειαδή αλαινγία αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο 1/11,8. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο 

Διιάδαο ηελ πεξίνδν απηή (απνγξαθή 1928) ήηαλ 6.204.684 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ην 55% ήηαλ αγξνηηθφο,  ην 15% 

εκηαζηηθφο θαη κφλν ην 30% ήηαλ αζηηθφο πιεζπζκφο. Η αζθαιηζηηθή θάιπςε αλεξρφηαλ κφιηο ζην 7% ηνπ 

πιεζπζκνχ. 
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ηέηνηα άκεζα.  Παληνχ ζηελ Δπξψπε, νη ηξεηο κείδνλεο παξάκεηξνη ηεο αζθαιηζηηθήο θξίζεο ήηαλ 

θαηά βάζε ε δεκνγξαθηθή κεηαβνιή, ε δεκνζηνλνκηθή θαη ε αλαπηπμηαθή. ηελ Διιάδα σζηφζν 

παξά ηηο πνιιαπιέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρεη «ππνζηεί»
11

 ην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζήκεξα βξηζθφκαζηε θαη πάιη πξν ησλ ππιψλ γηα ηελ εθ λένπ 

κεηαξξχζκηζή ηνπ, κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά ε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δνκηθψλ 

παζνγελεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη αλαθεξζεί
12

 ν δηνηθεηηθόο θαη λνκνζεηηθόο θαηαθεξκαηηζκόο ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη νπνίνη, αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπγρσλεύζεθαλ, 

εμαθνινπζνύζαλ λα δηαηεξνύλ ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δηαηάμεηο, ρσξίο νπδέπνηε λα έρεη επηηεπρζεί 

νπζηαζηηθή θαη πιήξεο ελνπνίεζή ηνπο, αιινίσλε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

ήηαλ ε αηηία πιεζώξαο αληζνηήησλ κεηαμύ ησλ αζθαιηζκέλσλ. Δπνκέλσο, ε δεκηνπξγία ηνπ ΔΦΚΑ 

δελ ζηνρεύεη απιώο ζηελ δηνηθεηηθή ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

αιιά πξσηίζησο ζηελ θαζνιηθή ελνπνίεζε ησλ θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη ζηελ 

πιήξε εμαζθάιηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, ππό όξνπο ηζόηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηαο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ζην πιαίζην ηνπ λένπ θνξέα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ εληαζζόκελσλ θνξέσλ πξνο ηνλ ζθνπό 

παξνρήο ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο ζε όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο ρώξαο. Παξάιιεια, κέζσ 

ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο, επηηπγράλεηαη ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ δαπαλώλ ησλ εληαζζόκελσλ 

θνξέσλ, αιιά θαη ε απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, πξνο όθεινο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ελ γέλεη.  

Δηδηθφηεξα, ε λέα κεηαξξχζκηζε ζηνρεχεη ζηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ θνξέσλ αζθάιηζεο 

ζε έλα, κε ηελ νλνκαζία Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α).  Η αλάγθε γηα ηελ  

ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ έρεη επηζεκαλζεί ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο 

νξακαηίζηεθε έλα θνξέα γηα φινπο ηνπο Έιιελεο, θαη έρεη εθθξαζηεί ζε αξθεηέο κειέηεο θαη 

έξεπλεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί ε κειέηε ηνπ ΚΔΠΔ 

(δηνηθεηηθή µκεηαξξχζκηζε θαη ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ δνκψλ) ην 2014, 

ζηελ νπνία γίλεηαη ιφγν γηα κηα  νξηδφληηα θαη θάζεηε δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Όπσο έρεη πνιιέο θνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα επηζεκαλζεί ε Διιάδα θάησ απφ ην βάξνο ελφο 

πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, είλαη ζπρλά ππνρξεσκέλε λα ηεξήζεη έλα άθξσο 

δεζκεπηηθφ πξφγξακκα σο πξνο ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη 

                                                 
11

 Νφµνο 3655/2008, Ν.3863/2010, Ν.3865/2010, Ν.4052/2012,Ν.4336/2015 θ.α 
12

 ην Γειηίν Σχπνπ 05 Μαΐνπ 2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

κε ζέκα, «Απνηίκεζε επηπηώζεσλ ηεο πξνηεηλόκελεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξύζκηζεο» 
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ζε ηνκείο νη νπνίνη άπηνληαη ζεκειησδψλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ε αμία 

ηνπ αλζξψπνπ, ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε πγεία θαη πξφλνηα θ.ιπ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ λένπ θνξέα, ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. έρεη σο ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή ελνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο  

δηνηθεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, φπσο ελδεηθηηθά ην πςειφ 

δηνηθεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ηε γξαθεηνθξαηία., Πεξαηηέξσ, ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

εθαξκνγή εληαίσλ θαη ζχγρξνλσλ θαλφλσλ δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο θαη κε άμνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΦΚΑ. 

Σν ΙΚΑ-ΔΣΑΜ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε ρψξα 

(ζε φξνπο αξηζκνχ αζθαιηζκέλσλ θαη εξγαδνκέλσλ). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ησλ Δξεπλψλ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔ∆) ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 ην 41,2% ησλ 

εξγαδφκελσλ είραλ σο θχξην ηακείν αζθάιηζεο ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ην 17,7% ηνλ ΟΑΔΔ, ην 14,7% ην 

Γεκφζην θαη ην 14,6% ηνλ ΟΓΑ. Αζξνηζηηθά, ζηνπο ηέζζεξηο απηνχο ΦΚΑ ήηαλ αζθαιηζκέλν ην 

88,2% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρψξα. Όζνλ αθνξά ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ην 2015
13

 

αλέξρνληαλ ζε 5.992 θαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην (άξζξν 60) ηνπ λένπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) νη νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ αλέξρνληαη ζε 8.634
14

. Δίλαη ινηπφλ 

ζαθέο φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα ζηειερψζεη ην λέν θνξέα ζα πξνέξρεηαη θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ απφ ην (πξψελ) ΙΚΑ-ΔΣΑΜ .  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε αιιαγήο βξίζθεηαη ζε απφιπηε 

ζπλάξηεζε θαη είλαη απφξξνηα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εθ κέξνπο ηεο 

δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, θαη ησλ εξεπλψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ κειεηψλ γηα ηηο παξακέηξνπο αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκφηεηα θαη αληίζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαζίζηαηαη θαηαλνεηή ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία αλάδεημεο ησλ απφςεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηελ αιιαγή 

θαζψο θαη ησλ ιφγσλ πνπ ζεσξνχληαη ηθαλνί γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε ή ζηελ 

κείσζε απηήο.  

χκθσλα κε ην κνληέιν πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

(Ο.Η.Δ.)
15

γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο αιιαγήο, ηδηαίηεξε ζεκαζία 

έρεη ε απνδνρή απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

πξνσζνχκελε αιιαγή θαζψο κφλν ηφηε ζα είλαη βηψζηκα θαη πξαγκαηνπνηήζηκα. Πξφθεηηαη γηα 

ζηξαηεγηθή (κνληέιν) πνπ εζηηάδεη ζηνλ ηδηαίηεξν ξφιν θαη βαξχηεηα πνπ έρνπλ νη εκπιεθφκελνη 

ζην δεκφζην ηνκέα θαζψο θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ γηα απηνχο σθέιεηεο απφ ηελ 
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 http://www.ika.gr/gr/infopages/stats/stat_report_results2.cfm 
14

 http://www.ikanews.gr/ypallilikoskodikas/213-organogramma-efka.html 
15

 United Nations Development Programme.  2006.  Institutional Reform and Change Management: Managing 

Change in Public Sector Organisations, UNDP. 
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πξνσζνχκελε αιιαγή, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ επίηεπμή 

ηεο. χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Ο.Η.Δ. ζε θάζε δηαδηθαζία αιιαγήο ζα πξέπεη λα γίλνπλ βαζηθά 

δχν ελέξγεηεο, ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο αιιαγήο θαη ε εθηέιεζε απηήο θαζεαπηήο ηεο 

αιιαγήο. Η πξψηε ελέξγεηα ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα ηελ 

αιιαγή (δεκηνπξγία νξάκαηνο, πεηζνχο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο θαη γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηεο θηι) θαζψο θαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο αιιαγήο (αλάδεημε 

επεξγεηεκάησλ, δηαρείξηζε δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ θηι). Η δεχηεξε ελέξγεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο αιιαγήο (ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ, θηίζηκν ζπλ-αληίιεςεο θηι) θαζψο θαη 

κε ηελ επηθνηλσλία ηεο αιιαγήο (ελεκέξσζε, δηάρπζε ηεο αλαγθαίαο πιεξνθνξίαο, ππνζηήξημε, 

ελίζρπζε εκπηζηνζχλεο, αμηνπνίεζε γλψζεο θηι)  

ε θάζε αιιαγή νη εκπιεθφκελνη πνπ ελδερνκέλσο λα ελδηαθέξνληαη θαη επεξεάδνληαη άκεζα 

ή έκκεζα, εληφο ή εθηφο ηνπ θνξέα ηεο αιιαγήο, αλακθίβνια κπνξεί λα είλαη πνιινί (θπβέξλεζε, 

πνιηηηθνί, θνηλή γλψκε, αληαγσληζηέο, ζηειέρε, εγεζία, πξνζσπηθφ θ.α.) θαη ηα ζπκθέξνληα θαη 

νη απφςεηο ηεο θάζε νκάδαο, πξνζψπσλ ή νξγάλσλ λα αιιεινζπγθξνχνληαη. Αλακελφκελν 

επίζεο είλαη (ζχκθσλα κε ηελ νξγαλσζηαθή ζεσξία) πνιινί απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο λα είλαη 

θαηά ησλ δξαζηηθψλ αιιαγψλ θαζψο ελδέρεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

λα επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά.  

Μία εζηία αληίδξαζεο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαζψο φπσο ήδε έρνπκε 

αλαθέξεη  ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζπλαηζζήκαηα φπσο θφβνο, αβεβαηφηεηα γηα ην 

κέιινλ, θαη αλαζθάιεηα είλαη απνιχησο θπζηνινγηθά, θπξίσο ζε εξγαδφκελνπο πνπ επεξεάδνληαη 

θαη αηζζάλνληαη φηη ζίγνληαη απφ ηελ αιιαγή. πλεπψο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη θνκβηθήο 

ζεκαζίαο ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο επηρεηξνχκελεο πξνζπάζεηεο 

γηα αιιαγή θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ 

αθελφο λα δηαρεηξηζηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη αθεηέξνπ λα αληηκεησπίζεη ηα φπνηα 

θαηλφκελα αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη αλακθίβνια ην κεγαιχηεξν 

θαη ην πιένλ ζπνπδαίν θεθάιαην γηα θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφ θαη είλαη ζίγνπξν πσο 

κειινληηθά ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε απηνχ ηνπ παξάγνληα ζα απμάλεηαη κε 

ηαρχο ξπζκνχο. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη νπνηαζδήπνηε αιιαγήο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε θαη ηθαλφηεηεο γηα λα 

πξνζθέξνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Κάζε πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ θαη νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θξίλεηαη 

απφ ηελ αληίδξαζε ησλ ππαιιήισλ, θαη γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε αιιαγή ζα πξέπεη νη ίδηνη λα 

πηζηέςνπλ ζε απηήλ θαη λα ηελ πινπνηήζνπλ, λα ελζηεξληζηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα , λα πεηζηνχλ 

φηη νη αιιαγέο είλαη πξνο φθειφο ηνπο, πξνο φθεινο ηεο εξγαζίαο ηνπο, λα πηζηέςνπλ φηη ζα έρνπλ 

θαιχηεξν πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα εξγαζίαο, θαη ελ ηέιεη λα κεησζνχλ νη φπνηεο αληηζηάζεηο ηνπο 

θαηαλνψληαο ηε ρξεζηκφηεηά ηεο . 
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3. ΥΔΣΗΚΔ  ΔΡΔΤΝΔ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΘΔΜΑΣΑ   (Πξσηνγελή –

Γεπηεξνγελή ζηνηρεία  ) 

 

ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

αιιαγή θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο. 

Σαπηφρξνλα ππάξρεη κηα επξεία ππνζηήξημε ηεο άπνςεο φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί 

ηε πιένλ ζεκαληηθή πεγή αληαγσληζηηθνχ  πιενλεθηήκαηνο ζην ζχγρξνλν θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ (Bouradas, 2005).   

Η κεγάιε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην πιήζνο ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο έξεπλεο 

ησλ  Vakola &  Nikolaou (2005), ζε 292 εξγαδνκέλνπο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, απφ φπνπ 

δηαπίζησζαλ φηη νη απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή. πγθεθξηκέλα θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, νη εληζρπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή. Δλψ ζε 

κία άιιε εξεπλά ηνπο ζε 137 επαγγεικαηίεο εληφπηζαλ ηελ χπαξμε κηαο ζεκαληηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ 

αιιαγή (Vakola et a/., 2004). 

Κάπνηεο άιιεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ αλαδείμεη ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηεο εγεζίαο ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο ηα 

κεγάια εκπφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο εζηηάδνληαη ζηελ έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ζηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο  

έθθξαζεο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ απφςεσλ θαη ησλ αλεζπρηψλ ηνπο γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

αιιαγή  (Philippidou et a/., 2004, Vakola & Bouradas, 2005).  

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ζρεηηθά µε ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή εζηηάδεηαη ζηνλ  

εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ πξνάγνπλ ή ηελ δηεπθνιχλνπλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Χζηφζν φπσο ζεκεηψλνπλ νη Porras & Patterson (1979), ε επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ ζε 

αληίζηνηρεο έξεπλεο έρεη ππάξμεη ιίγν απζαίξεηε θπξίσο γηαηί έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο 

ρεηξαγσγήζηκεο κεηαβιεηέο . Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε επηινγή ελφο κίληκνπκ κεηαβιεηψλ 

νη νπνίεο πξνθαινχλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζεηηθή επίδξαζε (Amenakis et al., 1993).  

Οη πξψηνη ζεσξεηηθνί φπσο ν Kurt Lewin (1947) εξεχλεζαλ ηνλ ηξφπνπ πνπ ελεξγεί (ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ) ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πξνο ηελ αιιαγή εληφο ησλ νξγαληζκψλ. Αξγφηεξα σζηφζν 

ε πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ εξγαζηψλ εζηηάζηεθε ζηηο δπλάκεηο πνπ 

ελδερνκέλσο εληζρχνπλ ηελ εηνηκφηεηα ζηελ αιιαγή (π.ρ. Armenakis et al., 1993, 1999, Miller et 

al., 1994,Ogbonna & Wilkinson, 2003, Wanberg & Banas, 2000). ηε πξαγκαηηθφηεηα φιεο απηέο 

νη κειέηεο βαζίδνληαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ηα νπνία εζηηάδνληαη  ζε γλσξίζκαηα ηεο 
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πξνζσπηθφηεηαο φπσο ε δεθηηθφηεηα σο πξνο ηελ αιιαγή, ε αλνρή ηεο αζάθεηαο θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε δηάζεζε γηα πξνζπάζεηα, ε απηνπεπνίζεζε θηι., θαζψο 

θαη ζε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο νη πεπνηζήζεηο  απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θαη ζην 

θαηά πφζν νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ηνπο παξέρνληαη ηα κέζα εθείλα πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα απνδερζνχλ ηελ αιιαγή (πιεξνθφξεζε, επθαηξίεο, νθέιε, ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε, αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο 

αιιαγήο θηι.)  

χκθσλα κε ηνπο Miller et al., 1994 νη αξγαδφκελνη πνπ αηζζάλνληαη φηη ηνπο δίλεηαη επαξθήο 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα εηνηκφηεηαο γηα 

ηελ αιιαγή. Απηή ε ππφζεζή ηνπο ζηεξίδεηαη  ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε ππαιιήινπο κηαο 

εζληθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ε νπνία βξίζθνληαλ ζην ζηάδην εηζαγσγήο λέσλ κεζφδσλ 

εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθφηεηαο. Αληίζηνηρα νη Weick (1995) θαη νη Armenakis & Harris 

(2002) ππνζηήξημαλ φηη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηεο αιιαγήο είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί 

µία επηηπρεκέλε αιιαγή απφ µία πνπ έρεη απνηχρεη ιφγσ αληίζηαζεο θαη αβεβαηφηεηαο. Η 

πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζπκβάιιεη ζηελ επεμήγεζε ησλ αηηηψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ αιιαγή 

απαξαίηεηε, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ αβεβαηφηεηα θαη είλαη βαζηθή γηα ηελ 

ζεκειίσζε ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή.  

Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο Sitkin & Bies (1993) θαη ηνπο Rousseau & Tijoriwala (1999) ην αίζζεκα 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηε δηνίθεζε. Θεσξείηε θνηλά απνδεθηή ε άπνςε φηη ηα άηνκα ηείλνπλ λα 

δείρλνπλ πξφζπκα λα εκπιαθνχλ ζε επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο (δειαδή εηνηκφηεηα γηα αιιαγή) 

εθφζνλ αηζζάλνληαη φηη ε εγεζία ιεηηνπξγεί κε θξνληίδα, ελδηαθέξνλ θαη ππνζηεξηθηηθά απέλαληη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. ηα πιαίζηα απηνχ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε εκπηζηνζχλε ζηελ αλψηεξε εγεζία- 

δηνίθεζε, ελ αληηζέζεη κε ηελ κε χπαξμε απηήο, ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη πςειφηεξα επίπεδα 

εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή.  

Οη McNabb θαη Sepic (1995) παξαηήξεζαλ φηη ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο; νδεγεί  

ζηελ έιιεηςε ειέγρνπ, ε νπνία µε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή. 

Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα πηζηεχνπλ φηη νη γλψκε ηνπο γίλεηαη αθνπζηή θαη αληηκεησπίδεηαη µε 

ζεβαζκφ θαη πξνζνρή (Reichers et a/., 1997). Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη εγέηεο ησλ νξγαληζκψλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ µία απζεληηθή αίζζεζε ειέγρνπ ηεο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο θαη γηα ην ιφγν απηφ, λα πξνθαιέζνπλ απμαλφκελε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή.  
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4. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

4.1. Μεζνδνινγία Έξεπλαο   

 

Έλα απφ ηα βαζηθά ηκήκαηα ηεο εθάζηνηε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε κεζνδνινγία πνπ 

ζα αθνινπζεί. Η επηινγή δειαδή ηεο θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο ηεο έξεπλαο ε νπνία πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηελ εθηελή θαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη φζν θαη απφ ηε δηακφξθσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ 

θαη ηελ πξνζήθνπζα δεηγκαηνιεςία (Oppenheim, 1966). Με ηελ επηινγή κηαο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εξεπλεηήο ψζηε λα 

επεμεξγαζηεί δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ κε απψηεξν ζθνπφ λα νδεγεζεί ζηελ αληηθεηκεληθή 

αιήζεηα. Οη βαζηθφηεξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δηαθξίλνληαη ζε πνζνηηθέο (quantitative) 

θαη πνηνηηθέο (qualitative), αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο κε εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

απέλαληη ζηηο αιιαγέο, πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηηο λνκνζεηηθήο ελνπνίεζεο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α) ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη απφ 1-1-2017 ε πιεηνλφηεηα ησλ κέρξη ζήκεξα 

αλεμάξηεησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.     

 

4.1.1 Φηινζνθία ηεο Έξεπλαο   

 

ηνλ 20φ αηψλα αλαπηχρζεθαλ πνιιά θηινζνθηθά ξεχκαηα θαη θηλήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε «Φαηλνκελνινγία» πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλεη ην 

γλσξίδνλ ππνθείκελν θαη πνπ απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ φξν ηεο νπζίαο ηνπ, ν «Θεηηθηζκόο» ν 

νπνίνο εζηηάδεη ζηα παξαηεξήζηκα γεγνλφηα, ε «νληνινγία» ζεκειηψδεο έλλνηα ηεο νπνίαο 

απνηειεί ν άλζξσπνο σο  ελεξγφ ππνθείκελν, ν «ξεαιηζκφο» θέληξν ηνπ νπνίνπ είλαη ε γέλλεζε 

θαη εμέιημε ησλ ελλνηψλ πνπ πεξηέρνπλ ηα θαηλφκελα, ν «εκπεηξηζκφο» ν νπνίνο πξνζηδηάδεη πξνο 

ηνλ ζεηηθηζκφ, δηαθνξνπνηνχκελνο φκσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο .  

ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ ζπλνπηηθά νη δπν πην δηαδεδνκέλεο πξνζεγγίζεηο, ν ζεηηθηζκφο 

θαη ε θαηλνκελνινγία.  

 

4.1.2 Θεηηθηζκόο   

 

Ο Θεηηθηζκφο, κηα απφ ηηο δηαδεδνκέλεο θηινζνθίεο ηεο επηζηήκεο, αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1920, ζηελ Απζηξία θαη ηε Γεξκαλία θαη έθηαζε ζην απφγεηφ ηνπ θαηά ηελ εηθνζαεηία 1940-
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1960. Κέληξν ηνπ Θεηηθηζκνχ απνηεινχλ νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε ηηο εκπεηξηθέο θαη ηηο 

πεηξακαηηθέο κεζφδνπο ηνπο. Πξφγνλνο ηνπ ζεσξείηαη ν Κιαζηθφο Δκπεηξηζκφο θαζψο ν 

Θεηηθηζκφο ζεσξεί πσο θάζε αμηφπηζηε γλψζε έρεη εκπεηξηθή βάζε θαη πσο ε δηαηχπσζε γεληθψλ 

λφκσλ επαιεζεχεηαη κε ηελ ίδηα ηε ινγηθή, δειαδή κε ηε καξηπξία ησλ γεγνλφησλ.   

ε έλα γεληθφηεξν  πιαίζην κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν Θεηηθηζκφο είλαη κηα επηζηεκνινγηθή 

ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαηά ηε κειέηε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο  θαη φρη κφλν. ηφρνο ηνπ Θεηηθηζκνχ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο 

επαλαζηαηηθήο επηζηεκνινγίαο (paradigm θαηά ηνλ Kuhn) ε νπνία ζα έζεηε ηα εκπεηξηθά ζεκέιηα 

ηεο ινγηθήο ηεο επηζηήκεο, πέξα απφ αληηθάζεηο ηεο παξαδνζηαθήο κεηαθπζηθήο. Όιεο νη απφςεηο 

ησλ ζεηηθηζηψλ είραλ θνηλφ παξαλνκαζηή δπν βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο επηζηεκνινγίαο ηνπ 

ζεηηθηζκνχ, απφ ηε κία ηε ινγηθή αλάιπζε θαη απφ ηελ άιιε ηελ εκπεηξηθή ζεκειίσζε ηεο 

επηζηήκεο.  Ο ζεηηθηζκφο εκκέλεη ζηελ εκπεηξηθή ζεκειίσζε ηεο επηζηήκεο, ζηελ αξρή ηνπ 

«θξηηεξίνπ ηεο επαιήζεπζεο» , θαηά ην νπνίν κηα πξφηαζε έρεη λφεκα εθφζνλ κπνξεί λα 

επαιεζεπηεί απφ ηελ άκεζε παξαηήξεζε. ηεξίδνληαο φκσο ην λφεκα ζηε παξαηήξεζε, ν 

ζεηηθηζκφο ππνρξενχηαη λα δηαθξίλεη δπν εηδψλ φξνπο ή πξνηάζεηο, ηνπο παξαηεξήζηκνπο, πνπ 

αθνξνχλ ζε απιέο παξαηεξήζεηο αληηιεπηψλ πξαγκάησλ, ηδηνηήησλ, θαηαζηάζεσλ ή ζρέζεσλ 

(κηθξφ- κεγάιν, βαξχ-ειαθξχ,) θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο, πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ άκεζε παξαηήξεζε 

αιιά έλλνηεο θάπνησλ γεληθφηεξσλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ (άηνκν, ελέξγεηα). 

ηε πξαγκαηηθφηεηα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δηαηππσζεί θαη πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ην 

δφγκα ηνπ Θεηηθηζκνχ θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Γηα 

κηα κεξίδα απνηειεί κηα πεξηγξαθηθή θαηεγνξία , πνπ απνηππψλεη κηα θηινζνθηθή ζέζε, ε νπνία 

σζηφζν κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο. Κάπνηνη άιινη  δείρλνπλ λα ππνηηκνχλ 

ην  Θεηηθηζκφ,  θαζψο ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο κηα πξφρεηξε, ίζσο θαη επηθαλεηαθή δηαδηθαζία 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Χζηφζν ν Θεηηθηζκφο πξνυπνζέηεη ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ αθελφο κε 

ηελ παξαγσγηθή θαη αθεηέξνπ κε ηελ επαγσγηθή ζηξαηεγηθή, θαη επηπιένλ είλαη ζαθψο νξαηή ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ έξεπλα , θαζψο ν ξφινο ηεο έξεπλαο είλαη λα ειέγρεη ηηο 

ζεσξίεο θαη λα πξνζθέξεη πιηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λφκσλ (Κπξηαδφπνπινο Π. & ακαληά Δ., 

2011). θνπφο ηεο ζεσξίαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ππνζέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ειερζνχλ θαη 

ζπλεπψο λα επηηξέςνπλ ηελ εξκελεία ησλ ππφ εμέηαζε λφκσλ (αξρή ηεο παξαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο). Η απφθηεζε ηεο γλψζεο γίλεηαη κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε γεγνλφησλ ηα νπνία 

απνηεινχλ ηε βάζε ησλ λφκσλ (αξρή ηεο επαγσγηθήο πξνζέγγηζεο)  

 

4.1.3 Φαηλνκελνινγία   

 

 ηνλ αληίπνδα ηνπ ζεηηθηζκνχ βξίζθεηαη  ε θαηλνκελνινγία, πεπνίζεζε ηεο νπνίαο απνηειεί 

ην φηη έλα κέξνο ηνπ πινχηνπ ησλ ηδεψλ αλαθνξηθά κε ηηο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο ζα παξέκελε 

εθηφο δηεξεχλεζεο απφ ηνλ εξεπλεηή πνπ ζα πηνζεηνχζε ηελ ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε. Η 



[55] 

 

θαηλνκελνινγία εζηηάδεη ζηε θχζε ζην λφεκα ησλ πξαγκάησλ, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

ππνθεηκεληθή εκπεηξία ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ππφ κειέηε, γηα ην ηη θαη πσο βηψλνπλ θαη 

αληηιακβάλνληαη θάπνηα πξάγκαηα γχξσ ηνπο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ επηζηεκνληθή 

κειέηε θαη αηηηνινγία ησλ θαηλνκέλσλ (εξκελεπηηθή επηζηεκηνινγία). 

Η θαηλνκελνινγία ππνζηεξίδεη φηη ε πξαγκαηηθή γλψζε είλαη απνηέιεζκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ πηζηεχσ ησλ αηφκσλ πνπ πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε. 

(Κπξηαδφπνπινο Π., & ακαληά Δ., 2011). Ο εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί ηε θαηλνκελνινγία 

επηδηψθεη λα θαηαλνήζεη, πσο  νη άλζξσπνη θαηαλννχλ θαη εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. 

Φπζηθά δελ πξφθεηηαη γηα εξκελεία ηνπ θφζκνπ, θάηη πνπ έρεη γίλεη πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ 

επηζηήκνλα, αιιά αθξηβψο γηα ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ εξκελεηψλ θαη γηα ηελ πξνζέγγηζε 

δεηεκάησλ κέζα απφ ηα «κάηηα» ησλ εξεπλψκελσλ. Ο εξεπλεηήο «παίξλεη ηε «ζέζε» ηνπ/ησλ 

αηφκσλ πνπ εξεπλά ή ηεο επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηεί ηελ έξεπλα, ή 

ηεο θνηλσλίαο, ηνπ νξγαληζκνχ θηι. (Κπξηαδφπνπινο Π., & ακαληά Δ., 2011). 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηιέρζεθε σο κέζνδνο πξνζέγγηζεο ν 

Θεηηθηζκφο, δειαδή ε κέηξεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ (κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ) θαζψο 

θαη ν έιεγρνο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ (πνπ ηέζεθαλ), αθνχ έρεη πξνεγεζεί κηα εθ βάζνπο 

βηβιηνγξαθηθή κειέηε , ησλ αλαθνξψλ, δηαηππσκέλσλ ζέζεσλ θαη απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνο δηεξεχλεζε έλλνηεο θαη ζρέζεο. Η κέζνδνο πξνζέγγηζεο επηιέρζεθε ε θαζψο  νη έηεξεο 

απηνχ (ηνπ ζεηηθηζκνχ) απαηηνχλ γεληθφηεξα ζπλζήθεο πνπ θαηά πεξίπησζε δελ πξνζηδηάδνπλ ή 

δελ ζπγθιίλνπλ πξνο ην «πλεχκα», ραξαθηήξα, θνπιηνχξα, δηαζεζηκφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα 

ελφο νξγαληζκνχ ηνπ δεκνζίνπ . Δπηπιένλ ν ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδεηαη ε έξεπλα κε ηελ  ελ ιφγσ 

κέζνδν  ζπκβάιιεη ζηελ άξζε εκπνδίσλ γηα ηε δηεμαγσγή θαη επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ θαη ελ ηέιεη ηελ επαιήζεπζε ή κε ησλ ηηζέκελσλ ππνζέζεσλ. 

 

4.2 Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο (Δπαγσγηθή -Παξαγσγηθή) 

 

Λφγσ ηεο επηξξνήο ηεο ινγηθήο ηεο έξεπλαο απφ ηε θηινζνθία, ππάξρνπλ δπν κέζνδνη γηα ηελ 

πξνζέγγηζή ηεο, ε παξαγσγηθή θαη ε επαγσγηθή. Όηαλ ε επηρεηξεκαηνινγία είλαη ζηξακκέλε 

γχξσ απφ ηελ απφδεημε κηα ζέζεο-θξίζεο (αηηηνιφγεζε) ηφηε έρνπκε επαγσγηθή ζπιινγηζηηθή 

πνξεία, ελψ φηαλ δηαηππψλεηαη  κηα ζέζε-θξίζε θαη αθνινπζεί ε εμήγεζή ηεο, ηφηε κηιάκε γηα 

παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία.  

Με ηελ παξαγσγηθή κέζνδν ειέγρνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο Ο εξεπλεηήο κε βάζε ηηο ζεσξεηηθέο κειέηεο γηα ην ζέκα πνπ εξεπλά 

δηακνξθψλεη θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη θαηαιήγεη ζε ππφζεζε ή ππνζέζεηο νη νπνίεο 

αθνινχζσο δηεξεπλνχληαη. Δλ νιίγνηο, πξψηα εξεπλάηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε ζεσξία, αθνινπζεί ε 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή, ε ζπιινγή ζηνηρείσλ, θαη ζε θαηαιεθηηθφ 
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ζηάδην  ε επηβεβαίσζε ή απφξξηςε ηεο ζεσξίαο.   ε γεληθά πιαίζηα ε πξνζέγγηζε κε ηελ 

παξαγσγηθή κέζνδν αθνινπζεί ηε δηαδξνκή, γεληθφ πξνο εηδηθφ, ζπλνιηθφ πξνο κέξνο θαη 

ζεσξείηαη φηη απνηειεί έλαλ αζθαιή ηξφπν πξνζέγγηζεο θαζψο είλαη επέιηθηνο θαη παξέρεη 

επθνιία ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ  

Η επαγσγηθή πξνζέγγηζε, παξέρεη πεξηζζφηεξε επειημία, θαζψο ν εξεπλεηήο δελ ρξεηάδεηαη 

ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεσξία, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία δηα κέζνπ ηεο παξαηήξεζεο θαη 

αθνινχζσο ειέγρεη κηα «δνθηκαζηηθή» ππφζεζε  γηα λα θηάζεη ζηε ζεσξία ηνπ πεδίνπ (έλλνηα 

θ.α) πνπ εξεπλά. Δλ νιίγνηο είλαη ζαλ λα βαδίδεη «αλάπνδα», μεθηλά απφ ηνλ πξνο δηεξεχλεζε 

ζηφρν ηνπ (άηνκα, θαηαζηάζεηο  θηι) θαη ζπλερίδεη κε ηελ επαιήζεπζε κε βάζε ηε ζεσξία. Η 

επαγσγηθή πξνζέγγηζε απνξξέεη απφ ηε θαηλνκελνινγία, θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλδπάδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ζηε πνξεία ε πνηνηηθή αλάιπζε. Δάλ παξαηεξεζνχλ απνθιίζεηο 

ππνβάιινληαη λέεο πξνηάζεηο. (Κπξηαδφπνπινο, ακαληά 2011). 

 

Δπαγσγηθή
16

 Παξαγσγηθή 
17

 

(Γεληθή δηαηχπσζε εξσηήκαηνο) 

Παξαηήξεζε 

 

 

πγθέληξσζε ζηνηρείσλ 

 

 

 

Αλαδήηεζε ζρεηηθήο ζεσξίαο 

 (ππάξρνπζαο ή κε) 

 

 

 

«Σαίξηαζκα» ζηνηρείσλ κε Θεσξία 

 

Θεσξία 

 

Τπφζεζε  

 

πιινγή Γεδνκέλσλ 

 

Δπξήκαηα 

 

Δπηβεβαίσζε ή Απφξξηςε Τπνζέζεσλ 

 

 Αλαζεψξεζε ηεο ζεσξίαο 

 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πηνζεηεζεί ε παξαγσγηθή κέζνδνο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ηεζνχλ νη 

ππνζέζεηο κε βάζε ηε ζεσξία,  πξνθεηκέλνπ αθνινχζσο λα ειεγρζνχλ, (κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθνχ 

κνληέινπ) ζπζρεηηζηνχλ θαη αλαιπζνχλ πξνο επίξξσζε, (επηβεβαίσζε ή φρη) ηεο ζεσξίαο. 

 

                                                 
16

 Δπηδίσμε λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ηη πηζηεχνπλ ή ληψζνπλ νη άλζξσπνη γηα έλα ζέκα , ην νπνίν  αθνξά κηα πεξηνρή 

φπνπ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πιεξνθνξία θαη ρξεηάδεηαη κηα αξρηθή δηεξεπλεηηθή κειέηε 
17

 Δπηδίσμε είλαη ε απφδεημε ή δηάςεπζε κηαο ζεσξίαο.  Γελίθεπζε επξεκάησλ ζε έλα πιεζπζκφ.  
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4.3 Σερληθή Έξεπλαο   

 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηεο κέρξη ηψξα αλαθνξέο, γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο αθνινπζνχληαη θάπνηνη θαλφλεο, κηα δηαδξνκή δειαδή ζηελ πνξεία ηεο νπνίαο ππάξρνπλ 

δηάθνξα ζηάδηα. Έλα αθφκα βήκα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, απνηειεί ε 

επηινγή κηαο κεζφδνπ, κεηαμχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, φπσο ηεο δηεξεπλεηηθήο, πεξηγξαθηθήο, 

πεηξακαηηθήο θ.α.  

 

4.3.1. Δίδε Έξεπλαο  

 

Γηεξεπλεηηθή (Exploratory):  oη δηεξεπλεηηθέο έξεπλεο έρνπλ ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε. Ο 

εξεπλεηήο δηαηππψλεη ην πξφβιεκα κε ζθνπφ ηελ εμέηαζή ηνπ ή ηελ δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ηελ 

ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ αλάιπζε απνθαιππηηθψλ θαηαζηάζεσλ (αλαθάιπςε ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη). Η Γηεξεπλεηηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη ζπλεληεχμεηο κε άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, κε νκάδεο εζηίαζεο, αλαιχζεηο δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

αλάιπζε θάπνηαο επηιεγκέλεο  (case studies) πεξίπησζεο . 

 

Πεξηγξαθηθή (Descriptive) : νη πεξηγξαθηθέο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ηελ επηηπρία ησλ εξεπλψλ απηψλ απαηηείηαη, πξνζνρή γηα 

ηπρφλ κεξνιεςία, πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο, πξνδηαγξακκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο.  

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θαηάζηαζεο 

θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

 

πκπεξαζκαηηθή (Conclusive) : ε ζπγθεθξηκέλε  έξεπλα εζηηάδεη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο γλψζε 

πνπ ππάξρεη γηα κία θαηάζηαζε θαζψο ζηελ ελίζρπζε ηεο επηινγήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο.  

Απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηφ κφλν εάλ ππάξρεη ήδε πιεξνθνξία – γλψζε. 

 

Αηηηνινγηθή (Causal) : Με απηή ηελ έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο θχζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ. 

 

Πεηξακαηηθή  :  νη πεηξακαηηθέο έξεπλεο απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ ππνζέζεσλ. 

Γειαδή, κε ηηο έξεπλεο απηέο ειέγρεηαη αλ κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ζρέζε, 

γηα παξάδεηγκα ειέγρεηαη εάλ κηα κεηαβιεηή εκθαλίδεηαη πάληα κε θάπνηα άιιε, ή εάλ νη 

κεηαβνιέο κηαο κεηαβιεηήο ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβνιέο κηαο άιιεο. Οη πεηξακαηηθέο έξεπλεο 

βαζίδνληαη ζην πείξακα, κε θπζηθφ ή ηερληθφ ηξφπν, θαη κέζσ απηνχ ν εξεπλεηήο ειέγρεη ην 

παξαδεθηφ κηαο ππφζεζεο. 
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Η  παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε  ηεο εηνηκφηεηαο θαη αληίζηαζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή θαη σο κειέηε πεξίπησζεο επηιέγεη ην Ίδξπκα 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) . Έηζη δηα κέζνπ ηεο ζπκπεξαζκαηηθήο –πεξηγξαθηθήο 

κεζφδνπ δηαηππψζεθε  ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ηέζεθαλ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη – ππνζέζεηο θαη 

νξίζηεθε  ην πιαίζην ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα αληιεζνχλ, απνηππσζνχλ θαη αλαιπζνχλ 

νη απφςεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ε εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ νξγαλσζηαθή 

αιιαγή θαζψο θαη νη ιφγνη αληίζηαζεο σο πξνο απηή ή κείσζήο ηεο.   

 

4.3.2. Μέζνδνη Έξεπλαο  (Πνζνηηθή –Πνηνηηθή) 

 

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη ε καδηθή κέηξεζε επαλαιακβαλφκελσλ 

θαηλνκέλσλ (ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, απφςεηο θηι) θαη ε εμαγσγή αηηηαθψλ θαλνληθνηήησλ 

(ζρέζεσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ). Ο εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηα θαηλφκελα 

κέζσ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αθνχ ζπιιερζνχλ αλαιχνληαη κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ 

κεζφδσλ θαη θπξίσο δηα κέζνπ ηεο ζηαηηζηηθήο. Οη πνζνηηθέο κέζνδνη ζηεξίδνληαη ζε αξηζκεηηθά 

ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο , ζε κεηξήζεηο ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ (εξσηεκαηνιφγην) . ηφρνο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε θαηεγνξίεο (νκάδεο εξσηήζεσλ)  πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζνχλ θαη λα 

απνδνζνχλ ζηαηηζηηθά κνληέια κε ηα νπνία ζα εμεγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Δλ 

νιίγνηο κε ηελ πνζνηηθή κέζνδν κεηξνχληαη θαη πνζνηηθνπνηνχληαη θνηλσληθά θαηλφκελα . Με ηε 

ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ ειέγρνληαη εκπεηξηθά πξνδηαηππσκέλεο ππνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο ζπλαρζεί κε ηελ παξαγσγηθή κέζνδν (deductive) κέζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην.  

ε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή κέζνδν φπνπ ηα δεδνκέλα εθθξάδνληαη κε ηε ρξήζε αξηζκψλ, 

ζηελ πνηνηηθή έξεπλα επηθξαηεί απνηχπσζε θαη εξκελεία κε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ (θεηκέλσλ, 

ζπλεληεχμεσλ- ερνγξαθήζεσλ, εηθφλσλ, ζπκβφισλ θηι) .Σα βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο 

κεζφδνπ απνηεινχλ ε ζπλέληεπμε (δνκεκέλε ή κε δνκεκέλε) ε παξαηήξεζε, ε βηνγξαθηθή 

αλάιπζε, ε ηζηνξηθή ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ε κειέηε πεξίπησζεο ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ε 

έξεπλα δξάζεο θαζψο θαη ε έξεπλα νκάδαο. Απηά ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε 

κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο έξεπλα θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εξεπλεηψλ.  

ηελ πνηνηηθή έξεπλα νη εξκελείεο ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαζψο νη 

εξεπλεηέο ζηεξίδνληαη ζηηο αλζξψπηλεο αληηιήςεηο θαη ζηε ρξήζε ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο, ηεο ζε βάζνο ζπλέληεπμεο , θαη ζπλεπψο απνηεινχλ θαη νη ίδηνη έλα απφ ηα 

εξγαιεία γηα ηελ ζπγθέληξσζε πιηθνχ,. Δλ αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή, ε νπνία δηέπεηαη απφ 

αληηθεηκεληθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή είλαη ε αθξηβήο κέηξεζε θαη αλάιπζε 

ζηνρεπφκελσλ ελλνηψλ κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη κέζσλ ζπγθέληξσζεο 
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αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ.  Η πνηνηηθή έξεπλα είλαη πην θαηάιιειε γηα ηε δεκηνπξγία ζεσξηψλ, ελψ 

ε πνζνηηθή ζπκβάιιεη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ έιεγρν ησλ ζεσξηψλ.  Η πνηνηηθή κέζνδνο είλαη πην 

επέιηθηε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο , ν νπνίνο είλαη δπλαηφλ λα πξνθχπηεη φζν πξνρσξά ε έξεπλα. 

Αληίζεηα ζηελ πνζνηηθή έξεπλα φιεο νη πηπρέο ζρεδηάδνληαη κε πξνζνρή πξηλ απφ ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ.  

ηε παξνχζα κειέηε, αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο, δεδνκέλνπ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, δειαδή ηεο ρξήζεο ηεο ζεηηθηζηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο παξαγσγηθήο κεζφδνπ, άιια θαη 

ησλ ζηελψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ ηεο έξεπλαο. ηφρνο είλαη ε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ε 

επεμεξγαζία ηνπο κε ηε ζηαηηζηηθή θαη ε αλάιπζή ηνπο ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε επηβεβαίσζε ή 

ε απφξξηςε  ηεο πθηζηάκελεο ζεσξίαο (ζηα πιαίζηα ηεο επηιεγκέλεο ζεηηθηζηηθήο θηινζνθίαο). 

4.4  Γεηγκαηνιεςία    

 

Η δεηγκαηνιεςία ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε ελφο ηκήκαηνο απφ θάπνην επξχηεξν ζχλνιν. 

Γηαθξίλεηαη ζε δχν είδε, ζηε δεηγκαηνιεςία γηα πηζαλά δείγκαηα (probability sampling) θαη ζηε 

δεηγκαηνιεςία κε κε πηζαλά δείγκαηα (non probability sampling) . Η πξψηε δηαθξίλεηαη ζε απιή 

ή ηπραία δεηγκαηνιεςία (ίζε πηζαλφηεηα επηινγήο ηνπ θάζε κέινπο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ δείγκαηνο), ζε ζηξσκαηνπνηεκέλε (δηαρσξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ππνηκήκαηα-

ππνζχλνια κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη επηινγή) θαη ζε δεηγκαηνιεςία θαηά νκάδεο 

(ηκεκαηνπνίεζε πιεζπζκνχ ζε νκάδεο θαη επηινγή δείγκαηνο). Οη δηαθξίζεηο ζηε πεξίπησζε ηεο 

δεηγκαηνιεςία κε κε πηζαλά δείγκαηα, αθνξνχλ ζε  δεηγκαηνιεςία πνζνζηψζεσλ (επηινγή 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα), ζε δείγκα επθνιίαο (επηινγή κε 

δηάθνξνπο επέιηθηνπο θαη εχθνινπο ηξφπνπο, πρ εζεινληηθφ δείγκα ) θαη ζε δείγκα ρηνλνζηηβάδαο 

(επηινγή αηφκσλ πνπ ζα ππνδείμνπλ αιιά άηνκα πνπ κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα).  

ηε παξνχζα έξεπλα ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε ηε 

κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο ή επρέξεηαο. Ο ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο ηεο ζπληίζεληαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θνξέα, γηα ηε παξνχζα έξεπλα δείγκα απνηέιεζαλ νη 

εξγαδφκελνη ζηηο θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα. Δηδηθφηεξα ε έξεπλα 

δηεμήρζε κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ, ζε επηιεγκέλεο δνκέο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαζψο θαη ζε Τπνθαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο.    

 

4.4.1. Γηαδηθαζία Γεηγκαηνιεςίαο (κέζνδνο) 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη εηδηθφηεξα ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

ππαιιήισλ απέλαληη ζηηο αιιαγέο, ηεο εηνηκφηεηαο ηνπο ζε απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

παξάγνληεο (ιφγνπο) πνπ ελδερνκέλσο πξνάγνπλ ηελ αληίζηαζε ηνπο ή ζπκβάιινπλ θαηά ηελ 

άπνςε ηνπο ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο. ηεξίδεηαη δε ζε κηα βαζηθή παξάκεηξν, ζηελ επίδξαζε 

πνπ αζθνχλ ζηελ εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ αληίζηαζή ηνπο ή ζηε κείσζε απηήο, 
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παξάγνληεο φπσο ε γλσζηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ 

πξνσζνχληαη, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ε ζπκβνιή ησλ 

εγεηψλ ζηα παξαπάλσ, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζε θάζε κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα.   

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη εξγαδφκελνη ζε επηιεγκέλεο δνκέο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαζψο θαη ζε Τπνθαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο,. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 

αλψλπκα θαη γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο ζηάιζεθαλ κέζσ email  ζε εθαηφλ πελήληα (150) 

ππαιιήινπο, εθ ησλ νπνίσλ ζεηηθά αληαπνθξίζεθαλ νη εθαηφλ είθνζη νθηψ (128), νη νπνίνη θαη 

απάληεζαλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ (πνζνζηφ επηζηξνθήο 85 % πεξίπνπ).   

Σν εξσηεκαηνιφγην, πξηλ ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, δφζεθε πηινηηθά ζε δέθα ζηειέρε ηνπ 

θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ θαη λα εληνπηζηνχλ έγθαηξα πηζαλά 

πξνβιήκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αληαπφθξηζεο, ε ζπλνδεπηηθή 

επηζηνιή πεξηειάκβαλε ηε δέζκεπζε γηα εκπηζηεπηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αλαθνξά ζην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ην εξσηεκαηνιφγην (10-15 ιεπηά), θαζψο θαη δέζκεπζε 

γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε φζνπο ην επηζπκνχλ.   

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο πξνήιζε απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ κνληέινπ ησλ Holt et 

al (2007)
18

 (αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκφηεηα ζηελ αιιαγή ) θαη ηε κειέηε ησλ Oreg, S., Vakola, M., 

& Armenakis, A. (2011)
19

 γηα ηηο πεγέο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή (αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ή ηε κείσζε απηψλ) θαη αθνχ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο , πήξε ηελ  

ηειηθή ηνπ κνξθή ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ζηφρσλ ηεο εξεπλάο καο. Ο «ζθειεηφο» ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα) έρεη 

σο εμήο:  

 Σν εξσηεκαηνιφγην αθνξά ζε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 

πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο θαη νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα επηιέμνπλ κε βάζε ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο ζε θάπνηεο πξνηάζεηο. Η θιίκαθα Likert είρε σο εμήο:  

 

Q1- Q 36 Q37-Q53 

1) = Καζφινπ  

(2) = Λίγν 

(3) = Αξθεηά 

(4) = πνιχ 

(5) =πάξα πνιχ   

(1) = Καζφινπ εκαληηθφ  

(2) = Λίγν εκαληηθφ  

(3) = Οχηε ζεκαληηθφ Οχηε αζήκαλην  

(4) = Αξθεηά εκαληηθφ 

(5) = Πνιχ εκαληηθφ    

                                                 
18

 Readiness for Organizational Change: The Systematic Development of a Scale Daniel T. Holt, Achilles A. 

Armenakis, Hubert S. Feild and Stanley G. Harris Journal of Applied Behavioral Science 2007 
19

 Change recipients’ reactions to organizational change: A 60-year review of quantitative studies. Journal of Applied 

Behavioral Science 
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Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 61 εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 8 αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππφινηπεο είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο  

ηεο παξνχζαο  .Σα ηκήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ σο  εμήο:  

 

  Σν πξψην ζθέινο πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο (Q1-Q6) θαη νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ ζην θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο  

 Σν δεχηεξν ζθέινο πεξηέρεη 11 εξσηήζεηο (Q7-Q17)  αλαθνξηθά κε ηα αλακελφκελα 

νθέιε –επεξγεηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο.   

 Σν ηξίην ηκήκα πεξηέρεη 11 εξσηήζεηο (Q18-Q28)  θαη αθνξά ζηελ βαζκφ πνπ νη 

εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη  ε εγεζία θαη ε  δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο παξέρεη ηελ 

απαηηνχκελε ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή 

 Σν ηέηαξην ζθέινο πεξηέρεη 7 εξσηήζεηο (Q29-Q35)  θαη ζρεηίδεηαη κε ηε θαηαλφεζε ή 

κε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο θαζψο θαη κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα απηήο.  

 Σα επφκελα δχν ηκήκαηα πεξηέρνπλ ζπλνιηθά 18 εξσηήζεηο (Q36-Q53)  θαη αθνξνχλ 

ζην ιφγνπο αληίζηαζεο(Q36-Q45)ζηελ αιιαγή θαη ζηνπο ιφγνπο κείσζεο(Q46-Q563)   

απηήο ηεο αληίζηαζεο.  

 Σν ηειεπηαίν ηκήκα απνηειεί ην δεκνγξαθηθφ θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο 

εδψ πεξηιακβάλνληαη νη εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ  λα ζπιιέμνπκε κεξηθέο 

δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα έρνπκε κηα γεληθή εηθφλα ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο καο (θχιν, εθπαίδεπζε, έηε πξνυπεξεζίαο, ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ηφπνο 

εξγαζίαο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζρέζε εξγαζίαο).  

 

4.4.2. Γηθαηνιόγεζε ησλ ηξόπσλ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνινπζείηε ε πνζνηηθή κέζνδνο θαη ε 

ρξήζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή . 

Σα δεδνκέλα καο ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα αξρείν excel, αθνχ έγηλε ε ζρεηηθή θσδηθνπνίεζε γηα 

λα κπνξέζνπκε λα ηα επεμεξγαζηνχκε απφ ην SPSS 17.0 ψζηε λα βγάινπκε ηα ζπκπεξάζκαηα. Σα 

δεδνκέλα είραλ φια αξηζκεηηθή κνξθή γηαηί ην SPSS αλαγλσξίδεη κφλν αξηζκνχο. Όζνλ αθνξά 

ζηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ηφζν 

πεξηγξαθηθέο φζν θαη επαγσγηθέο, εηδηθφηεξα : 

Μέηξα ζέζεσο θαη δηαζπνξάο φπσο : ν κέζνο φξνο (Mean)  θαη ε ηππηθή απφθιηζε (Std. 

Deviation) ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή (Minimum – Maximum) 

Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ (Frequencies)  
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Απεηθνλίζεηο κε δηαγξάκκαηα  (Histograms- Pie charts- Bar charts).   

Δπίζεο ζα γίλεη αλάιπζε παξαγφλησλ (Factor Analysis) θαζψο θαη παξακεηξηθνί έιεγρνη t γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κνλή θαηεχζπλζεο (One Way Anova) πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί έλα ππάξρεη ή φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κέζεο βαζκνινγίεο 

κεηαβιεηψλ (πνζνζηά). Με ηνλ ζπληειεζηή r ηνπ Pearson ζα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ αξηζκεηηθήο θιίκαθαο . 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ  t-test (γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα) απνηππψλεηαη ε χπαξμε ή φρη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο απαληήζεηο δπν δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ νλνκαζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, κέζα απφ ηνλ έιεγρν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ κέζσλ βαζκνινγηψλ πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη  ζε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αξηζκεηηθέο ή ηεξαξρηθέο. Αληηζηνίρσο 

ε κέζνδνο One Way Anova  ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν παξάγνληαο ειέγρνπ  έρεη πξνζδηνξηζηεί 

κέζα απφ δχν θαηεγνξίεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ ή φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εξσηήζεσλ (αξηζκεηηθψλ ή ηεξαξρηθψλ)  . 

 

Αλαθνξηθά κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r (pearson), νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ θπκαίλνληαη απφ -1 

έσο 1, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειεγρζεί ε χπαξμε ή φρη ζπζρέηηζεο κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ (ζε 

αληίζεζε κε ζρέζεηο κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ απφ δχν κεηαβιεηψλ). Ο Pearson r ζηεξίδεηαη ζηελ 

ππφζεζε φηη νη δπν εκπιεθφκελεο κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, σζηφζν ν 

ηχπνο ζπρλά απνδίδεη θαιά αθφκα θαη φηαλ ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο δελ ηθαλνπνηείηαη ή 

φηαλ κηα απφ ηηο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπλερήο . Ιδαληθφηεξα, φηαλ νη κεηαβιεηέο δελ αθνινπζνχλ 

θαλνληθή θαηαλνκή ή ζπζρέηηζε Sperman είλαη πην θαηάιιειε.  

 

Οκάδα 

Δξσηήζεσλ  

Πεξηγξαθή Δλφηεηαο  Δλφηεηα 

εξσηεκαηνινγίνπ 

Δίδνο εξψηεζεο  

(δηρνηνκηθή, 

πνιιαπιψλ 

επηινγψλ, θιίκαθα 

likert)  

Τπφζεζε  

Q1-Q6 Ο βαζκφο 

αληαπφθξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο 

αιιαγήο  

1 

Likert ζε θιίκαθα 

1-5 

Η1 

Q7-Q17 Οη αληηιήςεηο γηα ηα 

νθέιε ηεο αιιαγήο  
2 

Likert ζε θιίκαθα 

1-5  

Η2 

Q18-Q28 Η πιεξνθφξεζε απφ 3 Likert ζε θιίκαθα Η3 
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ηελ αλψηεξε εγεζία 

γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή 

1-5 

Q29-Q35 Η αλαγθαηφηεηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο 

4 

Likert ζε θιίκαθα 

1-5  

Η4 

Q36-Q45  Λφγνη αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή 
5 

Likert ζε θιίκαθα 

1-5  

Η1,Η2,Η3,Η4 

Q46-Q53 Λφγνη κείσζεο ηεο 

αληίζηαζεο  
6 

Likert ζε θιίκαθα 

1-5 

Η1,Η2,Η3,Η4 

Q54-Q- Φχιν,  7 Γηρνηνκηθή 

Γεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία 

Ηιηθία, Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο, Έηε 

ππεξεζίαο ,Θέζεο 

επζχλεο θαη Σφπνο 

εξγαζίαο.  

 
Πνιιαπιήο 

επηινγήο 
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5. Απνηειέζκαηα κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο  

 

5.1 Αλάιπζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο  

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

έρνπκε κηα άπνςε γηα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  Γηα 

ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή Descriptive statistics ζην SPSS θαη παξνπζηάδνληαη νη 

πίλαθεο γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν κφξθσζεο, έηε 

ππεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία  ησλ εξσηεζέλησλ.  

ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ 128 εξγαδφκελνη ζε ππεξεζίεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα θαζψο 

θαη ζε ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  

Αξρηθά παξαηεξείηαη φηη απφ ηνπο 128 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, πνζνζηφ 39,06 % είλαη 

άλδξεο θαη ην 60,94% γπλαίθεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ έρεη ειηθία κεηαμχ 41 θαη 50 εηψλ ελψ ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ είλαη άηνκα άλσ ησλ 55 εηψλ . Γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη αξθεηνί 

εξγαδφκελνη απηήο ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο επέιεμαλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ πξηλ ηνπο 

επεξεάζνπλ νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θαζεζηψο θαη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.  Σα πνζνζηά  αλά θαηεγνξία 

ειηθίαο θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο : 

πνζνζηφ 0,8% % ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 26-30 

πνζνζηφ 28,9% ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 31-40 

πνζνζηφ 44,53% ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 41-50 
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πνζνζηφ 14,8 % ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 51-55 

πνζνζηφ 1,94 % ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 55 θαη άλσ 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, απφ ην παξαθάησ 

γξάθεκα παξαηεξείηε φηη απηφ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαζψο 43,2% είλαη απφθνηηνη ΣΔΙ ή ΑΔΙ ,ην 

25,6% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ θαη ην 31,2% είλαη απφθνηηνη κέζεο 

εθπαίδεπζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηα έηε ππεξεζίαο, πνζνζηφ 34,37% έρνπλ απφ 21 έσο 31 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην  

δεκφζην, πνζνζηφ κεηαμχ ηνπ 20% θαη ηνπ 21% έρεη απφ 6 έσο 20 ρξφληα ελψ νη εθείλνη πνπ 

έρνπλ πάλσ απφ νη 31 ρξφληα είλαη νη ιηγφηεξνη θαζψο αγγίδνπλ κφιηο ην 13% . 
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Σέινο παξαηεξείηαη φηη  ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ην 71% βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν επίπεδν ηεο 

ηεξαξρίαο, θαηέρνληαο ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ελψ κφιηο ην 4% θαηέρεη ζέζε Γηεπζπληή θαη 

πνζνζηφ 24%  ζέζε Πξντζηακέλνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη νη ζέζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ 

θαη ησλ Γηεπζπληψλ είλαη αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλεο. 
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5.2 Αλάιπζε αμηνπηζηίαο κέζσ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο  alpha ηνπ Cronbach γηα θάζε 

εξώηεζε 

 

Γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο κηαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο εθηίκεζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ αμηνπηζηίαο βαζηζκέλεο ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε κηα κφλν ρξνληθή ζηηγκή . Μηα 

απφ ηηο κεζφδνπο είλαη ν ζπληειεζηήο α-Cronbach ν νπνίνο δελ είλαη έλα ζηαηηζηηθφ ηεζη αιιά 

έλα κέηξν εζσηεξηθήο ζπλνρήο.  Γηα απηφ φηαλ ιέκε φηη έρνπκε πςειή αμηνπηζηία ζεκαίλεη  φηη 

φιεο νη εξσηήζεηο κεηξνχλ πξαγκαηηθά ην ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν έρνπλ πξννξηζηεί λα κεηξνχλ.  

Δάλ ν πληειεζηήο αμηνπηζηίαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0.8 ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο θαη 

ππνδειψλεη φηη πξάγκαηη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία αλήθνπλ ζην ίδην δεκηνχξγεκα Αλ ν ζπληειεζηήο 

ιάβεη ηηκή θάησ απφ 0.7 απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνην απφ ηα ζηνηρεία πξέπεη λα απαιεηθζεί. 

(Krowinski Wi,Steiber Sr). Σηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 0.6 επηβάιινπλ ηελ επηλφεζε λέσλ εξσηήζεσλ 

θαη ηελ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο κε λέα επαλαβαζκνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ππνινγηζκφ λένπ 

ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο. 

ηε παξνχζα κειέηε έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη απφ πέληε 

ελφηεηεο (παξάγνληεο). Έηζη μερσξίδνπκε ηηο εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάγνληα θαη βξίζθνπκε αληίζηνηρνπο δείθηεο α ηνπ Cronbach έλαλ γηα θάζε παξάγνληα φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Καηά ηνλ έιεγρν εεγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ καο ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή 

Alpha ηνπ Gronbach πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε πφζν ηθαλνπνηεηηθέο θαη αμηφπηζηεο ήηαλ νη 

απαληήζεηο πνπ καο δφζεθαλ απφ ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Απφ ην SPSS 

έρνπκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ δείγκαηνο: 

  

  

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζηε πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην δείθηε αμηνπηζηίαο αλά νκάδα εξσηήζεσλ, ε 

ηηκή ηνπ Gronbach είλαη κεηαμχ ηνπ 0,813 θαη ηνπ 0,898 πνπ είλαη ην κέγηζην. Δίλαη γεληθά 

απνδεθηφ ε ηηκή ηνπ Alpha ηνπ Gronbach λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,69. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηηκή 

καο απνηειεί κηα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ηηκή γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ πνπ καο 

δφζεθαλ. 
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VARIABLES Reability Statistics αλά εξψηεζε   

Πίλαθαο 1 : Cronbach' s Alpha αλα εξψηεζε  

Δξώηεζε  Μεηαβιεηή Cronbach's 

Alpha  

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη είζηε ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζείηε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο; 

 

Q1 
Όηαλ άθνπζα γηα απηήλ ηελ αιιαγή, ζθέθηεθα φηη 

ηαηξηάδεη κε ηηο ηθαλφηεηέο κνπ; 
,869 

Q2 

Πηζηεχσ φηη έρσ ηηο δεμηφηεηεο λα εθηειέζσ θαιά ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ κεηά ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο αιιαγήο; 

,870 

Q3 
Πηζηεχσ φηη είκαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηψ νηηδήπνηε  

πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο; 
,870 

Q4 
Δίκαη θνβηζκέλνο  απφ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα κάζσ εμαηηίαο απηήο ηεο αιιαγήο ; 
,873 

Q5 
Πηζηεχσ φηη ζα πξνζαξκνζηψ ζηελ εξγαζία  πνπ ζα 

θάλσ φηαλ εθαξκνζηεί απηή ε αιιαγή; 
,872 

Q6 
Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα κάζσ ηα πάληα πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο; 
,870 

Πνηεο είλαη νη απόςεηο γηα ηα παξαθάησ, 

αλαθνξηθά κε ηα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο ; 

 

Q7 
Πηζηεχεηε φηη καθξνπξφζεζκα ε εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο ζα έρεη νηθνλνκηθά νθέιε γηα εζάο; 
,869 

Q8 
Πηζηεχεηε φηη απηή ε  αιιαγή ζα ζαο δψζεη λέεο 

επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο 
,867 

Q9 
Πηζηεχεηε φηη ε πινπνίεζε απηήο ηεο αιιαγήο ζα 

θαλεί ρξήζηκε ζε εζάο,  ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ; 
,867 

Q10 
Πηζηεχεηε φηη ε αιιαγή ζα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζία ζαο; 
,867 

Q11 
Πηζηεχεηε φηη ε αιιαγή ζα απινπνηήζεη ηελ εξγαζία 

ζαο; 
,867 

Q12 
Πηζηεχεηε φηη ζα ππάξρεη θάπνην φθεινο γηα εζάο απφ 

ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο ; 
,867 

Q13 

Πηζηεχεηε φηη απηή ε αιιαγή ζα δηαηαξάμεη πνιιέο 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρεηε αλαπηχμεη 

εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ; 

,874 

Q14 
Πηζηεχεηε φηη απηή ε αιιαγή ζα πεξηνξίζεη ηελ 

κειινληηθή ζαο εμέιημε ζηνλ νξγαληζκφ; 
,872 

Q15 
Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο 

απνηειεί απεηιή γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο ζαο ; 
,871 

Q16 

Πηζηεχεηε φηη ζα ράζεηε ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θχξνο 

πνπ έρεηε ζηνλ νξγαληζκφ φηαλ εθαξκνζηεί απηή ε 

αιιαγή; 

,871 

Q17 
Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο ζα ζαο 

δεκηψζεη νηθνλνκηθά ; 
,872 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη  ε εγεζία θαη ε  

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζαο παξέρεη ηελ 

απαηηνύκελε ελεκέξσζε, πιεξνθόξεζε θαη 

ππνζηήξημε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή; 

Q18 

Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη 

ζηείιεη έλα ζαθέο κήλπκα γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ; 

,867 

Q19 
Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε έρεη θάλεη ζαθή ηε 

ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο αιιαγήο; 
,867 
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Q20 

Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ 

ελζαξξχλεη κε ηηο ελέξγεηέο ηεο ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

αγθαιηάζνπλ  απηή ηελ αιιαγή; 

,869 

Q21 

Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εγεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αιιαγήο; 

,868 

Q22 

Πηζηεχεηε φηη ν πξντζηάκελνο ζαο κπνξεί λα ζαο 

βνεζήζεη λα βξείηε κηα ιχζε, αλ έρεηε πξφβιεκα 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο; 

,870 

Q23 
Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή είλαη ηαθηηθή; 
,870 

Q24 
Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή είλαη επαξθήο; 
,869 

Q25 
Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζαο παξέρνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε αιιαγή είλαη θαηαλνεηέο; 
,868 

Q26 
Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηε γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή είλαη ειιηπείο; 
,872 

Q27 

Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηε γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή  έρνπλ σο  επί ην πιείζηνλ ηε 

κνξθή «θεκψλ»; 

,872 

Q28 

Πηζηεχεηε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ιακβάλεηαη πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζαο θαη απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ; 

,874 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε ζηελ αλαγθαηόηεηα 

εθαξκνγήο απηήο ηεο αιιαγήο; 

 

Q29 

Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ βάζηκνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεη απηή ε 

αιιαγή ; 

,867 

Q30 

Πηζηεχεηε φηη νη εμεγήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ 

αλάγθε εθαξκνγήο απηήο ηεο αιιαγήο είλαη επαξθείο 

; 

,869 

Q31 
Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ αλάγθεο  ηνπ νξγαληζκνχ  

πνπ θάλνπλ ηελ αιιαγή απαξαίηεηε.; 
,866 

Q32 

Πηζηεχεηε φηη ε επηθείκελε αιιαγή είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ  θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ  ; 

,866 

Q33 
Πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηεο επηθείκελεο αιιαγήο είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη θαη πξνζδηνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα; 
,868 

Q34 

Πηζηεχεηε φηη ε παξνχζα δπζκελήο νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία ηεο ρψξαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

εζπεπζκέλε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο. ; 

,870 

Q35 

Πηζηεχεηε φηη ν νξγαληζκφο ζην πιαίζην ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο έρεη 

αλάγθε απφ ηελ επηθείκελε αιιαγή (κεηαξξχζκηζε) ; 

,866 

Πνηνί από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο πηζηεύεηε όηη  

κπνξεί λα ζαο νδεγήζνπλ ζην λα αληηζηαζείηε 

Q36 Η αβεβαηφηεηα ,877 

Q37 Ο θφβνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο   ,876 
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ζηελ αιιαγή; 
Q38 

Η κε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

εθαξκνδφκελεο αιιαγήο   
,874 

Q39 Η έιιεηςε θηλήηξσλ   ,871 

Q40 Ο θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο ,876 

Q41 
Η ζπλήζεηα  (επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο 

θαηάζηαζεο.) 
,874 

Q42 Η έιιεηςε ηθαλνηήησλ –δεμηνηήησλ ,871 

Q43 
Η κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

αιιαγή 
,875 

Q44 
Η ειιηπήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

αιιαγή 
,875 

Q45 Η έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε εγεζία ,874 

Πνην από ηα παξαθάησ κπνξεί θαηά ηε γλώκε 

ζαο λα κεηώζεη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ; 

Q46 Η πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ   ,872 

Q47 Η παξνρή θηλήηξσλ   ,871 

Q48 Η παξνρή δπλαηφηεηαο έθθξαζεο ησλ αληηξξήζεσλ   ,873 

Q49 

Η αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ 

αιιαγή ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο   

,871 

Q50 Η εμαζθάιηζεο ηθαλνχ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε   ,874 

Q51 Η θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο αλσηέξνπο ζαο ,871 

Q52 Η παξνρή επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο   ,872 

Q53 Η παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηνπο αλσηέξνπο ζαο ,871 

  

 

5.3 Αλάιπζε εγθπξόηεηαο 

 

Καηά ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ε ηηκή πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε Kolmogorov-

Smirnov ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη εηδηθφηεξα ε ηηκή ηνπ Sig., ε νπνία φηαλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

0,05 δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ παξαβηάδεηαη ε ππφζεζε 

θαλνληθφηεηαο. Υξεηαδφκαζηε ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ηζρχνπλ θάπνηεο 

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο φπσο νη έιεγρνη ππνζέζεσλ γηα ηνπο κέζνπο , ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ε 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο θ.α 

 

Η κεδεληθή ππφζεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ νπνία ζέινπκε λα ειέγμνπκε είλαη φηη ηα 

δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή ή φηη πξνέξρνληαη απφ έλα πιεζπζκφ πνπ αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. Η ελαιιαθηηθή είλαη φηη ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Οη ππνζέζεηο απηέο είλαη ηεο αθφινπζεο κνξθήο: 

Η0:Η θαηαλνκή ησλ  δεδνκέλσλ δε δηαθέξεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

Η1:Η θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ δηαθέξεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 
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Αλ  p-value είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,05,ηφηε ιέκε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη. 

Αλ  p-value είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 0,05,ηφηε ιέκε φηη ε κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη.  

Αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλά καο απφ ην SPSS έρνπκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα : 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 N Normal 

Parametersa,b 

Most Extreme 

 Differences 

Kolmogorov

-Smirnov Z 

Asymp. 

Sig.    

(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 

Absolute Positive Negative 

Βαζκφο αληαπφθξηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο 

128 3,8529 ,67372 ,110 ,079 -,110 1,243 ,091 

Η πιεξνθφξεζε – 

Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

εγεζία γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή 

128 1,8466 ,70646 ,125 ,125 -,115 1,419 ,036 

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή 
128 3,9797 ,82694 ,079 ,077 -,079 ,889 ,409 

Οη απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο 

128 2,5926 ,96809 ,074 ,074 -,051 ,832 ,493 

Λφγνη κείσζεο ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 
128 4,3984 ,58876 ,153 ,153 -,131 1,736 ,005 

Απφςεηο γηα ηα νθέιε 

ηεο αιιαγήο 
128 2,8864 ,75502 ,074 ,074 -,060 ,836 ,486 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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5.4 Αλάιπζε θαη δηθαηνιόγεζε απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ζηόρνπο κε παξάιιειε 

δηθαηνιόγεζε ή απόξξηςε ησλ ππνζέζεσλ (κε Advanced Statistics) 

 

5.4.1 Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εηνηκόηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ . 

 

Πεξλψληαο ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζην θαηά πφζν νη 

εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο 

παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 42,19% (Q1=Μ.ν. 3,29 Σ.Α. 1,088) απάληεζε φηη 

πηζηεχεη αξθεηά ζην φηη ηαηξηάδεη ε επεξρφκελε αιιαγή κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Αληίζηνηρα  

πνζνζηφ ηνπ 46,88% (Q2=Μ.ν. 3,88  Σ.Α. 0,896) πηζηεχεη φηη έρεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο  

δεμηφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα λα εθηειέζεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ηεο 

αιιαγήο.  Οη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ 40,63%(Q3=Μ.ν. 3,70 Σ.Α. 0,944) πηζηεχνπλ αξθεηά έσο 

πνιχ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ νηηδήπνηε ηνπο αλαηεζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο , θαη παξάιιεια ζε πνζνζηφ 51,56 % δειψλνπλ φηη δελ θνβνχληαη θαζφινπ ηηο εξγαζίεο 

πνπ πξέπεη λα κάζνπλ (Q4=Μ.ν. 1,66 Σ.Α. 0,816) θαη πηζηεχνπλ πνιχ φηη ζα κπνξέζνπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ εξγαζία πνπ ζα θάλνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο (Q5=Μ.ν. 3,98 

Σ.Α. 0,939) φπσο επίζεο ζην φηη ζα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ ηα πάληα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο (Q6=Μ.ν. 3,94 Σ.Α.0,920). 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο, νη εξσηψκελνη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 59,38% (Q7= Μ.ν.1,62  Σ.Α 0,897) δελ  

πηζηεχνπλ φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ζα έρνπλ θάπνην νηθνλνκηθφ φθεινο 

καθξνπξφζεζκα νχηε γεληθφηεξα φηη ζα έρνπλ θάπνην άιιν φθεινο (Q12=πνζνζηφ 36,72 

Μ.ν.2,07 Σ.Α.1,08) ελψ ζε πνζνζηφ 41,41%  (Q17=Μ.ν. 2,02 Σ.Α. 1,18) πηζηεχνπλ ιίγν ζην φηη 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ζα δεκησζνχλ νηθνλνκηθά.  ε επίπεδν νθέινπο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εξγαζία ηνπο, ζε πνζνζηφ 34,4%  πηζηεχνπλ ιίγν ζην φηη ε αιιαγή ζα ηνπο πξνζθέξεη λέεο 

επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο (Q8=Μ.ν.2,27  Σ.Α 1,18),θαη ζε πνζνζηφ 32,03%  πηζηεχνπλ επίζεο  

ιίγν ζην φηη κπνξεί λα ηνπο θαλεί ρξήζηκε απηή ε αιιαγή ζε καθξνπξφζεζκε βάζε 

(Q9=Μ.ν.2,48 κΣ.Α1,17). Αληίζηνηρα ζε πνζνζηφ 35,20% πηζηεχνπλ ιίγν ζην ελδερφκελν 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο απφ ηελ εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο (Q10=Μ.ν. 2,16 Σ.Α. 1,18),  

ελψ πνζνζηφ 39,80% πηζηεχνπλ ιίγν ζην φηη ε αιιαγή απηή ζα απινπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπο 

(Q11=Μ.ν. 2,05 Σ.Α. 1,14). ε επίπεδν πξνζσπηθνχ νθέινπο ή κε, νη εξσηψκελνη δελ πηζηεχνπλ 

φηη ε επηθείκελε αιιαγή ζα δηαηαξάμεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

(Q13=πνζνζηφ 28,91%  Μ.ν.2,40 Σ.Α.1,22), φπσο επίζεο θαη ζην φηη κεηά ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο αιιαγήο ζα ράζνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θχξνο πνπ ηψξα έρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ 

(Q16=πνζνζηφ 50,80% Μ.ν. 1,84 Σ.Α. 1,10). Χζηφζν πηζηεχνπλ ιίγν πξνο ην αξθεηά φηη ε 
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αιιαγή ζα πεξηνξίζεη ηελ εμέιημή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ (Q14=πνζνζηφ 34,40% Μ.ν. 2,27 Σ.Α. 

1,23), φπσο επίζεο θαη ζην φηη απηή ε αιιαγή απνηειεί απεηιή γηα ηε ζέζε εξγαζία ηνπο 

(Q15=πνζνζηφ 35,90% Μ.ν. 2,38 Σ.Α.1,26) . 

 

Σν ηξίην ηκήκα ησλ εξσηήζεσλ αθνξνχζε ζηνλ βαζκφ πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη  ε 

εγεζία θαη ε  δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε 

θαη ππνζηήξημε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη εξσηψκελνη δείρλνπλ λα 

κελ πηζηεχνπλ θαζφινπ ζην φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ζηείιεη έλα ζαθέο κήλπκα 

γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ (Q18=πνζνζηφ 64,80% Μ.ν. 1,52 

Σ.Α.0,841).Σν ίδην θαη αλαθνξηθά κε ην εάλ έρεη γίλεη ζαθήο θαη θαηαλνεηή ε ζεκαζία θαη 

αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο (Q19=πνζνζηφ 53,90% Μ.ν. 1,71 Σ.Α.0,957). Γελ πηζηεχνπλ θαζφινπ 

φηη ε εγεζία ελζαξξχλεη κε ηηο ελέξγεηέο ηεο ηνπο εξγαδφκελνπο λα αγθαιηάζνπλ απηή ηελ αιιαγή 

(Q20=πνζνζηφ 60,20% Μ.ν. 1,59 Σ.Α.0,864) θαζψο θαη φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ θαη εγεηψλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αιιαγήο (Q21=πνζνζηφ 64,80% Μ.ν. 1,50 Σ.Α.0,784). Οη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ 

ζε κηθξφ βαζκφ ζηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα ηνπο δψζεη ν πξντζηάκελνο ηνπο γηα λα βξνπλ ιχζεηο 

ζε ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο (Q22=πνζνζηφ 

34,40% Μ.ν. 2,41 Σ.Α.1,21). Αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή νη 

εξσηεζέληεο ζε πνζνζηφ 64,06% (Q23=Μ.ν. 1,56 Σ.Α. 0,929 ) δελ πηζηεχνπλ φηη απηή είλαη 

ηαθηηθή νχηε επαξθήο (Q24=πνζνζηφ 65,63% Μ.ν. 1,53 Σ.Α. 0,896). Παξάιιεια έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ 53,10% δελ ζεσξεί φηη είλαη θαηαλνεηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ αιιαγή 

(Q25=Μ.ν. 1,66 Σ.Α. 0,844),ελψ αληίζεηα πηζηεχνπλ πνιχ φηη απηέο είλαη ειιηπείο (Q26=πνζνζηφ 

40,60% Μ.ν. 3,84 Σ.Α. 1,2), έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ ηε κνξθή «θεκψλ» (Q27=πνζνζηφ 34,40% 

Μ.ν. 3,63 Σ.Α. 1,26) θαη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηηο ιακβάλνπλ απφ ην ζπλαδειθηθφ 

πεξηβάιινλ θαη απφ ηα Μ.Μ.Δ. (Q28=πνζνζηφ 30,47% Μ.ν. 3,72 Σ.Α. 1,12). 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη εξσηψκελνη δείρλνπλ λα κελ πηζηεχνπλ γεληθά ζε νθέιε απφ ηελ 

αιιαγή θαζψο θαη ζηελ επάξθεηα θαη πιεξφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ 

εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, εληνχηνηο θαίλεηαη πσο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο. ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ βάζηκνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεη απηή ε 

αιιαγή νη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ 33,59% απάληεζαλ «αξθεηά» (Q29=Μ.ν. 2,91 Σ.Α. 1,17). Σν 

ίδην απάληεζαλ θαη ζηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηά πφζν είλαη ππαξθηέο νη αλάγθεο 

ζηνλ νξγαληζκφ πνπ θάλνπλ ηελ αιιαγή απαξαίηεηε (Q31=πνζνζηφ 26,56% Μ.ν. 2,84 Σ.Α. 

1,32), κε ην θαηά πφζν ε παξνχζα δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο είλαη θαζνξηζηηθή 

γηα ηελ εζπεπζκέλε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο (Q34=πνζνζηφ 24,22% Μ.ν. 3,16 

Σ.Α. 1,45) θαη ηέινο κε ην θαηά πφζν ν νξγαληζκφο ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ 
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ζπκθέξνληνο έρεη αλάγθε απφ ηελ επηθείκελε αιιαγή –κεηαξξχζκηζε (Q35=πνζνζηφ 28,10% 

Μ.ν.2,90 Σ.Α. 1,36). Παξά ηαχηα νη εξσηψκελνη δελ πηζηεχνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ζην φηη νη ζηφρνη 

ηεο επηθείκελεο αιιαγήο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη πξνζδηνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα (Q33=πνζνζηφ 

47,70% Μ.ν. 1,80 Σ.Α. 0,983), φπσο θαη ζηελ επάξθεηα ησλ εμεγήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ 

αλάγθε εθαξκνγήο απηήο ηεο αιιαγήο (Q30=πνζνζηφ 47,66% Μ.ν. 1,75 Σ.Α. 0,914) ελψ 

πηζηεχνπλ αξθεηά φηη απηή ε αιιαγή είλαη αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (Q32=πνζνζηφ 31,25% 

Μ.ν. 2,79 Σ.Α. 1,30).  

Descriptive Statistics 

Α/Α ΔΡΧΣΖΖ  

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ 
Πάξα 

πνιύ 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Q1 Όηαλ άθνπζα γηα απηήλ ηελ αιιαγή, 

ζθέθηεθα φηη ηαηξηάδεη κε ηηο ηθαλφηεηέο 

κνπ;  

8,59 8,59 42,19 26,56 14,06 128 3,29 1,088 

Q2 Πηζηεχσ φηη έρσ ηηο δεμηφηεηεο λα 

εθηειέζσ θαιά ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

απαηηεζνχλ κεηά ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο αιιαγήο;  

2,34 3,13 23,44 46,88 24,22 128 3,88 ,896 

Q3 Πηζηεχσ φηη είκαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηψ νηηδήπνηε  πξνθχςεη απφ 

ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο; 

1,56 8,59 28,91 40,63 20,31 128 3,70 ,944 

Q4 

Δίκαη θνβηζκέλνο  απφ φιεο ηηο εξγαζίεο 

πνπ ζα πξέπεη λα κάζσ εμαηηίαο απηήο 

ηεο αιιαγήο ; 

 

51,56 

 

 

34,38 

 

10,16 

 

3,91 

 

0,00 128 1,66 ,816 

Q5 Πηζηεχσ φηη ζα πξνζαξκνζηψ ζηελ 

εξγαζία  πνπ ζα θάλσ φηαλ εθαξκνζηεί 

απηή ε αιιαγή; 

1,60 3,90 23,40 36,70 34,40 128 3,98 ,939 

Q6 Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα κάζσ ηα πάληα 

πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο αιιαγήο; 

0,78 4,69 26,56 35,94 32,03 128 3,94 ,920 

Q7 Πηζηεχεηε φηη καθξνπξφζεζκα ε 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ζα έρεη 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα εζάο; 

59,38 25,00 11,72 2,34 1,56 128 1,62 ,897 

Q8 Πηζηεχεηε φηη απηή ε  αιιαγή ζα ζαο 

δψζεη λέεο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο;  
30,50 34,40 18,80 10,20 6,30 128 2,27 1,182 

Q9 Πηζηεχεηε φηη ε πινπνίεζε απηήο ηεο 

αιιαγήο ζα θαλεί ρξήζηκε ζε εζάο,  ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε ; 

23,44 32,03 23,44 15,63 5,47 128 2,48 1,170 
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Q10 Πηζηεχεηε φηη ε αιιαγή ζα βειηηψζεη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζία ζαο; 
35,20 35,20 13,30 10,90 5,50 128 2,16 1,182 

Q11 
Πηζηεχεηε φηη ε αιιαγή ζα απινπνηήζεη 

ηελ εξγαζία ζαο; 
39,80 33,60 11,70 10,90 3,90 128 2,05 1,145 

Q12 Πηζηεχεηε φηη ζα ππάξρεη θάπνην φθεινο 

γηα εζάο απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

αιιαγήο ; 

36,72 34,38 17,97 7,03 3,91 128 2,07 1,088 

Q13 Πηζηεχεηε φηη απηή ε αιιαγή ζα 

δηαηαξάμεη πνιιέο απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο πνπ έρεηε αλαπηχμεη εληφο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ; 

28,91 28,91 22,66 12,50 7,03 128 2,40 1,225 

Q14 Πηζηεχεηε φηη απηή ε αιιαγή ζα 

πεξηνξίζεη ηελ κειινληηθή ζαο εμέιημε 

ζηνλ νξγαληζκφ;  

32,80 34,40 10,90 16,40 5,50 128 2,27 1,234 

Q15 Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο 

αιιαγήο απνηειεί απεηιή γηα ηελ ζέζε 

εξγαζίαο ζαο ; 

28,10 35,90 16,40 9,40 10,20 128 2,38 1,267 

Q16 Πηζηεχεηε φηη ζα ράζεηε ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ην θχξνο πνπ έρεηε ζηνλ νξγαληζκφ 

φηαλ εθαξκνζηεί απηή ε αιιαγή;  

50,80 28,90 11,70 3,10 5,50 128 1,84 1,107 

Q17 
Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο 

αιιαγήο ζα ζαο δεκηψζεη νηθνλνκηθά ;  
41,41 34,38 12,50 3,91 7,81 128 2,02 1,187 

Q18 Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ έρεη ζηείιεη έλα ζαθέο 

κήλπκα γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα 

γίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ; 

64,80 21,90 10,90 0,80 1,60 128 1,52 ,841 

Q19 Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε έρεη 

θάλεη ζαθή ηε ζεκαζία θαη 

αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο αιιαγήο; 

53,90 29,70 9,40 5,50 1,60 128 1,71 ,957 

Q20 Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ελζαξξχλεη κε ηηο ελέξγεηέο 

ηεο ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αγθαιηάζνπλ  

απηή ηελ αιιαγή;  

60,20 25,00 10,90 3,10 0,80 128 1,59 ,864 

Q21 Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ εγεηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

πνπ ζα αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο; 

64,80 22,70 10,90 0,80 0,80 128 1,52 ,784 

Q22  Πηζηεχεηε φηη ν πξντζηάκελνο ζαο 

κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε κηα 

ιχζε, αλ έρεηε πξφβιεκα θαηά ηελ 

25,80 34,40 20,30 11,70 7,80 128 2,41 1,214 
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εθαξκνγή ηεο αιιαγήο; 

Q23 
Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή είλαη ηαθηηθή; 
64,06 23,44 7,03 3,13 2,34 128 1,56 ,929 

Q24 
Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή είλαη επαξθήο; 
65,63 23,44 3,91 6,25 0,78 128 1,53 ,896 

Q25 Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζαο 

παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε 

αιιαγή είλαη θαηαλνεηέο; 

53,10 32,00 10,20 4,70 0,00 128 1,66 ,844 

Q26 Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή 

είλαη ειιηπείο; 

4,70 10,20 21,90 22,70 40,60 128 3,84 1,200 

Q27 Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή  

έρνπλ σο  επί ην πιείζηνλ ηε κνξθή 

«θεκψλ»; 

7,80 10,20 28,10 19,50 34,40 128 3,63 1,267 

Q28 Πηζηεχεηε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεηαη 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο 

θαη απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ; 

3,91 10,16 26,56 28,91 30,47 128 3,72 1,122 

Q29 Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ 

βάζηκνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα γίλεη απηή ε αιιαγή ; 

12,50 24,22 33,59 18,75 10,94 128 2,91 1,171 

Q30 Πηζηεχεηε φηη νη εμεγήζεηο πνπ έρνπλ 

δνζεί γηα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο απηήο 

ηεο αιιαγήο είλαη επαξθείο ; 

47,66 37,50 8,59 4,69 1,56 128 1,55 ,914 

Q31 Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ αλάγθεο  ηνπ 

νξγαληζκνχ  πνπ θάλνπλ ηελ αιιαγή 

απαξαίηεηε.; 

21,88 17,97 26,56 21,09 12,50 128 2,84 1,325 

Q32 Πηζηεχεηε φηη ε επηθείκελε αιιαγή είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ  

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ  ; 

17,19 31,25 21,09 16,41 14,06 128 2,79 1,302 

Q33 Πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηεο επηθείκελεο 

αιιαγήο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη 

πξνζδηνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα; 

47,70 35,20 9,40 5,50 2,30 128 1,58 ,983 

Q34 Πηζηεχεηε φηη ε παξνχζα δπζκελήο 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ εζπεπζκέλε 

19,53 14,84 20,31 21,09 24,22 128 3,16 1,450 
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εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο. ; 

Q35 Πηζηεχεηε φηη ν νξγαληζκφο ζην πιαίζην 

ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο έρεη αλάγθε απφ ηελ 

επηθείκελε αιιαγή (κεηαξξχζκηζε) ; 

22,70 14,80 28,10 18,80 15,60 128 2,90 1,368 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο ήηαλ 

δηαηππσκέλεο κε αληίζεηε ινγηθή (αξλεηηθή δηαηχπσζε) θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζσζηά ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, νη εξσηήζεηο Q4, Q13- Q17, Q26- Q28 ππέζηεζαλ ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία (reverse coded).  

 

5.4.2. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη 

ζηε κείσζε απηήο . 

 

ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη 

ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζην λα αληηζηαζνχλ ζηελ αιιαγή ή πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηεξείηαη φηη ε αβεβαηφηεηα 

(πνζνζηφ 33,59% Μ.ν. 3,58), ε κε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο αιιαγήο (πνζνζηφ 42,97% 

Μ.ν. 3,33) ε έιιεηςε θηλήηξσλ (πνζνζηφ 42,19% Μ.ν. 3,61), ν θφβνο ηεο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο 

(πνζνζηφ 46,90 % Μ.ν. 3,87), ε κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ αιιαγή 

(πνζνζηφ 28,13 % Μ.ν. 3,28), ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ηελ αιιαγή (πνζνζηφ 

46,09 % Μ.ν. 4,13) θαζψο θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ εγεζία (πνζνζηφ 46,09 % Μ.ν. 

4,03) ζεσξνχληαη αξθεηά ζεκαληηθνί έσο πνιχ ζεκαληηθνί γηα λα αληηζηαζνχλ ζηελ αιιαγή.  

Αληίζηνηρα ε πιεξνθφξεζε (πνζνζηφ 62,50 % Μ.ν. 4,50), ε παξνρή θηλήηξσλ (πνζνζηφ 

53,90% Μ.ν. 4,37), ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ αληηξξήζεσλ (πνζνζηφ 45,30% Μ.ν3,99), ε 

αλάιπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ αιιαγή ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή (πνζνζηφ 51,56% Μ.ν. 

4,39), ε εμαζθάιηζε ηθαλνχ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο  (πνζνζηφ 64,80 Μ.ν. 4,53), ε 

θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο αλσηέξνπο, (πνζνζηφ 50,0% Μ.ν. 4,32), ε παξνρή επηκφξθσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο (πνζνζηφ 71,10% Μ.ν. 4,65) θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηνπο αλσηέξνπο 

(πνζνζηφ 60,20% Μ.ν. 4,44) ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή.  
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Descriptive Statistics 

Α/Α  ΔΡΧΣΖΖ  
Καζόινπ 

ζεκαληηθό 

Λίγν 

ζεκαληηθό 

Ούηε 

ζεκαληηθό, 

νύηε 

αζήκαλην 

Αξθεηά 

ζεκαληηθό 

Πνιύ 

ζεκαληηθό N Mean 

Std. 

Deviation 

Q36 Η αβεβαηφηεηα 9,38 14,84 13,28 33,59 28,91 128 3,58 1,302 

Q37 Ο θφβνο πξνο ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο   

28,10 30,50 15,60 18,00 7,80 128 2,47 1,286 

Q38 Η κε θαηαλφεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο 

εθαξκνδφκελεο αιιαγήο   

10,16 16,41 17,19 42,97 13,28 128 3,33 1,198 

Q39 Η έιιεηςε θηλήηξσλ   7,03 10,94 17,97 42,19 21,88 128 3,61 1,152 

Q40 Ο θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο  10,90 10,90 5,50 25,80 46,90 128 3,87 1,394 

Q41 Η ζπλήζεηα  (επηζπκία 

δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο 

θαηάζηαζεο.) 

35,16 20,31 20,31 14,84 9,38 128 2,43 1,350 

Q42 Η έιιεηςε ηθαλνηήησλ –

δεμηνηήησλ  

55,50 10,90 11,70 14,80 7,00 128 2,07 1,381 

Q43 Η κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ αιιαγή 

17,97 12,50 17,19 28,13 24,22 128 3,28 1,425 

Q44 Η ειιηπήο ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ αιιαγή 

4,69 4,69 9,38 35,16 46,09 128 4,13 1,075 

Q45 Η έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ 

αλψηεξε εγεζία 

7,03 4,69 12,50 29,69 46,09 128 4,03 1,190 

Q46 Η πιεξνθφξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ   

2,30 0,80 3,90 30,50 62,50 128 4,50 ,813 

Q47 Η παξνρή θηλήηξσλ   0,80 3,10 8,60 33,60 53,90 128 4,37 ,831 

Q48 Η παξνρή δπλαηφηεηαο 

έθθξαζεο ησλ αληηξξήζεσλ   

2,30 5,50 14,80 45,30 32,00 128 3,99 ,952 

Q49 Η αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ αιιαγή 

ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο   

0,78 0,78 8,59 38,28 51,56 128 4,39 ,745 

Q50 Η εμαζθάιηζεο ηθαλνχ ρξφλνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε   

0,00 3,90 3,90 27,30 64,80 128 4,53 ,752 

Q51 Η θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο 

αλσηέξνπο ζαο  

0,00 3,13 11,72 35,16 50,00 128 4,32 ,803 

Q52 Η παξνρή επηκφξθσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο   

0,00 0,80 4,70 23,40 71,10 128 4,65 ,610 

Q53 Η παξνρή ππνζηήξημεο απφ 

ηνπο αλσηέξνπο ζαο  

0,00 3,10 10,20 26,60 60,20 128 4,44 ,801 

Valid N (listwise)  128     
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5.4.3. Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε θαη δηθαηνιόγεζε απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηνπο 

εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή απνηειεί κηα ζηάζε θαηαλφεζεο,  ε 

νπνία επεξεάδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ην πεξηερφκελν (ηη είλαη απηφ πνπ αιιάδεη), ηε δηαδηθαζία 

(δειαδή πσο πινπνηείηαη ε αιιαγή), ην πιαίζην (δειαδή ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή) θαη απφ ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή (δειαδή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηνπο δεηείηαη λα αιιάμνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα 

δεδνκέλα). Η εηνηκφηεηα αληαλαθιά ην βαζκφ πνπ ην άηνκν ή έλα ζχλνιν αηφκσλ είλαη έηνηκα 

θαη ηείλνπλ λα απνδερηνχλ, λα ελζηεξληζηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ψζηε 

λα αιιάμεη ζθφπηκα ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε.  

Δπίζεο φζνλ αθνξά ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή έρνπκε ήδε αλαθέξεη πσο νη θπξηφηεξνη 

ιφγνη πνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηα άηνκα ηείλνπλ λα αληηζηέθνληαη εζηηάδνληαη ζε 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, ραξαθηεξηζηηθά, πξνζδνθίεο θαη βιέςεηο  αιιά θαη ζην θφβν γηα ην 

άγλσζην, δειαδή ηελ αβεβαηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

αιιάμνπλ, λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ην ίδην απνηειεζκαηηθά  φπσο πξηλ ηελ 

αιιαγή (εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ππνβηβαζκφο, κείσζε εηζνδήκαηνο, status ή δχλακεο θηι) 

εκαληηθφο επίζεο ιφγνο γηα ηελ αληίζηαζε ζεσξείηαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο 

θαη ππνζηήξημεο απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε ή κε ηεο  

αλαγθαηφηεηαο θαη ζεκαζίαο ηεο αιιαγήο . Με βάζε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην δηακνξθψζεθαλ 

νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 Ο πξψηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο 

πξνο ηηο ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο ηεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ αθνξνχλ 

ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα ,αληαπφθξηζε 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο), ζηε δηαδηθαζία (παξνρή θηλήηξσλ θαη επεξγεηεκάησλ, 

εθπαίδεπζε), ζην πιαίζην πινπνίεζεο (εκπηζηνζχλε, επηθνηλσλία, πιεξνθφξεζε, 

ππνζηήξημε,) θαη ζην πεξηερφκελν ηεο αιιαγήο (θαηαιιειφηεηα –αλαγθαηφηεηα), 

 Ο δεχηεξνο ζηφρνο αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε 

ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ή ζηε κείσζε απηήο θαη ηνπ 

βαζκνχ πνπ απηνί νη ιφγνη ζπλδένληαη κε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηθαλφηεηεο, 

δεμηφηεηεο, δεθηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα), κε ηελ επίδξαζε, ηε δηαδηθαζία θαη ην 

πεξηβάιινλ –ζπλζήθεο ηεο αιιαγήο (θφβνο –αλαζθάιεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ έιιεηςε 

ηθαλνηήησλ & ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο απφ ηηο ελδερφκελεο 

απψιεηεο)  

 Σέινο κε ηνλ ηξίην εξεπλεηηθφ ζηφρν δηεξεπλάηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

εηνηκφηεηαο θαη ησλ ιφγσλ αληίζηαζεο θαη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 



[80] 

 

 

Όπσο είδακε ηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νκαδνπνηνχληαη ζε ελφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

εξεπλεζνχλ νη ζηφρνη θαη λα ειέγμνπκε εάλ επαιεζεχνληαη ή φρη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

ηέζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ εηνηκφηεηα ζηελ αιιαγή.  

Έηζη ε πξψηε ελφηεηα πεξηέρεη ηηο εξσηήζεηο Q1-Q6 θαη κέζσ απηψλ εξεπλάηαη ν βαζκφο πνπ 

νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο. 

Δξεπλψληαη δειαδή πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ην εάλ θαη 

θαηά πφζν πηζηεχνπλ ζηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, εάλ δηαζέηνπλ πξνζαξκνζηηθφηεηα,  

δεθηηθφηεηα ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη δηάζεζε λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα, ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο. Η δεχηεξε ελφηεηα πεξηέρεη ηηο εξσηήζεηο Q7-Q17 

θαη κέζσ απηψλ εξεπλψληαη νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε (πξνζσπηθά, νηθνλνκηθά 

,εξγαζηαθά θηι) απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Η ηξίηε ελφηεηα πεξηέρεη εξσηήζεηο Q18-Q28 κε 

ηηο νπνίεο εξεπλάηαη ην θαηά πφζν νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ εγεζία- 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ε απαηηνχκελε ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή Με ηα εξσηήκαηα ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο , Q29-Q35 εξεπλάηαη ν βαζκφο πνπ 

νη εξγαδφκελνη έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο . Σέινο, 

κε ηα εξσηήκαηα ησλ επφκελσλ δχν ελνηήησλ  Q36-Q45 θαη  Q46-Q53 αληίζηνηρα, εξεπλψληαη νη 

ιφγνη πνπ πηζηεχνπλ νη εξγαδφκελνη φηη κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθνί ψζηε λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ 

αληίζηαζε απέλαληη ζηελ αιιαγή ή αληίζεηα λα ηελ κεηψζνπλ.  

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ δηακνξθψζεθαλ νη εμήο ππνζέζεηο:  

1ε Τπόζεζε= ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη είλαη ηθαλά  λα εθηειέζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ  εηνηκφηεηα σο 

πξνο ηελ αιιαγή(Q1-Q6)  

2ε Τπόζεζε =  ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο(Q7-Q17)  

3ε Τπόζεζε =  ε  ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αιιαγή θαζψο θαη ε 

παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ζρεηίδεηαη  ζεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο (Q18-

Q28) 

4ε Τπόζεζε =  ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο(Q29-Q35) 
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5.4.4. Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε θαη δηθαηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ηνπ πξώηνπ 

εξεπλεηηθνύ ζηόρνπ 

 

Η δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ  δειαδή ησλ απόςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο 

ηηο ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο ηεο εηνηκόηεηαο γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ αθνξνύλ ζηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, πξνζαξκνζηηθόηεηα ,αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αιιαγήο), ζηε δηαδηθαζία (παξνρή θηλήηξσλ θαη επεξγεηεκάησλ, εθπαίδεπζε), ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο (εκπηζηνζύλε, επηθνηλσλία, πιεξνθόξεζε, ππνζηήξημε,) θαη ζην πεξηερφκελν ηεο 

αιιαγήο (θαηαιιειφηεηα –αλαγθαηφηεηα), πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο Q1-Q35 &Q46-Q53. Όπσο αλαθέξακε ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο 

(5.4.1 θαη 5.4.2) νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ γεληθά ζε πςειφ βαζκφ ζηηο ηθαλφηεηεο – δεμηφηεηεο 

ηνπο ψζηε λα εθηειέζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο. O κέζνο φξνο είλαη 3,85, θαη αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ν βαζκφο 3 ζεκαίλεη φηη πηζηεχνπλ 

αξθεηά θαη 4 ζεκαίλεη αληίζηνηρα φηη πηζηεχνπλ πνιχ, ν κέζνο φξνο ηνπ 3,85 δείρλεη φηη νη 

εξγαδφκελνη  ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ πνιχ ζηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο .  

Απηφ ζπλάδεη θαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξψηεκα ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο  (Q4)
20

 

αλαθνξηθά κε ην εάλ θνβνχληαη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα κάζνπλ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο, φπνπ 

ην δείγκα απάληεζε θαζφινπ κε ηάζε πξνο ην ιίγν (κέζνο φξνο είλαη 1,66), θάηη πνπ είλαη ινγηθφ 

εθφζνλ πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. 

 

                                                 
20

 «Δίκαη θνβηζκέλνο  απφ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα κάζσ εμαηηίαο απηήο ηεο αιιαγήο» 

Descriptives 

    Statistic Std. Error  

 FACTOR  Mean 

95% Confidence 

Interval 

for Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum Range 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Q1-Q6 

Βαζκφο 

αληαπφθξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο 

αιιαγήο 

3,8529 

 

3,7350 

 

3,9707 

 

, 67372 

 

1,83 

 

5,00 

 

3,17 
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ απνηππψλνληαη 

ζην παξαθάησ γξάθεκα (κέζνο φξνο Q1-Q6), θαη αλαιπηηθά γηα ηελ θάζε εξψηεζε ζην 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη απφ 3,29 έσο 3,98, πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζηηο ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ηνπο θαη φηη 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε φηη απαηηεζεί, γεγνλφο πνπ εμεγεί θαη ην κέζν φξν ζηε 

πξνεγνχκελε εξψηεζε( Q4) ν νπνίνο δείρλεη φηη δελ θνβνχληαη ηηο απαηηήζεηο ηηο αιιαγήο. Σα 

αλσηέξσ εληζρχνληαη θαη απφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζηνπο ιφγνπο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, φπνπ ζηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην εάλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή , «ην 

θόβν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο»(Q37) ή ηελ «έιιεηςε ηθαλνηήησλ – δεμηνηήησλ» (Q42) νη 

εξγαδφκελνη απάληεζαλ αξλεηηθά. Γειαδή φηη δελ πηζηεχνπλ θαζφινπ (κε ηάζε πξνο ην ιίγν) φηη 

είλαη ζεκαληηθνί νη αλσηέξσ ιφγνη γηα λα αληηζηαζνχλ, θαζψο φπσο παξαηεξνχκε ζηα 
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γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ  ν κέζνο φξνο είλαη 2,47 θαη  2,07 αληίζηνηρα, θάηη πνπ θαηά βάζε 

απνξξέεη απφ ην πηζηεχσ ηνπο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.  

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ, παξαηεξνχκε φηη ζην ηκήκα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζηα αλακελφκελα νθέιε (Q7-Q17) ν κέζνο φξνο είλαη 2,88 θάηη 

πνπ δείρλεη φηη ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ αξθεηά ζε απηφ.  

Descriptives 

    Statistic Std. Error  

 FACTOR  Mean 

95% Confidence Interval 

for Mean 
Std. Deviation Minimum Maximum Range 

Lower Bound Upper Bound 

Q7-Q17 
Απφςεηο γηα ηα νθέιε ηεο 

αιιαγήο 
2,8864 

 

2,7543 

 

3,0184 

 

,75502 

 

1,00 

 

4,73 

 

3,73 
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Χζηφζν απηφ δελ ηζρχεη γηα φια ηα εξσηήκαηα. ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξαηεξνχκε 

φηη ζηηο εξσηήζεηο Q13, «Πηζηεύεηε όηη απηή ε αιιαγή ζα δηαηαξάμεη πνιιέο από ηηο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο πνπ έρεηε αλαπηύμεη εληόο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ;» Q16, «Πηζηεύεηε όηη ζα ράζεηε 

ηελ αλαγλώξηζε θαη ην θύξνο πνπ έρεηε ζηνλ νξγαληζκό όηαλ εθαξκνζηεί απηή ε αιιαγή;» Q17, 

«Πηζηεύεηε όηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο ζα ζαο δεκηώζεη νηθνλνκηθά;», νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηα αλακελφκελα νθέιε αξλεηηθά ή ζεηηθά φζνλ αθνξά ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζην 

ππάξρνλ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (ζέζε, αλαγλψξηζε, άιιεο απνιαβέο ) ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 

δείγκα απάληεζε φηη πηζηεχεη απφ θαζφινπ έσο ιίγν ζην ελδερφκελν ε εθαξκνγή ηεο αιιαγήο λα 

έρεη θάπνην αξλεηηθφ αληίθηππν ζε απηέο  (κέζνο φξνο απφ 2,40- 1,84 -2,02 αληίζηνηρα).  
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα γξαθήκαηα  ζηελ εξψηεζε Q14, «Πηζηεύεηε όηη απηή ε 

αιιαγή ζα πεξηνξίζεη ηελ κειινληηθή ζαο εμέιημε ζηνλ νξγαληζκό;» θαη ζηελ εξψηεζε Q15, 

«Πηζηεύεηε όηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο απνηειεί απεηιή γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο ζαο ;» ζε 

πνζνζηφ 34,40% (κέζνο φξνο 2,27) θαη 35,90 % (κέζνο φξνο 2,38), νη εξσηψκελνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε εθαξκνγή ηεο αιιαγήο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία φπσο θαη λα 

απεηιεζεί ε ζέζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο (Q7-Q12)ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη 

απφ 1,62 έσο 2,07 πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ θαζφινπ ή νξηαθά ιίγν φηη ε 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ή λα απινπνηήζεη ηελ εξγαζία 

ηνπο ή λα έρεη θάπνην νηθνλνκηθφ ή άιιν φθεινο φπσο γηα παξάδεηγκα φηη ζα ζπκβάιιεη ζε κηα 

θαιχηεξε ζηαδηνδξνκία.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ (κέζνο φξνο 

Q7-Q17) απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα θαη αλαιπηηθά αλά εξψηεζε ζηα ζρεηηθά 

γξαθήκαηα ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο . 

 

 

 
 

 

Πεξλψληαο ζηνλ ηξίην παξάγνληα, (θαη ζηηο εξσηήζεηο Q18- Q28) ν νπνίνο αθνξά ζηηο απφςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ  πιεξνθφξεζε – ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ 

ηελ εγεζία-δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή  ν κέζνο φξνο είλαη 1,8466 , πνπ 

ζεκαίλεη φηη απηή δελ ηνπο παξέρεηαη ζρεδφλ θαζφινπ κε κηθξή ηάζε πξνο ην ιίγν.  
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Δπεηδή θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα έρνπλ αξλεηηθή 

ρξνηά ελψ άιιεο ζεηηθή έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε μερσξηζηά ην κέζν φξν θαη ηα ζρεηηθά 

δηαγξάκκαηα γηα απηέο 

ηηο εξσηήζεηο 
21

 Q26, «Πηζηεύεηε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή 

είλαη ειιηπείο;» Q27, «Πηζηεύεηε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή  

έρνπλ σο  επί ην πιείζηνλ ηε κνξθή «θεκώλ;» Q28, «Πηζηεύεηε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεηε πξνέξρεηαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο θαη από ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο;», νη εξσηψκελνη απάληεζαλ «πάξα πνιχ», (κέζνο φξνο 3,84-3,63 -3,72 

αληίζηνηρα), πνπ ζεκαίλεη φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο παξέρεηαη είλαη ειιηπήο θαη πξνέξρεηαη 

είηε απφ ζπλαδέιθνπο είηε απφ ηα ΜΜΔ θαη φρη απφ ηελ εγεζία-δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη έρεη 

γεληθά ηε κνξθή «θεκψλ», δειαδή δελ πξνέξρεηαη απφ κηα αμηφπηζηε θαη έγθπξε πεγή . 

 

                                                 
21

 Οη εξσηήζεηο Q26-Q28 , φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ήηαλ δηαηππσκέλεο κε αληίζεηε ινγηθή (αξλεηηθή) ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο (Q18-Q 25 ζεηηθή )θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, 

ππέζηεζαλ επεμεξγαζία (reverse coded). Έηζη ην 1= θαζφινπ ( έγηλε πάξα πνιχ) , 2=ιίγν (έγηλε πνιχ), 3= Αξθεηά 

(έγηλε αξθεηά) 4= πνιχ( έγηλε ιίγν), 5=πάξα πνιχ (έγηλε θαζφινπ) . 

Descriptives 

    Statistic Std. Error  

 FACTOR  Mean 

95% Confidence 

Interval 

for Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum Range 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Q18-Q28 

Η πιεξνθφξεζε – 

Δλεκέξσζε – Τπνζηήξημε 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

εγεζία γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή 

1,8466 1,7230 1,9702 ,70646 1,00 4,18 3,18 
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Αληίζηνηρα θαη ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο (Q18-Q25), νη εξγαδφκελνη ζε κεγάιν πνζνζηφ πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 53,10%  έσο 65,63% (κέζνο φξνο απφ 1,50 έσο 1,71), απάληεζαλ φηη δελ 

πηζηεχνπλ θαζφινπ φηη ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ζηείιεη έλα ζαθέο κήλπκα γηα ηελ 

αιιαγή, γηα ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο θαη γηα ην ηη πξφθεηηαη λα αιιάμεη. Δπίζεο δελ πηζηεχνπλ 

θαζφινπ φηη ε εγεζία ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε λα αγθαιηάζνπλ απηή ηελ αιιαγή θαη 

παξάιιεια ζεσξνχλ φηη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ αιιαγή είλαη εληειψο αλχπαξθηε θαη 

αλεπαξθήο, θαη νη φπνηεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη θαζφινπ θαηαλνεηέο θαη ηέινο πηζηεχνπλ 

ειάρηζηα (ιίγν, Q22=κέζνο φξνο 2,41) φηη ν πξντζηάκελνο ηνπο κπνξεί λα ηνπο παξέρεη βνήζεηα 

ζε φπνην πξφβιεκα έρνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ (κέζνο φξνο 

Q18-Q28) απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα θαη αλαιπηηθά αλά εξψηεζε ζηα ζρεηηθά 

γξαθήκαηα ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 
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ρεηηθά κε ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο, νη 

εξγαδφκελνη δείρλνπλ λα πηζηεχνπλ ιίγν έσο αξθεηά ζε απηή, ν κέζνο φξνο είλαη 2,59 πνπ 

ζεκαίλεη φηη θηλνχληαη νξηαθά απφ ην ιίγν πξνο ην αξθεηά.  

 

Δμεηάδνληαο μερσξηζηά ηηο εξσηήζεηο Q29, «Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά από βάζηκνπο 

ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεη απηή ε αιιαγή;» Q 31 «Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ αλάγθεο  

ηνπ νξγαληζκνύ  πνπ θάλνπλ ηελ αιιαγή απαξαίηεηε.;», Q 32 «Πηζηεύεηε όηη ε επηθείκελε αιιαγή 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ νξγαληζκνύ  θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ», Q,34 «Πηζηεύεηε όηη ε παξνύζα δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο 

ρώξαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εζπεπζκέλε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο», Q35 

«Πηζηεύεηε όηη ν νξγαληζκόο ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο έρεη αλάγθε 

από ηελ επηθείκελε αιιαγή (κεηαξξύζκηζε) ;», νη νπνίεο αθνξνχλ ζην θαηά πφζν νη εξγαδφκελνη 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη πνπ θάλνπλ απηή ηελ αιιαγή αλαγθαία, φηη ηελ επηηάζζεη 

ηφζν ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, φζν θαη ε αλάγθε γηα  βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ απφ 

ηνλ νξγαληζκφ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη θαηά πφζν ζηα πιαίζηα ηεο εμππεξέηεζεο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηεο, νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη 

πηζηεχνπλ αξθεηά έσο πνιχ φηη απηνί νη ιφγνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο.  

Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη παξφηη νη εξγαδφκελνη δείρλνπλ λα έρνπλ θαηαιάβεη ηελ αλάγθε 

γηα αιιαγή θαη λα πηζηεχνπλ πξαγκαηηθά  ζηελ αλάγθε  εθαξκνγήο απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

εληνχηνηο απηή ε «θαηαλφεζε» δελ θαίλεηαη λα πεγάδεη απφ ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε 

πνπ ηνπο έρεη δνζεί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ε νπνία δελ ηνπο έρεη πείζεη γηα απηφ. Καζψο 

ζηελ εξψηεζε Q 30, «Πηζηεύεηε όηη νη εμεγήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο απηήο 

ηεο αιιαγήο είλαη επαξθείο ;» θαη ζηελ εξψηεζε Q 33, «Πηζηεύεηε όηη νη ζηόρνη ηεο επηθείκελεο 

αιιαγήο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη πξνζδηνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα;», ε απάληεζε είλαη θαζφινπ ή 

πνιχ ιίγν.  

 

Descriptives 

    Statistic Std. Error  

 FACTOR  Mean 

95% Confidence 

Interval 

for Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum Range 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Q29-Q35 

Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο 

2,5926 2,4233 2,7620 ,96809 1,00 5,00 4,00 
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ (κέζνο φξνο 

Q29-Q35) απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα θαη αλαιπηηθά αλά εξψηεζε ζηα ζρεηηθά 

γξαθήκαηα ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο   

 

5.4.5. Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε θαη δηθαηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ηνπ δεύηεξνπ 

εξεπλεηηθνύ ζηόρνπ 

 

Η δηεξεχλεζε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ δειαδή ησλ απόςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ νδεγνύλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ή ζηε κείσζε απηήο θαη ηνπ βαζκνύ πνπ 

απηνί  νη ιόγνη ζπλδένληαη κε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, 

πξνζαξκνζηηθόηεηα, δεθηηθόηεηα) θαη κε ηελ επίδξαζε, ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηβάιινλ –ζπλζήθεο 

ηεο αιιαγήο (θόβνο –αλαζθάιεηα πνπ απνξξέεη από ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ & ελεκέξσζεο, 

πιεξνθόξεζε θαη ππνζηήξημεο, από ηηο ελδερόκελεο απώιεηεο),  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ηκήκα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο Q1-Q6 Q18-Q28,Q36-Q45, Q46-Q53. 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο (5.4.1, 5.4.2 θαη 5.4.4) θαη φζνλ αθνξά ζην 

ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζην λα αληηζηαζνχλ ζηελ αιιαγή ή πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο φξνο είλαη 3,97 

θαη 4,34 αληίζηνηρα . Γειαδή νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη είλαη πνιχ 

έσο θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθνί ψζηε λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε θαζψο θαη αληίζηνηρα γηα 

λα κεησζεί απηή ε αληίζηαζε. 
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Έρεη ελδηαθέξνλ ζε απηφ ην ζεκείν λα δνχκε αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο θαη ηε βαξχηεηα πνπ 

δίλνπλ ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο νη εξσηψκελνη. Έηζη ζχκθσλα κε ηα γξαθήκαηα πνπ 

παξαζέηνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαη φζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο παξαηεξνχκε φηη ε 

αβεβαηφηεηα (Q36=πνζνζηφ 33,59% κέζνο φξνο 3,58), ε κε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

εθαξκνδφκελεο αιιαγήο (Q38=πνζνζηφ 42,97% κέζνο φξνο 3,33), ε έιιεηςε θηλήηξσλ 

(Q39=πνζνζηφ 42,19%  κέζνο φξνο 3,61), ε κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

αιιαγή (Q43=πνζνζηφ 28,13% κέζνο φξνο  3,28)θαζψο θαη ν θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο 

(Q40=πνζνζηφ 46,90% κέζνο φξνο  3,87) ηείλνπλ λα είλαη αξθεηά ζεκαληηθνί ιφγνη ψζηε λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Σν ίδην θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ πηζηεχνπλ φηη είλαη 

ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ηελ αιιαγή (Q44=πνζνζηφ 46,09% κέζνο φξνο 4,13 ) 

θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε εγεζία  (Q45=πνζνζηφ 46,09% κέζνο φξνο  4,03) .   

Όζνλ αθνξά ζηνπο ππφινηπνπο ιφγνπο δελ θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθνί γηα λα 

ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε. πγθεθξηκέλα ζεσξνχλ ιίγν ζεκαληηθφ ην θφβν πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο (Q37=πνζνζηφ 30,50% κέζνο φξνο  2,47), ηε ζπλήζεηα  (ηελ επηζπκία 

δειαδή δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο Q41=πνζνζηφ 35,16% κέζνο φξνο 2,43) αιιά ηελ 

έιιεηςε ηθαλνηήησλ –δεμηνηήησλ (Q42=πνζνζηφ 55,50% κέζνο φξνο  2,07).  

 

Descriptives 

    Statistic Std. Error  

FACTOR  Mean 

95% Confidence 

Interval 

for Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Minimu

m 
Maximum Range 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή (Q36-Q45) 
3,9797 3,1351 3,4243 ,82694 1,00 5,00 4,00 

Λφγνη κείσζεο ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

(Q46-Q53) 

4,3984 4,2955 4,5014 ,58876 1,88 5,00 3,13 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 

51,56 έσο 71,10 κέζνο φξνο απφ 4,36 έσο 4,65),ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα ηε κείσζε 

ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο (Q46=πνζνζηφ 62,50 κέζνο φξνο 4,50), 

ππνζηήξημεο (Q53=πνζνζηφ 60,20 κέζνο φξνο 4,44) θαη θηλήηξσλ (Q47=πνζνζηφ 53,90 κέζνο 

φξνο 4,37) αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο αιιαγήο κέζα απφ ηελ παξνρή απφ 

ηελ εγεζία αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ησλ ιφγσλ πνπ επηηάζζνπλ απηή (Q49=πνζνζηφ 51,56 κέζνο 

φξνο 4,39). Δμίζνπ ζεκαληηθά ζεσξνχληαη, ε εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αιιαγήο (Q50=πνζνζηφ 64,80 κέζνο φξνο 4,53), ε παξνρή επηκφξθσζεο 

(Q52=πνζνζηφ 71,10 κέζνο φξνο 4,65) θαη ε θαιή επηθνηλσλία κε ηελ εγεζία (Q51=πνζνζηφ 50,0 

κέζνο φξνο 4,32), φπσο θαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο αληηξξήζεσλ (Q48=πνζνζηφ 45,30 κέζνο 

φξνο 3,99). 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ 

απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα θαη αλαιπηηθά αλά εξψηεζε ζηα ζρεηηθά γξαθήκαηα ζην 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο .  

 

  

 



[94] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα αλσηέξσ δηαθαίλνληαη θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξγαδφκελνη ζηηο ππφινηπεο 

ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (1-4), νη νπνίεο φπσο είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 



[95] 

 

(5.4.4.) ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ή κε εηνηκφηεηαο γηα ηελ αιιαγή θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

δηεξεχλεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζεσξία κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο έλα 

πξνκήλπκα γηα ηελ χπαξμε αληίζηαζεο ή απνδνρήο ηεο αιιαγήο. Έηζη νη εξγαδφκελνη ζε πνζνζηφ 

40,63% (Μ.ν. 3,70 Σ.Α. 0,944), πηζηεχνπλ πνιχ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ νηηδήπνηε 

ηνπο αλαηεζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο , θαη παξάιιεια ζε πνζνζηφ 51,56 % δειψλνπλ 

φηη δελ θνβνχληαη (Μ.ν. 1,66 Σ.Α. 0,816) θαζφινπ ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα κάζνπλ θαη  

πηζηεχνπλ πνιχ (Μ.ν. 3,98 Σ.Α. 0,939) φηη ζα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ εξγαζία πνπ 

ζα ηνπο αλαηεζεί κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο φπσο επίζεο φηη ζα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ ηα 

πάληα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο (Μ.ν. 3,94 Σ.Α.0,920).   

πλεπψο νη πεπνηζήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε θαηαζηάζεηο φπσο ν θφβνο ή ε 

αλαζθάιεηα σο πξνο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, νχηε ε 

ζπλήζεηα, ε επηζπκία δειαδή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο . Αληίζεηα ν θφβνο, 

ε αβεβαηφηεηα θαη ε αλαζθάιεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, 

θαζψο θαη απφ ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ε κε 

θαηαλφεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο αιιαγήο ζπλδένληαη ζρεδφλ απφιπηα κε ηελ αληίζηαζε θαζψο 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ιφγνη γηα λα νδεγεζνχλ πξνο απηή.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη φζνλ αθνξά ζηηο ελδερφκελεο απψιεηεο, θαζψο φπσο θαίλεηαη νη 

εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζε πςειφ πνζνζηφ φηη απηή ε αιιαγή κπνξεί λα απεηιήζεη ηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ν θφβνο γηα απηή ηελ απψιεηα ζεσξνχλ φηη απνηειεί έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ιφγν γηα λα αληηζηαζνχλ. Παξάιιεια ζεσξνχλ ζεκαληηθά γηα ηε κείσζε ηεο 

αληίζηαζήο ηνπο, ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ παξνρή θηλήηξσλ, θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο απφ ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη ηελ 

παξνρή επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο φπσο 

επίζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνχ ρξφλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο .  

 

5.4.6. Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε θαη δηθαηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ηνπ ηξίηνπ 

εξεπλεηηθνύ ζηόρνπ 

 

Η δηεξεχλεζε ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ, δειαδή ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

εηνηκόηεηαο θαη ησλ ιόγσλ αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ή κείσζεο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο Q1-Q53. 

Όπσο είδακε ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο (5.4.1. θαη 5.4.2. θαη 5.4.3, 5.4.4., 5.4.5. ) νη εξγαδφκελνη 

εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ εηνηκφηεηαο κφλν σο πξνο ηε κηα δηάζηαζή ηεο. πγθεθξηκέλα ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ πνιχ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

(πεπνηζήζεηο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο), ζην φηη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο θαη, δείρλνπλ δηάζεζε γηα κάζεζε ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ (Q1-Q6). Δπηπιένλ δελ δείρλνπλ λα θνβνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο θαη 
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παξφηη δελ έρνπλ ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε εληνχηνηο θαίλνληαη λα πηζηεχνπλ φηη απηή ε 

αιιαγή – κεηαξξχζκηζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ελψ 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο απνηειεί έλαλ επηπιένλ ιφγν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο (Q29- Q35).  

Αληίζεηα εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ εηνηκφηεηαο ζε φηη αθνξά ζηε δεχηεξε δηάζηαζε απηήο , 

δειαδή ζηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή απηήο ηεο αιιαγήο (Q7-Q17), θαζψο νη 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν αλακέλνπλ θάπνην φθεινο, ζε 

εξγαζηαθφ (ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε), ή πξνζσπηθφ επίπεδν (νηθνλνκηθφ, εξγαζηαθέο ζρέζεηο,  

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θηι), θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην θαζφινπ κε κηθξή ηάζε πξνο ην ιίγν. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ηξίηε δηάζηαζε ηεο εηνηκφηεηαο, δειαδή κε ηελ παξερφκελε 

ππνζηήξημε, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε ηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο ζε φιεο 

ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη απφ ην θαζφινπ έσο ην ιίγν(Q18-Q25) 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή θαη κείσζεο απηήο, νη νπνίνη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ επίδξαζε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο, θαζψο θαη κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ-ζπλζήθεο, ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο είδακε 

φηη νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην θαηά πφζν ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο- ιφγνπο θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ νη 

δηαζηάζεηο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ πεγψλ αληίζηαζεο θαη 

κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή.  

πγθεθξηκέλα νη εξγαδφκελνη ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ εηνηκφηεηαο σο πξνο 

ηε δηάζηαζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηα Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, 

δεθηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θηι), ελψ νη ιφγνη αληίζηαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε (έιιεηςε 

ηθαλνηήησλ –δεμηνηήησλ Μ.Ο. =2,07- θφβνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο Μ.Ο.=2,47). 

Δπηπιένλ ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθνχο ηνπο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο γηα ηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (παξνρή εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο Μ.Ο. 

=4,65) 

Όζνλ αθνξά ζηε δεχηεξε δηάζηαζε ηεο εηνηκφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δπίδξαζε ηεο 

αιιαγήο (νθέιε –επεξγεηήκαηα), είδακε φηη νη εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ σο πξνο ηα 

αλακελφκελα εξγαζηαθά θαη πξνζσπηθά νθέιε, ελψ νη ιφγνη αληίζηαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επίδξαζε ηεο αιιαγήο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί  γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε (έιιεηςε 

θηλήηξσλ Μ.Ο.=3,61- θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο Μ.Ο. =3,87). Δπηπιένλ ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθνχο ηνπο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο γηα ηελ κείσζε ηεο αληίζηαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επίδξαζε ηεο αιιαγήο (παξνρή θηλήηξσλ Μ.Ο.=4,37)  

ρεηηθά κε ηελ ηξίηε δηάζηαζε ηεο εηνηκφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Γηαδηθαζία ηεο αιιαγήο  

είδακε φηη νη εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ σο πξνο ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε, 

ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε, ελψ νη ιφγνη αληίζηαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Γηαδηθαζία ηεο 
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αιιαγήο, ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθνί  γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε (έιιεηςε 

ππνζηήξημεοΜ.Ο.=4,03-έιιεηςε πιεξνθφξεζεοΜ.Ο.=4,13-κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Μ.Ο.=3,28). Δπηπιένλ ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθνχο ηνπο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο γηα ηε κείσζε ηεο 

αληίζηαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Γηαδηθαζία ηεο αιιαγήο  (χπαξμε επηθνηλσλίαο Μ.Ο.= 4,32   

παξνρή ππνζηήξημεο Μ.Ο.=4,44-παξνρή πιεξνθφξεζεο Μ.Ο.=4,50).  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε ηέηαξηε δηάζηαζε ηεο εηνηκφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην Δξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ – ζπλζήθεο, είδακε φηη νη εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο θαη σο πξνο 

ηελ ζπκβνιή ησλ ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε απηφ, ελψ αληίζεηα εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ σο 

πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο. ρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο  

αληίζηαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην  Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ – ζπλζήθεο ηεο αιιαγήο, νη εξγαδφκελνη 

ηνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε (κε θαηαλφεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο –ρξεζηκφηεηαο ηεο αιιαγήο Μ.Ο.=3,83- Αβεβαηφηεηα Μ.Ο.=3,58), ην ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ιφγνπο γηα ηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ-ζπλζήθεο, (θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο αιιαγήο Μ.Ο.=4,39). 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο ηεο εηνηκφηεηαο πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε πξφβιεςε ηεο ζηάζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο ή ηελ αληίζηαζε ζε απηή,  ζπλδένληαη κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ επίζεο ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη νθείιεηαη ε αληίζηαζε ησλ αηφκσλ ή αληίζηνηρα 

ε κείσζή ηεο. Δλ θαηαθιείδη, ν βαζκφο ηεο εηνηκφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ζε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ επίδξαζε θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαζψο θαη ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη θαη επεξεάδεη ην βαζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ νη εξγαδφκελνη 

απνδίδνπλ ζηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ή κείσζήο ηεο θαη νη νπνίνη επίζεο εληάζζνληαη 

ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, επίδξαζε, δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαη 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ). Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ γεγνλφο φηη θαηά ην ζηάδην ζπζρέηηζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε (θαη αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 5.4.7 έσο 5.4.10 ) 

γηα ηελ αλάδεημε ηεο χπαξμεο ζρέζεο ή κε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ - δηαζηάζεσλ ηεο εηνηκφηεηαο 

θαη ησλ ιφγσλ αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή θαη κείσζήο ηεο, παξαηεξήζεθε ε χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο ζρέζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ν βαζκφο ηεο εηνηκφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ θάζε 

παξάγνληα επεξεάδεη ηελ αχμεζε ε κείσζε ηνπ βαζκνχ ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρνπλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο νη ιφγνη αληίζηαζεο ή κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή.  

 

5.4.7. Πεξηγξαθηθή θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη επηβεβαίσζε ή απόξξηςε 

ηεο πξώηεο εξεπλεηηθήο Τπόζεζεο . 

 

Η δηεξεχλεζε ηεο πξψηεο ππφζεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εάλ ν βαζκόο πνπ ηα άηνκα 

αηζζάλνληαη όηη είλαη ηθαλά λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη από ηελ 
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πξνηεηλόκελε αιιαγή ζρεηίδεηαη ή όρη κε ηελ  εηνηκόηεηά ηνπο σο πξνο ηελ αιιαγή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο  Q1-Q6      

(Βαζκόο αληαπόθξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο)  &Q46-Q53 (Λόγνη κείσζεο 

ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή) .  

Όπσο αλαθέξακε ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (5.4.1 θαη 5.4.2) νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ 

γεληθά ζε πςειφ βαζκφ ζηηο ηθαλφηεηεο – δεμηφηεηέο ηνπο ψζηε λα εθηειέζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο, θαζψο ν κέζνο φξνο είλαη 3,85, θαη 

αλ ιάβνπκε ππφςε φηη  ν βαζκφο 3 ζεκαίλεη φηη πηζηεχνπλ αξθεηά ο θαη 4 ζεκαίλεη αληίζηνηρα φηη 

πηζηεχνπλ πνιύ , ν κέζνο φξνο ηνπ 3,85, δείρλεη φηη νη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ πνιχ 

ζηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο  ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο.  

Απηφ ζπλάδεη θαη κε ηηο απαληήζεηο ζε έλα απφ ηα εξσηήκαηα (Q4), ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο 

αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν «θνβνύληαη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα κάζνπλ εμαηηίαο ηεο 

αιιαγήο»,  φπνπ ην δείγκα απάληεζε θαζφινπ κε ηάζε φκσο πξνο ην ιίγν ( κέζνο φξνο 1,66) αιιά 

θαη απφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή (Q36-

46), φπνπ ζηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην εάλ ζεσξνχλ «ην θόβν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο» 

(Q37), ή ηελ «έιιεηςε ηθαλνηήησλ – δεμηνηήησλ» (Q42) ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα λα αληηζηαζνχλ,  

νη εξγαδφκελνη απάληεζαλ φηη απηνί νη ιφγνη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθνί ψζηε λα ηνπο νδεγήζνπλ 

ζηελ αληίζηαζε ( κέζνο φξνο είλαη 2,47  θαη 2,07 αληίζηνηρα) . Δθφζνλ ινηπφλ, πηζηεχνπλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο είλαη θαηαλνεηφ φηη ν θφβνο πξνο ηηο λέεο 

εξγαζίεο θαη απαηηήζεηο  δελ είλαη ζεκαληηθφο ηνπιάρηζηνλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα απνηειέζεη 

πεγή αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή.   

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή κε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ 

βαζκνχ αληαπφθξηζεο ζηελ αιιαγή κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο. Γεδνκέλνπ φηη αθνινπζείηαη 

ε θαλνληθή θαηαλνκή, ζα εμεηάζνπκε ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

Pearson. Απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ 

παξάγνληα «βαζκόο αληαπόθξηζεο ζηελ αιιαγή» θαη ησλ παξαγφλησλ «απόςεηο γηα ηα νθέιε ηεο 

αιιαγήο» θαη  «απόςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αιιαγήο» είλαη ζεηηθφο θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (r=0,291 p≤0,001, r=0,439 p< 0,001). πλεπψο φζν απμάλεηαη ν βαζκφο 

πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπο θαη ζην φηη κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο, απμάλεηαη θαη ν βαζκφο αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ 

αλακέλνπλ απφ ηελ αιιαγή, θαζψο θαη ν βαζκφο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο  

απηήο ηεο αιιαγήο. Παξάιιεια φζν απμάλεηαη ν βαζκφο ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αιιαγήο  θαη ζηα αλακελφκελα νθέιε, ηφζν απμάλεηαη θαη ν βαζκφο ησλ ιφγσλ πνπ κπνξεί λα 

κεηψλνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή  («ιφγνη κείσζεο ηεο αιιαγήο», r=0,292 p=0,001). 
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Correlations 

 Βαζκφο 

αληαπφθξηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο 

Απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

γηα ηα νθέιε 

ηεο αιιαγήο 

Οη απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο αιιαγήο .  

Λφγνη κείσζεο 

ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή 

(Q46-Q53) 

Βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο (Q1-Q6) 

Pearson Correlation 1 ,291** ,439** ,292** 

Sig. (2-tailed)  ,001 <,0001 ,001 

N 128 128 128 128 

Απφςεηο γηα ηα νθέιε ηεο 

αιιαγήο(Q7-Q17) 

Pearson Correlation ,291** 1 ,503** ,040 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,650 

N 128 128 128 128 

Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο (Q29-Q35) 

Pearson Correlation ,439** ,503** 1 ,053 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,549 

N 128 128 128 128 

Λφγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή (Q46-Q53) 

Pearson Correlation ,292** ,040 ,053 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,650 ,549  

N 128 128 128 128 

 

Πξνθείκελνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ν βαζκφο πνπ  νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή, θαη ηδηαίηεξα κε: ηελ αβεβαηφηεηα (Q36), ην θφβν  πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο, 

(Q37), ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ (Q 39) θαη ην θφβν απψιεηαο ηεο εξγαζίαο (Q40),  έγηλε ζρεηηθφο 

έιεγρνο ζπζρέηηζεο θαη ηα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Όπσο 

παξαηεξείηε ην p-value είλαη 0,057, δειαδή κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλ θαη «νξηαθά», ππάξρεη 

ζπζρέηηζε θαη κάιηζηα φηη ζχκθσλα θαη κε ην ζπληειεζηή Pearson (-0,169 ) φζν πην πνιχ νη 

εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηέο θαη δεμηφηεηεο ηνπο, ηφζν κεηψλεηαη ε αληίζηαζή ηνπο πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα , ην θφβν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο, ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ 

θαη ην θφβν απψιεηαο ηεο εξγαζίαο. πλεπψο  ν βαζκφο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί σο έλαο πξνάγγεινο ηεο εηνηκφηεηά ηνπο  θαη σο εθ 

ηνχηνπ κείσζεο ηεο αληίζηαζήο ηνπο.  

 

Correlations  

 Βαζκφο αληαπφθξηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο 

ΛΟΓΟΙ ΜΔΙΧΗ ΣΗ 

ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Λφγνη αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή 

Q36_37_39_40 

Βαζκφο αληαπφθξηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο 

αιιαγήο 

Pearson Correlation 1 ,292** 
-,169 

Sig. (2-tailed)  ,001 
,057 

N 128 128 
128 

Λφγνη Μείσζεο ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή 

Pearson Correlation ,292** 1  

Sig. (2-tailed) ,001   

N 128 128  



[100] 

 

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή Q36_37_39_40 

Pearson Correlation -,169  
1 

Sig. (2-tailed) ,057   

N 128  128 

Q36 =Η αβεβαηφηεηα (Μ.Ο 3,58) ,  

Q37= Ο θφβνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο (Μ.Ο. 2,47) , 

Q39 =Η έιιεηςε θηλήηξσλ (Μ.Ο. 3,61)   

Q40= Ο θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο (Μ.Ο.3,87) 

     

 

Απφ ηα αλσηέξσ επηβεβαηψλεηαη ε εξεπλεηηθή ππφζεζε Ην φηη  

Η0= ν βαζκόο πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη όηη είλαη ηθαλά  λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

απαηηνύληαη από ηελ πξνηεηλόκελε αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ  εηνηκόηεηα σο πξνο ηελ αιιαγή 

Η1= ν βαζκόο πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη όηη είλαη ηθαλά  λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

απαηηνύληαη από ηελ πξνηεηλόκελε αιιαγή δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ  εηνηκόηεηα σο πξνο ηελ αιιαγή 

 

Δπηβεβαηψλεηαη δειαδή, φηη ν βαζκφο  πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηθείκελε αιιαγή ζρεηίδεηαη (θαη κάιηζηα ζεηηθά) κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δεθηηθφηεηα, ε αηζηνδνμία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, πηζηεχνπλ φηη είλαη 

ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο ηεο αιιαγήο, είλαη πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ αθφκα θαη ζε 

ζπλζήθεο φπνπ δελ είλαη πιήξσο φια μεθαζαξηζκέλα αιιά θαη σο πξνζσπηθφηεηεο δείρλνπλ φηη 

δελ είλαη αξλεηηθνί ζην λα δνθηκάδνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα, θαη παξάιιεια φηη κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αιιαγή, επηβεβαηψλεη φηη ε χπαξμε εηνηκφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη πξνάγγεινο ηεο ζπκπεξηθνξάο – ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηελ αιιαγή θαη ζπγθεθξηκέλα απνδνρήο ηεο αιιαγήο ή κεησκέλεο αληίζηαζεο ιφγσ 

ηεο χπαξμεο απηήο ηεο εηνηκφηεηαο. Απηφ ηζρπξνπνηείηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ή κείσζεο απηήο, θαζψο φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηα φζα αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο (5.4.2 θαη 5.4.5), ε 

πηζαλφηεηα λα  νδεγεζνχλ ζηελ αληίζηαζε απφ ην θφβν πξνο ζηηο  απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο ή 

ιφγσ έιιεηςεο ησλ απαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ είλαη πνιχ κηθξή.  Απηνί νη 

παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία πνπ αλαιχζακε ζηε παξάγξαθν 2.5 θαη 2.6, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ηα άηνκα ζηελ αληίζηαζε  (Oreg, et al., 2011), σζηφζν γηα ηνπο εξσηψκελνπο ζηε 

παξνχζα έξεπλα δελ απνδεηθλχεηαη κε ζαθήλεηα θάηη ηέηνην αθνχ φπσο είπακε ηνπο ζεσξνχλ ιίγν 

ζεκαληηθνχο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ινγηθφ λα κελ αλακέλεηαη κηα ζηάζε αληίζηαζεο πνπ ζα 

πεγάδεη απφ απηνχο ηνπο θφβνπο ρσξίο σζηφζν λα κελ πθίζηαηαη θακία πηζαλφηεηα  γηα απηφ 

ηδηαίηεξα αλ ζπληξέρνπλ ζπλδπαζηηθά θαη άιινη ιφγνη.    

 

5.4.8. Πεξηγξαθηθή θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη επηβεβαίσζε ή απόξξηςε 

ηεο δεύηεξεο εξεπλεηηθήο Τπόζεζεο  
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Η δηεξεχλεζε ηεο δεχηεξεο  ππφζεζεο, ηνπ εάλ δειαδή ν βαζκόο πνπ ηα άηνκα πηζηεύνπλ όηη 

ζα έρνπλ νθέιε από ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη ή όρη κε ηελ  εηνηκόηεηα σο πξνο ηελ 

αιιαγή, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο  

Q7-Q17 (Απόςεηο γηα ηα νθέιε ηεο αιιαγήο)  &Q46-Q53 (Λόγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή).  

Όπσο ζεκεηψζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο (2.4), ε  αληίζηαζε θαηά ηεο αιιαγήο 

ζρεηίδεηαη κε ηα νθέιε πνπ αλακέλνπλ ηα άηνκα θαη ηδηαίηεξα κε ηε ζρέζε κεηαμχ 

αληηιακβαλφκελνπ θφζηνπο θαη νθέινπο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ δηαζηάζεσλ, νδεγεί ζε 

δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο απέλαληη ζηελ αιιαγή, πνπ θηλνχληαη αλάκεζα ζηελ 

αδηαθνξία, ηελ πηνζέηεζε ή ηελ αληίζηαζε σο πξνο απηή (Petrini & Hultman 1995). Με ιίγα 

ιφγηα αλ ην άηνκν πηζηεχεη φηη δελ ζα ππάξρεη θάπνην φθεινο γηα εθείλνλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο ή εάλ ζεσξεί φηη νη δπζθνιίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηεο αιιαγήο ζα είλαη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηα νθέιε, ηφηε ην άηνκν ινγηθά ζα νδεγεζεί ζε αληίζηαζε απέλαληη ζηελ αιιαγή.   

Χζηφζν ν νξγαληζκφο κπνξεί λα πείζεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε πνπ ζα έρνπλ έζησ 

θαη καθξνπξφζεζκα θαη έηζη είλαη πνιχ πηζαλφ νη εξγαδφκελνη  λα πηνζεηήζνπλ κε επραξίζηεζε 

ηελ αιιαγή  Σν δεηνχκελν ινηπφλ είλαη λα πηζηεχνπλ νη εξγαδφκελνη φηη ε αιιαγή δελ ζα έρεη 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζε πξνζσπηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν ή λα πεηζηνχλ γηα απηφ. Γειαδή φηη δελ 

απεηιείηαη ε ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη νη απνιαβέο ηνπο θαη παξάιιεια φηη ελδερνκέλσο ε  αιιαγή 

δελ ζα δηαηαξάμεη ηηο  ζρέζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φηη ε αιιαγή ζα ζπκβάιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ελδερνκέλσο ζα δψζεη ψζεζε ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Δάλ νη 

εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζε απηά ηα νθέιε ηφηε ζα επηδεηθλχνπλ πςειφ βαζκφ εηνηκφηεηαο γηα ηελ 

αιιαγή θαη κεησκέλε αληίζηαζε.  

Όπσο αλαθέξακε ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (5.4.1 θαη 5.4.2) αλαθνξηθά κε  ηελ ελφηεηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Q7-Q17) γηα ηα αλακελφκελα νθέιε, ν κέζνο φξνο είλαη 2,88 πνπ ζεκαίλεη 

φηη πηζηεχνπλ ιίγν κε ηάζε πξνο ην αξθεηά ζε απηφ (ιακβάλνληαο ππφςε φηη  ν βαζκφο 2 ζεκαίλεη 

φηη πηζηεχνπλ ιίγν θαη ν βαζκφο 3 φηη πηζηεχνπλ αξθεηά). Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη 

ζε απηφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ζε νηθνλνκηθά νθέιε 

(Q7,Q17) αιιά θαη ζε εξγαζηαθά (ζέζε, αλαγλψξηζε, άιιεο απνιαβέο Q8-Q16 ).. Έηζη ε έλλνηα 

ηνπ νθέινπο ειέγρεηαη μερσξηζηά.   

Καη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο παξαηεξείηαη φηη νη εξγαδφκελνη 

πηζηεχνπλ ζην ελδερφκελν λα δεκησζνχλ νηθνλνκηθά έζησ θαη ιίγν ( Q17). ρεηηθά κε ηα  νθέιε 

πνπ άπηνληαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ην δείγκα απάληεζε φηη δελ αλακέλεη ζρεδφλ 

θαζφινπ (κε ηάζε πξνο ην ιίγν) φηη ε εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ζα ηηο επεξεάζεη αξλεηηθά (Q16). 

Δπίζεο πηζηεχνπλ ιίγν (κε ηάζε πξνο ην αξθεηά) φηη ε αιιαγή κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο (Q15) θαη ζηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία(Q14), ελψ ην δείγκα 
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δείρλεη κνηξαζκέλν αλάκεζα ζην θαζφινπ θαη ζην ιίγν (κε ηάζε πξνο ην αξθεηά) αλαθνξηθά κε 

ηε δηαηάξαμε ή βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  (Q13) .  

Απφ ηα αλσηέξσ, ζπλάγεηαη φηη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο σο πξνο ηα αλακελφκελα νθέιε είλαη 

ζρεηηθά ρακειφο. Οη εξσηψκελνη δείρλνπλ λα κελ πεξηκέλνπλ ζε πςειφ βαζκφ (πνιχ ή πάξα 

πνιχ) θάπνην φθεινο νηθνλνκηθνχ ή άιινπ πεξηερνκέλνπ απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο, 

θαη σο εθ ηνχηνπ ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηα νθέιε απφ ηελ αιιαγή πξνκελχεη ρακειή εηνηκφηεηα 

θαη ζπλεπψο απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα αληίζηαζήο ηνπο ζηελ αιιαγή.  

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ απηφ ην ελδερφκελν, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζην παξάγνληα «Απόςεηο γηα ηα νθέιε ηεο αιιαγήο» θαη ζην παξάγνληα ιφγνη γηα ηελ 

«αληίζηαζε ζηελ αιιαγή» θαη φπσο παξαηεξείηαη ζην παξαθάησ πίλαθα (correlations), ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη αξλεηηθφο (αξλεηηθφ πξφζεκν). Τπάξρεη δειαδή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο (r=-0,253 p=0,001), πνπ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλνληαη ηα 

αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ αιιαγή ηφζν κεηψλνληαη νη ιφγνη αληίζηαζεο σο πξνο απηή . 

Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ ε ππφζεζε φηη ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε απφ 

ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ  εηνηκφηεηα σο πξνο απηή θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηελ 

αληίζηαζή ηνπο ή κε.   

 

Απφ φια ηα αλσηέξσ επηβεβαηψλεηαη ε εξεπλεηηθή ππφζεζε Ην φηη  

Η0 =ν βαζκόο πνπ ηα άηνκα πηζηεύνπλ όηη ζα έρνπλ νθέιε από ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκόηεηά ηνπο 

Η1 =ν βαζκόο πνπ ηα άηνκα πηζηεύνπλ όηη ζα έρνπλ νθέιε από ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκόηεηά ηνπο 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα κελ αλακέλνπλ θαζφινπ νθέιε ή νξηαθά ιίγν 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη απηά ηα 

δεδνκέλα απνηεινχλ έλα πξνκήλπκα γηα κηα ζηάζε αληίζηαζεο. Κάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

ηελ χπαξμε (φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα ζπζρέηηζεο), ζεηηθήο θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ παξάγνληα «Απόςεηο γηα ηα νθέιε ηεο αιιαγήο», θαη ησλ 

παξαγφλησλ «Η πιεξνθόξεζε – Δλεκέξσζε – Υπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εγεζία γηα 

ηελ επηθείκελε αιιαγή» (r=0,360 p< 0,0001), θαη «νη απόςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο αιιαγήο» , (r=0,503  p< 0,0001), φπνπ παξαηεξείηαη φηη φζν απμάλεη ε 

πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εγεζία –δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ απμάλεη θαη ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε απφ ηελ 

πινπνίεζε ηεο. Αληίζηνηρα, φζν απμάλνληαη ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ αιιαγή ηφζν 

απμάλεηαη θαη ν βαζκφο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο απηήο .  
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πλεπψο νη εξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ πιεξνθφξεζε , ελεκέξσζε ππνζηήξημε είλαη ινγηθφ λα 

κελ αλακέλνπλ θάπνηα νθέιε, θαζψο δελ ηνπο είλαη γλσζηά ηα δεδνκέλα ηεο αιιαγήο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ γλσξίδνπλ ηη λα αλακέλνπλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε εξγαζηαθφ επίπεδν. Αλ 

σζηφζν παξέρεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πιεξνθφξεζε θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ κηα θαιή 

επηθνηλσλία θαη ζρέζε κε ηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηηο ζπλζήθεο, ζηφρνπο θαη δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο ηφηε είλαη θαηαλνεηφ φηη ηα αλακελφκελα νθέιε ζα απμάλνληαη θαζψο ε 

εγεζία είλαη εθείλε  πνπ ζα ζηείιεη ηα «κελχκαηα», ζα δψζεη θίλεηξα ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζα 

ηνπο πείζεη γηα ηα νθέιε , ηελ αλαγθαηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο αιιαγήο ψζηε λα απμεζεί ε 

εηνηκφηεηά ηνπο σο πξνο απηφ ηνλ παξάγνληα θαη λα κεησζνχλ νη ιφγνη αληίζηαζήο ηνπο.   

 

Correlations 

 Βαζκφο 

αληαπφθξηζεο 

ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο 

Απόςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

γηα ηα νθέιε 

ηεο αιιαγήο 

Η πιεξνθφξεζε 

– Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εγεζία γηα 

ηελ επηθείκελε 

αιιαγή  

Οη απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα 

ηεο αιιαγήο .  

Λφγνη 

αληίζηαζεο 

ζηελ 

αιιαγή 

Λφγνη 

κείσζεο 

ηεο 

αληίζηαζεο 

ζηελ 

αιιαγή  

Βαζκφο 

αληαπφθξηζεο 

ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο 

Pearson 

Correlation 
1      

Sig. (2-tailed)       

N 128      

Απόςεηο γηα ηα 

νθέιε ηεο 

αιιαγήο 

Pearson 

Correlation 
,291** 1     

Sig. (2-tailed) ,001      

N 128 128     

Η πιεξνθφξεζε 

– Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

απφ ηελ εγεζία 

γηα ηελ 

επηθείκελε 

αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
,110 ,360** 1    

Sig. (2-tailed) ,218 ,000     

N 128 128 128    

Οη απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ 

αλαγθαηφηεηα 

ηεο αιιαγήο  

Pearson 

Correlation 
,439** ,503** ,379** 1   

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000    

N 128 128 128 128   

Λφγνη 

αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
-,113 -,253** -,017 -,170 1  

Sig. (2-tailed) ,206 ,004 ,850 ,056   

N 128 128 128 128 128  

Λφγνη κείσζεο 

ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
,292** ,040 -,167 ,053 ,285** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,650 ,059 ,549 ,001  

N 128 128 128 128 128 128 
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5.4.9. Πεξηγξαθηθή θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη επηβεβαίσζε ή απόξξηςε 

ηεο ηξίηεο εξεπλεηηθήο Τπόζεζεο  

 

Η δηεξεχλεζε ηεο ηξίηεο ππφζεζεο, ηνπ εάλ δειαδή ν βαζκόο πνπ ε ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθόξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αιιαγή θαζώο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο από ηελ αλώηεξε 

δηνίθεζε ζρεηίδεηαη ή όρη κε ηελ εηνηκόηεηά ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ηκήκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο  Q18-Q28 (Η πιεξνθόξεζε – Δλεκέξσζε – 

Υπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή) &Q36-Q53.  (Λόγνη 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή _ Λόγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή).  

Όπσο αλαθέξακε ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (5.4.1 θαη 5.4.2) νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ 

ειάρηζηα ζηελ παξερφκελε  πιεξνθφξεζε – ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε απφ ηελ εγεζία-δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή  ( κέζνο φξνο  1,84), θαζψο ιακβάλνληαο  ππφςε φηη  

ν βαζκφο 1 ζεκαίλεη φηη δελ πηζηεχνπλ θαζφινπ θαη ην 2 ζεκαίλεη αληίζηνηρα φηη πηζηεχνπλ ιίγν , 

ν κέζνο φξνο ηνπ 1,84  δείρλεη φηη νη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ ιίγν.   

Πην αλαιπηηθά, φπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζην ζχλνιν ησλ εξσηεκάησλ 

(Q18-Q25)  πνπ αθνξνχλ ζηελ πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

εγεζία-δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, νη εξσηψκελνη απάληεζαλ θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

«θαζφινπ», θαη αληίζηνηρα φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνπλ ηελ φπνηα πιεξνθφξεζε 

(Q26-Q28) απάληεζαλ επίζεο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηη αθελφο απηή είλαη ειιηπήο θαη 

αθεηέξνπ φηη απηή έρεη ηε κνξθή «θεκψλ» θαη φηη θαηά βάζε πξνέξρεηαη απφ ζπλαδέιθνπο .  

 

Α/Α ΔΡΧΣΗΗ  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

N Mean Std. 

Deviation 

Q18 Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ζηείιεη έλα 

ζαθέο κήλπκα γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ; 

64,80 21,90 10,90 0,80 1,60 128 1,52 ,841 

Q19 

Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε 

έρεη θάλεη ζαθή ηε ζεκαζία θαη 

αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο αιιαγήο; 

53,90 29,70 9,40 5,50 1,60 128 1,71 ,957 

Q20 
Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ελζαξξχλεη κε ηηο 

ελέξγεηέο ηεο ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

αγθαιηάζνπλ  απηή ηελ αιιαγή;  

60,20 25,00 10,90 3,10 0,80 128 1,59 ,864 

Q21 Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ εγεηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν 

νξγαληζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αιιαγήο; 

64,80 22,70 10,90 0,80 0,80 128 1,50 ,784 

Q22  Πηζηεχεηε φηη ν πξντζηάκελνο ζαο 

κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε 

κηα ιχζε, αλ έρεηε πξφβιεκα θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο; 

25,80 34,40 20,30 11,70 7,80 128 2,41 1,214 
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Q23 Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα 

ηελ επηθείκελε αιιαγή είλαη 

ηαθηηθή; 

64,06 23,44 7,03 3,13 2,34 128 1,56 ,929 

Q24 
Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα 

ηελ επηθείκελε αιιαγή είλαη 

επαξθήο; 

65,63 23,44 3,91 6,25 0,78 128 1,53 ,896 

Q25 Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζαο παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

επηθείκελε αιιαγή είλαη 

θαηαλνεηέο; 

53,10 32,00 10,20 4,70 0,00 128 1,66 ,844 

Q26 Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή είλαη ειιηπείο; 

4,70 10,20 21,90 22,70 40,60 128 3,84 1,200 

Q27 
Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή  έρνπλ σο  επί ην πιείζηνλ 

ηε κνξθή «θεκψλ»; 

7,80 10,20 28,10 19,50 34,40 128 3,63 1,267 

Q28 Πηζηεχεηε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεηαη 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζαο θαη απφ ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο ; 

3,91 10,16 26,56 28,91 30,47 128 3,72 1,122 

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή κε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ 

βαζκνχ ελεκέξσζεο , πιεξνθφξεζεο  θαη παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, κε ηνπο  

ππφινηπνπο παξάγνληεο. Γεδνκέλνπ φηη αθνινπζείηαη ε θαλνληθή θαηαλνκή ζην βαζκφ 

αληαπφθξηζεο ζηελ αιιαγή εμεηάδνπκε ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

Pearson.  

Απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ παξάγνληα 

«ελεκέξσζε , πιεξνθόξεζε θαη παξνρή ππνζηήξημεο»  θαη ησλ παξαγφλησλ  «απόςεηο γηα ηα 

νθέιε ηεο αιιαγήο» θαη  «απόςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αιιαγήο», είλαη 

ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (r=0,360 p< 0,0001, r=0,379  p< 0,0001). πλεπψο φζν 

απμάλεηαη ε πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εγεζία ηνπ 

νξγαληζκνχ , απμάλεηαη θαη ν βαζκφο αλαθνξηθά κε ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ αιιαγή, 

θαζψο θαη ν βαζκφο  αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο  απηήο ηεο αιιαγήο.  Όζνλ 

αθνξά ζην παξάγνληα «βαζκόο αληαπόθξηζεο ζηελ αιιαγή» παξαηεξείηαη φηη δελ ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ «ελεκέξσζε , πιεξνθφξεζε  θαη παξνρή ππνζηήξημεο».  

 

Correlations 
 Η 

πιεξνθφξεζε 

– Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε 

ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

απφ ηελ εγεζία 

γηα ηελ 

επηθείκελε 

αιιαγή 

Βαζκφο 

αληαπφθξηζεο 

ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο 

Απφςεηο 

γηα ηα 

νθέιε 

ηεο 

αιιαγήο 

Οη απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα 

ηεο αιιαγήο . 

Λφγνη 

αληίζηαζεο 

ζηελ 

αιιαγή 

Λφγνη 

κείσζεο 

ηεο 

αληίζηαζεο 

ζηελ 

αιιαγή 

Η πιεξνθφξεζε – Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ ηελ εγεζία γηα ηελ 

Pearson 

Correlation 
1      

Sig. (2-tailed)       
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επηθείκελε αιιαγή N 128 128     

Βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αιιαγήο 

Pearson 

Correlation 
,110 1     

Sig. (2-tailed) ,218      

N 128 128     

Απφςεηο γηα ηα νθέιε ηεο 

αιιαγήο 

Pearson 

Correlation 
,360** ,291** 1    

Sig. (2-tailed) ,000 ,001     

N 128 128 128    

Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο . 

Pearson 

Correlation 
,379** ,439** ,503** 1   

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000    

N 128 128 128 128   

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
-,017 -,113 -,253** -,170 1  

Sig. (2-tailed) ,850 ,206 ,004 ,056   

N 128 128 128 128 128  

Λφγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
-,167 ,292** ,040 ,053 ,285** 1 

Sig. (2-tailed) ,059 ,001 ,650 ,549 ,001  

N 128 128 128 128 128 128 

 

Απφ ηα αλσηέξσ, ζπλάγεηαη φηη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα 

είλαη ρακειφο. ηε πιεηνλφηεηά ηνπο  νη εξσηψκελνη, δελ πηζηεχνπλ θαζφινπ φηη ε εγεζία ηνπο 

θξαηά ελήκεξνπο γηα ηελ αιιαγή νχηε φηη έρνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη. Δπίζεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε φπνηα πιεξνθφξεζε, πξνέξρεηαη θαηά βάζε απφ ζπλαδέιθνπο, έρεη ηε κνξθή 

«θεκψλ» θαη είλαη αλεπαξθήο θαη ειιηπήο. Όια ηα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ έιιεηςε εηνηκφηεηαο σο 

πξνο ηε πιεξνθφξεζε, ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε θαη σο εθ ηνχηνπ ηζρπξνπνηείηαη ην 

ελδερφκελν αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή.  

 

Απφ φια ηα αλσηέξσ επηβεβαηψλεηαη ε εξεπλεηηθή ππφζεζε Ην φηη  

Η0=  ε  ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αιιαγή θαζώο θαη ε παξνρή 

ππνζηήξημεο από ηελ αλώηεξε δηνίθεζε ζρεηίδεηαη  κε ηελ εηνηκόηεηά ηνπο 

Η1=  ε  ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αιιαγή θαζώο θαη ε παξνρή 

ππνζηήξημεο από ηελ αλώηεξε δηνίθεζε δελ ζρεηίδεηαη  κε ηελ εηνηκόηεηά ηνπο. 

 

Η επηβεβαίσζε ηεο αλσηέξσ ππφζεζεο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα 

«ελεκέξσζε , πιεξνθόξεζε  θαη παξνρή  ππνζηήξημεο»  θαη ηνπ παξάγνληα  «Λόγνη αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή»  χκθσλα κε ην παξαθάησ πίλαθα (correlations), ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 

αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ε παξερφκελε 

πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε, κεηψλεηαη ε ζεκαζία ησλ ιφγσλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή ελεκέξσζε,  

πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε.   (Q44 θαη Q45 r= - 0,284  p≤ 0,0001 θαη  r= -264 p=0,003).  Χο εθ 

ηνχηνπ ε πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε πξνάγνπλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο θαη λα κεησζεί ή λα θακθζνχλ νη ιφγνη 

αληίζηαζήο ηνπο.  
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Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ν ηξφπνο πνπ πινπνηείηαη ε αιιαγή έρεη 

κεγάιε ζεκαζία ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εκπηζηνζχλε ζηε δηνίθεζε 

θαη ε ππνζηήξημε είλαη πξσηαξρηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ζε κηα αιιαγή 

(Oreg, et al., 2011; Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998). Σν θαηά πφζν δειαδή νη 

εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε, εκπηζηεχνληαη ηνπο θνξείο ηεο αιιαγήο, 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο, ιακβάλνπλ φιε ηελ ππνζηήξημε γηα λα πεηχρνπλ ζην έξγν ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιαγήο  είλαη θαζνξηζηηθά ψζηε ηα άηνκα λα ππνζηεξίμνπλ ην πξφγξακκα 

ηεο αιιαγήο θαη λα κελ αληηζηαζνχλ.  

Correlations 
 Η πιεξνθφξεζε – 

Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εγεζία γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή 

Q44 Q45  

 Η ειιηπήο 

ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ αιιαγή 

Η έιιεηςε 

ππνζηήξημεο απφ 

ηελ αλψηεξε 

εγεζία 

Η πιεξνθφξεζε – Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
1   

Sig. (2-tailed)    

N 128   

Q44  

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή :  

Η ειιηπήο ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
-,284

**
 1  

Sig. (2-tailed) ,001   

N 128 128  

Q45  

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή :  

Η έιιεηςε ππνζηήξημεο 

απφ ηελ αλψηεξε εγεζία 

 

Pearson 

Correlation 
-,264

**
 ,785

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000  

N 128 128 128 

 

 

5.4.10. Πεξηγξαθηθή θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη επηβεβαίσζε ή απόξξηςε 

ηεο ηέηαξηεο εξεπλεηηθήο Τπόζεζεο  

 

Η δηεξεχλεζε ηεο ηέηαξηεο ππφζεζεο, ηνπ εάλ δειαδή ν βαζκφο πνπ  «ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ 

ηελ αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη ή όρη κε ηελ εηνηκόηεηά ηνπο», 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο  Q29-Q35 

(Η αλαγθαηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο) & Q36-Q53(Λόγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή - 

Λόγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή) .   

Όπσο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο (5.4.1 θαη 5.4.2) νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ 

ιίγν έσο αξθεηά ζηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο επηθείκελεο αιιαγήο. Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη  

ν βαζκφο 2 ζεκαίλεη φηη πηζηεχνπλ ιίγν θαη ην 3 ζεκαίλεη αληίζηνηρα φηη πηζηεχνπλ αξθεηά, ν 

κέζνο φξνο ηνπ 2,59  δείρλεη φηη νη εξγαδφκελνη ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ ζρεδφλ αξθεηά ζε απηή ηελ 

αλάγθε. Καηά ηελ δηεξεχλεζε μερσξηζηά ησλ εξσηήζεσλ, παξαηεξείηαη φηη ζην εξψηεκα(Q29) 

ηνπ θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά από βάζηκνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 
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γίλεη απηή ε αιιαγή νη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ 33,59% απάληεζαλ «αξθεηά» ην ίδην απάληεζαλ 

θαη ζηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηά πόζν είλαη ππαξθηέο νη αλάγθεο ζηνλ νξγαληζκό 

πνπ θάλνπλ ηελ αιιαγή απαξαίηεηε (Q31), κε ην θαηά πφζν ε παξνύζα δπζκελήο νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία ηεο ρώξαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εζπεπζκέλε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο 

(Q34) θαη ηέινο κε ην θαηά πόζν ν νξγαληζκόο ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο έρεη αλάγθε από ηελ επηθείκελε αιιαγή –κεηαξξύζκηζε(Q35). 

Παξφια απηά, παξφηη δειαδή αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο,  

νη εξσηψκελνη δελ πηζηεχνπλ θαζφινπ ζηελ επάξθεηα ησλ εμεγήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα απηή 

(Q30), νχηε ζην φηη έρνπλ ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη πξνζδηνξηζηεί επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα  νη 

ζηφρνη ηεο επηθείκελεο αιιαγήο(Q33), ελψ πηζηεχνπλ ιίγν φηη απηή αιιαγή είλαη αλαγθαία γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ (Q32) .   

.  

Descriptive Statistics 

Α/Α ΔΡΧΣΗΗ  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

N Mean Std. 

Deviation 

Q29 

Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ 

βάζηκνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη 

λα γίλεη απηή ε αιιαγή ; 

12,50 24,22 33,59 18,75 10,94 128 2,91 1,171 

Q30 

Πηζηεχεηε φηη νη εμεγήζεηο πνπ έρνπλ 

δνζεί γηα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο απηήο 

ηεο αιιαγήο είλαη επαξθείο ; 

47,66 37,50 8,59 4,69 1,56 128 1,75 ,914 

Q31 

Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ αλάγθεο  ηνπ 

νξγαληζκνχ  πνπ θάλνπλ ηελ αιιαγή 

απαξαίηεηε.; 

21,88 17,97 26,56 21,09 12,50 128 2,84 1,325 

Q32 Πηζηεχεηε φηη ε επηθείκελε αιιαγή είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ  

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ  ; 

17,19 31,25 21,09 16,41 14,06 128 2,79 1,302 

Q33 

Πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηεο επηθείκελεο 

αιιαγήο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη 

πξνζδηνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα; 

47,70 35,20 9,40 5,50 2,30 128 1,80 ,983 

Q34 
Πηζηεχεηε φηη ε παξνχζα δπζκελήο 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ εζπεπζκέλε 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο. ; 

19,53 14,84 20,31 21,09 24,22 128 3,16 1,450 

Q35 
Πηζηεχεηε φηη ν νξγαληζκφο ζην πιαίζην 

ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο έρεη αλάγθε απφ ηελ 

επηθείκελε αιιαγή (κεηαξξχζκηζε) ; 

22,70 14,80 28,10 18,80 15,60 128 2,90 1,368 

 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη αξθεηά φηη απηή ε 

αιιαγή θαζίζηαηαη αλαγθαία ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο αιιά θαη ησλ 
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αλαγθψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ. Χζηφζν φπσο είδακε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο, ε παξερφκελε πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ αιιαγή 

πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε θαη αλεπαξθήο. Έηζη θαη ζηε πεξίπησζε 

ησλ αηηηψλ πνπ θάλνπλ απηή ηελ αλάγθε επηβεβιεκέλε δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ.  

Πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί θαηά πφζν ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ απφςεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο 

εμεηάζηεθαλ ηα δεδνκέλα κε ην Correlate – Bivariate θαη φπσο παξαηεξείηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο θαη ηνπ «Βαζκνύ αληαπόθξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο» (r= 0,439  

p=0,000< 0,000). Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ν βαζκφο πνπ πηζηεχνπλ φηη απηή ε αιιαγή 

είλαη αλαγθαία απμάλεηαη θαη ν βαζκφο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη ζα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο,  .   

Δπίζεο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα «Απόςεηο γηα ηα νθέιε ηεο 

αιιαγήο» (r= - 0,503 p=0,000< 0,0001) Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλνληαη ηα αλακελφκελα νθέιε 

απφ ηελ αιιαγή, απμάλεηαη θαη ν βαζκφο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα 

εθαξκνγήο απηήο ηεο αιιαγήο.  . 

εκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κε ην παξάγνληα «Η πιεξνθόξεζε – Δλεκέξσζε – Υπνζηήξημε 

ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή» (r= - 0,379  p=0,000< 0,0001). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ε παξερφκελε πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε, απμάλεηαη 

θαη ν βαζκφο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο αιιαγήο . 

πζρέηηζε, αλ θαη «νξηαθά» παξαηεξείηαη θαη κε ηνλ παξάγνληα «Λόγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή» 

(r= - 0,170  p=0,056< 0,000). Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ν βαζκφο πνπ νη εξγαδφκελνη 

πηζηεχνπλ ζηελ αλάγθε πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο , κεηψλεηαη ε ζεκαζία ησλ ιφγσλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. 

Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «Λόγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή», 

παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ((r= 0,053  p=0,549 > 0,005 ). 

 

Correlations 

 Οη απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ 

αλαγθαηφηεηα 

ηεο αιιαγήο 

Βαζκφο 

αληαπφθξηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο 

Απφςεηο γηα 

ηα νθέιε ηεο 

αιιαγήο 

Η πιεξνθφξεζε – 

Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εγεζία γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή 

Λφγνη 

αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή 

Λφγνη 

κείσζεο 

ηεο 

αληίζηαζεο 

ζηελ 

αιιαγή 

Οη απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο 

Pearson 

Correlation 
1      

Sig. (2-tailed)       

N 128      
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Βαζκφο αληαπφθξηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο 

αιιαγήο 

Pearson 

Correlation 
,439** 1     

Sig. (2-tailed) ,000      

N 128 128     

Απφςεηο γηα ηα νθέιε 

ηεο αιιαγήο 

Pearson 

Correlation 
,503** ,291** 1    

Sig. (2-tailed) ,000 ,001     

N 128 128 128    

Η πιεξνθφξεζε – 

Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

εγεζία γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
,379** ,110 ,360** 1   

Sig. (2-tailed) ,000 ,218 ,000    

N 128 128 128 128   

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
-,170 -,113 -,253** -,017 1  

Sig. (2-tailed) ,056 ,206 ,004 ,850   

N 128 128 128 128 128  

Λφγνη κείσζεο ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή 

Pearson 

Correlation 
,053 ,292** ,040 -,167 ,285** 1 

Sig. (2-tailed) ,549 ,001 ,650 ,059 ,001  

N 128 128 128 128 128 128 

 

Απφ φια ηα αλσηέξσ επηβεβαηψλεηαη ε εξεπλεηηθή ππφζεζε Ην φηη  

 

Η0= ν βαζκόο πνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εηνηκόηεηά ηνπ 

Η1= ν βαζκόο πνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκόηεηά ηνπ 

πκπεξαίλεηαη δειαδή φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ ή δελ 

ππάξρνπλ, είλαη ή δελ είλαη επηβεβιεκέλνη νη ιφγνη θαη ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ αλάγθεο πνπ 

θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ αιιαγή, ζπλδέεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο σο πξνο απηή θαη σο εθ 

ηνχηνπ κε ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηελ αιιαγή. Δίλαη αλαγθαίν ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ λα έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε παξνχζα (ηξέρνπζα) θαηάζηαζε δελ είλαη ε θαηάιιειε θαη φηη απαηηείηαη 

κηα δηαθνξεηηθή, θαζψο αλ δελ ζπκβεί απηφ (φπσο ζηε παξνχζα πεξίπησζε) δελ είλαη δπλαηφλ λα 

αλαπηχμνπλ ζεηηθή πξσηνβνπιία πξνο ηελ αιιαγή. Δπηπιένλ είλαη γεγνλφο φηη δελ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή εάλ ηα µέιε ηνπ νξγαληζκνχ δελ αλαγλσξίζνπλ φηη πθίζηαηαη έλαο 

μεθάζαξνο θαη ππαξθηφο θίλδπλνο, απηά θαη άκεζα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ψζηε λα παξακείλεη ν νξγαληζκφο  βηψζηκνο, θαη ιεηηνπξγηθφο. (Beer et a/. 

1990). Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ κελχκαηνο ηεο αιιαγήο είλαη ε έλλνηα ηεο θαηαιιειφηεηαο . Απηφ 

ην ζπζηαηηθφ απαληά ζην εξψηεκα, «είλαη απηή ε αιιαγή ε ζσζηή;».  Όηαλ κηα πξσηνβνπιία 
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αιιαγήο εηζάγεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη απηφ δελ γίλεηαη ζην θελφ.  

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, νη εξγαδφκελνη ζα ξσηήζνπλ, «ηη πξέπεη λα αιιάμεη;». 

Έηζη, ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνδείμεη φηη ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ 

αιιαγή, ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρεη  πιεξνθνξίεο φηη ε πξνηεηλφκελε πξσηνβνπιία αιιαγήο 

είλαη ε ζσζηή ( Armenakis et al. 1993, 1999).  

Οη εξσηψκελνη (εξγαδφκελνη ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) αλ θαη δείρλνπλ λα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη 

αξθεηά φηη απηή ε αιιαγή θαζίζηαηαη αλαγθαία ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

ρψξαο αιιά θαη αλαγθψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, εληνχηνηο ε παξερφκελε 

πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ αιιαγή πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηεί είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε θαη αλεπαξθήο, φπσο επίζεο θαη  ζηελ πεξίπησζε ησλ αηηηψλ 

πνπ θάλνπλ απηή ηελ αλάγθε επηβεβιεκέλε δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ.   

Χο εθ ηνχηνπ θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ν ρακειφο βαζκφο εηνηκφηεηαο ησλ 

εξσηεζέλησλ (εξγαδνκέλσλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) πνπ απνξξέεη απφ ην παξάγνληα «θαηαλόεζε ηεο 

αλαγθαηόηεηαο ηεο αιιαγήο» απνηειεί κηα ηζρπξή έλδεημε γηα ηελ πηζαλή αληίζηαζή ηνπο ζηελ 

αιιαγή. Απηή ε έλδεημε ηζρπξνπνηείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

δηαπηζηψζεθε φηη φζν απμάλεηαη ν βαζκφο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηελ αλάγθε 

πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο, κεηψλεηαη ε ζεκαζία ησλ ιφγσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. 

Δπηπιένλ δελ αξθεί ην φηη νη εξγαδφκελνη αλαγλσξίδνπλ (έζησ θαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε απφ ηελ εγεζία) ηελ αλάγθε γηα απηή ηελ αιιαγή θαζψο αθφκε θαη εάλ θαηαλννχλ 

φηη ε αιιαγή είλαη απαξαίηεηε, κπνξεί λα εμαθνινπζνχλ λα δηαθσλνχλ κε ηελ πξνηεηλφκελε 

πξσηνβνπιία αιιαγήο θαη λα αληηζηαζνχλ ζε απηή (Kissler, 1991).  Γηα ην ιφγν απηφ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία, φρη κφλν λα ππάξμεη ζπκθσλία φηη ε πξνηεηλφκελε πξσηνβνπιία αιιαγήο είλαη ε 

θαηάιιειε, αιιά επίζεο φηη απηή ε αιιαγή ζπκβαδίδεη κε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηε 

δνκή, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ζπζηήκαηα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θιπ  (Buller et al., 1985 ). Απηφ 

είλαη «έξγν» ηεο εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ ε νπνία πξέπεη λα κπνξεί λα απνδείμεη φηη απηή ε 

πξσηνβνπιία αιιαγήο έρεη σο ζηφρν λα δηνξζψζεη ή λα βειηηψζεη ( Beckhard θαη Harris 1987) 

θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα λα παξάζρεη ελεκέξσζε 

θαη ππνζηήξημε ζηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηελ αλάγθε γηα ηελ επηβεβιεκέλε 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο, λα κνηξαζηνχλ ην φξακα ηεο δηνίθεζεο θαη λα γίλνπλ κέξνο ηεο αιιαγήο 

(Kotter)
 22

 .  

 

 

 

 

                                                 
22

 Kotter , J./ Cohen, D., Η θαξδηά ηεο αιιαγήο, Interbooks, Αζήλα, 2005, ζ.ζ. 41-62. 
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5.4.11. Πεξηγξαθηθή θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ  

 

Δμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο κέζεο βαζκνινγίεο ησλ  

εμεηαδνκέλσλ παξαγφλησλ παξαηεξείηαη φηη ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο είλαη απηή ηνπ παξάγνληα Η πιεξνθόξεζε – Δλεκέξσζε – Υπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ από ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή  (Μ.Ο. αλδξψλ 2,0 γπλαηθψλ 1,7), µε ηνπο 

άλδξεο λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε κέζε βαζκνινγία ζηελ πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε, 

ππνζηήξημε ζε ζρέζε µε ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο ηνπ παξάγνληα Λόγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή (Μ.Ο. 

αλδξψλ 3,4 γπλαηθψλ 3,1 – P-value=0,053 νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ), θαη Λόγνη κείσζεο ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή (Μ.Ο. αλδξψλ 4,3 γπλαηθψλ 4,4),κε ηνπο άλδξεο λα παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξν κέζν φξν ζηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο φηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη κηθξφηεξν ζηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο φηη κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο , ζε ζρέζε µε ηηο γπλαίθεο ( ν κέζνο φξνο ησλ νπνίσλ 

είλαη κηθξφηεξνο ζηνπ ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή θαη πςειφηεξνο ζηνπο ιφγνπο κείσζεο 

ηεο αληίζηαζεο). 

 

Πίλαθαο : Έιεγρνο γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα ησλ παξαγόλησλ µε βάζε ην θύιν 

Group Statistics 

 
Φχιν N Mean Std. 

Deviation 

Sig. Sig.  (2-tailed) 

Βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο 

Άλδξαο 50 3,8667 ,72531 
,177 

,854 

,857 Γπλαίθα 78 3,8440 ,64317 

Απφςεηο γηα ηα νθέιε ηεο αιιαγήο 

Άλδξαο 50 2,7291 ,82455 

,187 
,059 

,070 
Γπλαίθα 78 2,9872 ,69369 

Η πιεξνθφξεζε – Δλεκέξσζε – Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή 

Άλδξαο 50 2,0327 ,74305 
,065 

,016 

,020 
Γπλαίθα 78 1,7273 ,65947 

Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο 

Άλδξαο 50 2,6143 1,08346 

,023 
,840 

,847 Γπλαίθα 78 2,5788 ,89345 

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

Άλδξαο 50 3,4560 ,87788 

,653 

,053 

,060 

 
Γπλαίθα 78 3,1667 ,77739 

Λφγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

Άλδξαο 50 4,3450 ,60428 

,928 
,413 

,418 
Γπλαίθα 78 4,4327 ,57993 

 

Μέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ έιεγρνπ Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο  

πξνθχπηεη φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ δελ δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά  

ζεκαληηθά ηνπο κέζνπο φξνπο πνπ απηνί ζεκεηψλνπλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο 
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παξάγνληεο. Δθηφο ηνπ παξάγνληα Οη απόςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αιιαγήο 

φπνπ νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ / Γηδαθηνξηθνχ εκθαλίδνπλ πςειφηεξν κέζν φξν (Μ.Ο. 3,03) 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο άιινπ επηπέδνπ εθπαίδεπζε (Μ.Ο. 2,3 -2,4 – P-value=0,005) .  

 

Πίλαθαο: ΑΝΟVΑ ησλ παξαγόλησλ µε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Descriptives  

 N Mean Std. Deviation Sig. 

Βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αιιαγήο 

Απφθνηηνο κέζεο εθπαίδεπζεο 39 3,6538 ,82219 ,028 

Απφθνηηνο Σ.Δ.Ι./Α.Δ.Ι. 54 3,8519 ,54721 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  / 

Γηδαθηνξηθνχ 
32 4,0833 ,62361 

Total 125 3,8493 ,67714 

Απφςεηο γηα ηα νθέιε ηεο 

αιιαγήο 

Απφθνηηνο κέζεο εθπαίδεπζεο 39 2,7599 ,71991 ,125 

, Απφθνηηνο Σ.Δ.Ι./Α.Δ.Ι. 54 2,8754 ,73565 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  / 

Γηδαθηνξηθνχ 
32 3,1193 ,78252 

Total 125 2,9018 ,74971 

Η πιεξνθφξεζε – Δλεκέξσζε 

– Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εγεζία 

γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή 

 

Απφθνηηνο κέζεο εθπαίδεπζεο 39 1,8089 ,56880 ,471 

, Απφθνηηνο Σ.Δ.Ι./Α.Δ.Ι. 54 1,7845 ,65109 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  / 

Γηδαθηνξηθνχ 
32 1,9716 ,92087 

Total 125 1,8400 ,70601 

Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο 

Απφθνηηνο κέζεο εθπαίδεπζεο 39 2,3297 ,89163 ,005 

, Απφθνηηνο Σ.Δ.Ι./Α.Δ.Ι. 54 2,4841 ,91973 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  / 

Γηδαθηνξηθνχ 
32 3,0357 1,00493 

Total 125 2,5771 ,96693  

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή  

 

Απφθνηηνο κέζεο εθπαίδεπζεο 39 3,4949 ,75601 , 120 

Απφθνηηνο Σ.Δ.Ι./Α.Δ.Ι. 54 3,1815 ,93265 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  / 

Γηδαθηνξηθνχ 
32 3,1406 ,69415 

Total 125 3,2688 ,83129 

Λφγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή 

Απφθνηηνο κέζεο εθπαίδεπζεο 39 4,4295 ,62355 ,883 

Απφθνηηνο Σ.Δ.Ι./Α.Δ.Ι. 54 4,3704 ,59427 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  / 

Γηδαθηνξηθνχ 
32 4,3750 ,56618 

Total 125 4,3900 ,59242 

 

Δπηπιένλ αλάινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ κε 

ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία  πνπ θαηέρνπλ νη εξσηψκελνη ζηνλ νξγαληζκφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ 

ηφπν εξγαζίαο, φπνπ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά Pearson είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζπζρεηίζεσλ µε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (p-value>0,05).   

Σέινο, πξνρσξψληαο ζε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ κε ηελ ειηθία ησλ  εξσηεζέλησλ 

παξαηεξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά Pearson είλαη µε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, κε 
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εμαίξεζε κφλν φζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα Η πιεξνθόξεζε – Δλεκέξσζε – Υπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ από ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή, φπνπ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 

«νξηαθά» ζεκαληηθφο ( p=0,049), θαη δειψλεη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθία 

κεηαμχ 51-55 εηψλ ( έρεη κέζν φξν 2,24 έλαληη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ θπκαίλνληαη 

κεηαμχ ηνπ 1,7 θαη ηνπ 1,9), πηζηεχνπλ φηη ηνπο παξέρεηαη ιίγν κε ηάζε πξνο ην αξθεηά, ε 

πιεξνθφξεζε-ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο πνπ 

δειψλνπλ φηη πηζηεχνπλ θαζφινπ κε ηάζε πξνο ην ιίγν.  

 

Πίλαθαο: ΑΝΟVΑ ησλ παξαγόλησλ µε βάζε ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία. 

Descriptives  

 N Mean Std. Deviation Sig. 

Βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο 

Γηεπζπληήο 6 4,1111 ,72776 ,340 

Πξντζηάκελνο/λε 31 3,9570 ,58526  

Τπάιιεινο 91 3,8004 ,69709  

Total 128 3,8529 ,67372  

Απφςεηο γηα ηα νθέιε ηεο αιιαγήο 

Γηεπζπληήο 6 3,3485 ,50915 ,147 

Πξντζηάκελνο/λε 31 3,0059 ,81038  

Τπάιιεινο 91 2,8152 ,73947  

Total 128 2,8864 ,75502  

Η πιεξνθφξεζε – Δλεκέξσζε – 

Τπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε 

αιιαγή 

Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο 

Γηεπζπληήο 6 1,9848 ,61232 ,452 

Πξντζηάκελνο/λε 31 1,9677 ,79376  

Τπάιιεινο 91 1,7962 ,68156  

Total 128 1,8466 ,70646 

 

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

Λφγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

αιιαγή 

Γηεπζπληήο 6 2,5952 ,58844 ,908 

Πξντζηάκελνο/λε 31 2,6590 ,99501  

Τπάιιεινο 91 2,5699 ,98549  

Total 128 2,5926 ,96809  

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή  

Γηεπζπληήο 6 2,7667 1,06896 ,281 

Πξνηζηάκελνο/λε 31 3,2581 ,86671  

Τπάιιεινο 91 3,3209 ,79478  

Total 128 3,2797 ,82694  

Λφγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή  

Γηεπζπληήο 6 4,5000 ,47434 ,907 

Πξντζηάκελνο/λε 31 4,4032 ,62808  

Τπάιιεινο 91 4,3901 ,58685  

Total 128 4,3984 ,58876  

 

Όζνλ αθνξά δε ζηε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ κε ηελ ειηθία θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηνλ νξγαληζκφ, παξαηεξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά Pearson είλαη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπζρεηίζεσλ µε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο κε ηελ ειηθία θαη ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο θαη ηνπο εμεηαδφκελνπο παξάγνληεο λα είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαβιεηέο (p-

value>0,05). Δμαίξεζε απνηειεί ν παξάγνληαο Η πιεξνθόξεζε – Δλεκέξσζε – Υπνζηήξημε ησλ 
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εξγαδνκέλσλ από ηελ εγεζία γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή, φπνπ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 

«νξηαθά» ζεκαληηθφο ( p=0,049), θαη δειψλεη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθία 

κεηαμχ 51-55 εηψλ ( έρεη κέζν φξν 2,24 έλαληη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ θπκαίλνληαη 

κεηαμχ ηνπ 1,7 θαη ηνπ 1,9), πηζηεχνπλ φηη ηνπο παξέρεηαη ιίγν κε ηάζε πξνο ην αξθεηά, ε 

πιεξνθφξεζε-ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο πνπ 

δειψλνπλ φηη πηζηεχνπλ θαζφινπ κε ηάζε πξνο ην ιίγν.  

Πίλαθαο: ΑΝΟVΑ ησλ παξαγόλησλ µε βάζε ηελ ειηθία 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Sig. 

Βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αιιαγήο 

26-30 1 4,6667 . ,275 

31-40 37 3,8378 ,56586  

41-50 57 3,7895 ,70818  

51-55 19 3,7982 ,77495  

56 θαη άλσ 14 4,1667 ,61324  

Total 128 3,8529 ,67372  

Απφςεηο γηα ηα νθέιε ηεο αιιαγήο 

26-30 1 2,2727 . ,946 

31-40 37 2,8796 ,73701  

41-50 57 2,9027 ,67723  

51-55 19 2,9139 1,01661  

56 θαη άλσ 14 2,8442 ,79046  

Total 128 2,8864 ,75502  

Η πιεξνθφξεζε – Δλεκέξσζε 

– Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εγεζία 

γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή 

 

26-30 1 1,0000 . ,049 

31-40 37 1,8477 ,69600  

41-50 57 1,7145 ,63134  

51-55 19 2,2392 ,79785  

56 θαη άλσ 14 1,9091 ,75809  

Total 128 1,8466 ,70646  

Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο 

 

26-30 1 1,5714 . ,713 

31-40 37 2,5676 ,98140  

41-50 57 2,5514 ,97020  

51-55 19 2,8045 1,05001  

56 θαη άλσ 14 2,6122 ,86703  

Total 128 2,5926 ,96809  

Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή  

26-30 1 3,2000 . ,243 

31-40 37 3,1000 ,69522  

41-50 57 3,4579 ,75331  

51-55 19 3,0842 1,10165  

56 θαη άλσ 14 3,3000 ,96397  

Total 128 3,2797 ,82694  

Λφγνη κείσζεο ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

26-30 1 5,0000 . ,291 

31-40 37 4,2736 ,57194  

41-50 57 4,4539 ,57701  

51-55 19 4,3092 ,69268  

56 θαη άλσ 14 4,5804 ,49905  

Total 128 4,3984 ,58876  
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5.5 Καηαξηηζκόο πίλαθα ζεκαηνπνίεζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε/απόξξηςε ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ αθνξνύλ θάζε ζηόρν  

 

Δξεπλεηηθόο ζηόρνο Δξεπλεηηθή ππόζεζε Απνηέιεζκα 

 

1νο 

 

 

Να δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

(ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ) 

γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

αιιαγή (πεπνηζήζεηο, 

παξαδνρέο, πξνζδνθίεο, 

αμίεο, ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αλάγθεο γηα αιιαγή, 

θίλεηξα ) 

ΤΠΟΘΔΖ 2
ε
=  Ο βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε 

απφ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο σο 

πξνο απηή 

Δπηβεβαηψλνληαη 

ΤΠΟΘΔΖ 3
ε
 =  Η  ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ αιιαγή θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε 

δηνίθεζε ζρεηίδεηαη  κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ αιιαγή 

ΤΠΟΘΔΖ 4
ε
 =  Ο βαζκφο πνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπο σο πξνο απηή 

 

 

2νο 

 

 

 

 

Να δηεξεπλεζεί  ν βαζκφο  

πνπ ην θαηλφκελν ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

ζπλδέεηαη κε πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (φπσο 

ελδεηθηηθά ε  δεθηηθφηεηα, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θηι ) ή 

θαη κε θαηαζηάζεηο φπσο ν 

θφβνο –αλαζθάιεηα (σο 

πξνο ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ 

ππνζηήξημε απφ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηηο  

ελδερφκελεο απψιεηεο θηι) 

ΤΠΟΘΔΖ 1
ε
 =   Ο βαζκφο πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη είλαη ηθαλά  

λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

πξνηεηλφκελε αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ  εηνηκφηεηα σο απηή 

Δπηβεβαηψλνληαη 

ΤΠΟΘΔΖ 2
ε
=  Ο βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε 

απφ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο σο 

πξνο απηή 

ΤΠΟΘΔΖ 3
ε
 =  ε  ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ αιιαγή θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε 

δηνίθεζε ζρεηίδεηαη  κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ αιιαγή 

ΤΠΟΘΔΖ 4
ε
 =  Ο βαζκφο πνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπο σο πξνο απηή 

3νο 

 

Να δηεξεπλεζεί ν βαζκφο 

ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 

ππαιιήισλ απέλαληη 

 ζηελ αιιαγή  

θαη   

ε ζπκβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ζηελ εηνηκφηεηα 

θαη ζηελ θάκςε 

ελδερφκελεο  αληίζηαζεο 

ΤΠΟΘΔΖ 1ε =   Ο βαζκφο πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη είλαη ηθαλά  

λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

πξνηεηλφκελε αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ  εηνηκφηεηα σο απηή 

Δπηβεβαηψλνληαη 

ΤΠΟΘΔΖ 2
ε
=  Ο βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε 

απφ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο σο 

πξνο απηή 

ΤΠΟΘΔΖ 3
ε
 =  Η  ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ αιιαγή θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε 

δηνίθεζε ζρεηίδεηαη  κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ αιιαγή 

ΤΠΟΘΔΖ 4
ε
 = Ο βαζκφο πνπ ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπο σο πξνο απηή 
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6. Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ 

 

6.1 πδήηεζε (εξκελεία ησλ επξεκάησλ θαη ζύλδεζή ηνπο κε ηελ ζεσξία) 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ  

εξγαδνκέλσλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή πνπ πξνσζείηαη κε βάζε ην λέν λφκν γηα 

ηελ ελνπνίεζε ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ηνπ λένπ 

νξγαληζκνχ ΔΦΚΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε παξνχζα έξεπλα αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

εηνηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ε νπνία κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη λα πξνκελχεη ηελ αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή ή ηελ απνδνρή απηήο θαη εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνάγνπλ ή θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εηνηκφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αληίζηαζε ή κε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ  .  

ε απηφ ην πιαίζην ζηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ σο πξνο ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηε κεηαξξχζκηζε ζην 

ρψξν ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε εηνηκφηεηα γηα νξγαλσζηαθή αιιαγή 

κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη  έρνπλ ζρέζε 

κε ηε δηνίθεζε ηεο αιιαγήο, κε ην πεξηερφκελν (αλαγθαηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θηι), ηηο 

δηαδηθαζίεο (εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θίλεηξα, επεξγεηήκαηα) θαη ην πιαίζην πινπνίεζεο 

(πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε, ππνζηήξημε θηι) θαζψο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ 

(απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα, δεθηηθφηεηα, αλακελφκελα νθέιε θηι). Οη 

παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή αληαλαθινχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα 

είλαη έηνηκα λα απνδερζνχλ, λα αγθαιηάζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή, θαη 

ζεσξνχληαη σο πξνάγγεινη ηεο αληίζηαζεο ηνπο ή κε ζε απηή. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

ηέζεθαλ ζηε παξνχζα έξεπλα, είλαη απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε ζε πξψην ζηάδην ηα δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ( βηνινγηθά, π.ρ. θχιν, ειηθία, 

θνηλσληθά  ή νηθνλνκηθά π.ρ. νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζέζε ζηελ ηεξαξρία, 

ηφπνο εξγαζίαο) ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

Έηζη, φπσο είδακε απφ ην δείγκα καο, νη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο, θάηη θπζηνινγηθφ, δεδνκέλνπ φηη νη γπλαίθεο δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ππεξηεξνχλ ζε αξηζκφ ησλ αλδξψλ δηνηθεηηθψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ ηαηηζηηθψλ Γειηίσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ εθδίδνληαη αλά έηνο (ε 

ηειεπηαία έθδνζε αθνξνχζε ην 2008), ε αλαινγία ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ είλαη πεξίπνπ 34% - 66% αληίζηνηρα.  
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Όπσο είδακε παξαπάλσ, ην θχιν δελ αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εηνηκφηεηα θαη 

αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ αιιαγή. Χζηφζν δηαγξάθεηαη (αλ θαη νξηαθά) κηα 

δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ αθνξά ζηνλ παξάγνληα « ν 

βαζκφο πιεξνθόξεζεο – Δλεκέξσζεο – Υπνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εγεζία γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή» θαζψο θαη ζηνλ παξάγνληα «Λόγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή» µε ηνπο άλδξεο 

λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε κέζε βαζκνινγία έλαληη ησλ γπλαηθψλ. Δλψ αληίζεηα ζηνλ 

παξάγνληα  «Λόγνη κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή»  νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν 

κέζν φξν έλαληη ησλ αλδξψλ. Με ιίγα ιφγηα νη άληξεο ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνχο ηνπ 

ιφγνπο πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο 

ηνπο ιφγνπο  πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο,, ζε ζρέζε µε ηηο 

γπλαίθεο . Δπίζεο νη άλδξεο ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν φηη δελ ηνπο παξέρεηαη ε πιεξνθφξεζε, 

ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε απφ ηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ  απφ φηη νη γπλαίθεο .   

 

Όζνλ αθνξά ζην κέζν φξν ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, είδακε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ππαιιήισλ είλαη ειηθίαο κεηαμχ 41-50, ελψ νη ππάιιεινη ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ αγγίδνπλ ην 

1,94% ζην δείγκα, θαη νη έσο 30 εηψλ είλαη νη ιηγφηεξνη κε πνζνζηφ κφιηο  0,8% . Η δηαθνξά 

απηή νθείιεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αζξφα ζπληαμηνδφηεζε ησλ ππαιιήισλ άλσ ησλ 50 εηψλ ηα 

ηειεπηαία πέληε έηε, θπξίσο ιφγσ ησλ αιιαγψλ  ζηηο δηαηάμεηο ζπληαμηνδφηεζεο αιιά θαη ιφγσ 

ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ (πεξηθνπέο κηζζψλ, 

ππεξσξηψλ, λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, δηαζεζηκφηεηα, θιπ.). Δπίζεο φζνλ αθνξά ζηνπο 

ππαιιήινπο  ειηθίαο έσο 30 εηψλ ην ρακειφ πνζνζηφ εμεγείηαη αθελφο απφ ην γεγνλφο φηη νη 

πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα θαη θαηά επέθηαζε ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ έρνπλ 

πεξηνξηζηεί θαηά πνιχ, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 1 πξφζιεςε πξνο 5 απνρσξήζεηο, ιφγσ ηεο 

πξφζεζεο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη αθεηέξνπ απφ ην γεγνλφο 

φηη νη λένη εηζάγνληαη ζην δεκφζην κεηά ηελ ειηθία ησλ ηξηάληα εηψλ ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπο .   

 

Πεξαηηέξσ, θαη φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ε εηνηκφηεηα θαη ε αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, είδακε φηη δελ πξνθχπηεη θάπνηα ζρέζε. Γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε θάπνηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ πψο ε ειηθία ηνπ εξγαδνκέλνπ 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. πγθεθξηκέλα νη Finkelstein et al. (1995) ζε 

κειέηε ηνπο έδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ρακειφηεξε 

δηάζεζε γηα αλάπηπμε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε λέσλ πξνθιήζεσλ) θαη κε  κεγαιχηεξε επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο (ζηαζεξφηεηα) γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλν επίπεδν αληίζηαζεο . Δπίζεο έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη νη εξγαδφκελνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξεί λα πξνηηκνχλ ηηο ππάξρνπζεο 

θαηαζηάζεηο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ ράζνπλ ηε «δχλακή» ηνπο (δειαδή ζηαζεξά 

πεξηβάιινληα εξγαζίαο), θαη αθφκε φηη αληηζηέθνληαη ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο (φπσο ε αιιαγή) 
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φηαλ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα απεηιεζεί (λα ραζεί)  ε ρξεζηκφηεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπο  (Kanfer θαη 

Ackerman, 2004).  

 

ρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, είδακε φηη  

απηφ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ κε ηνπο απφθνηηνπο ΣΔΙ θαη  ΑΔΙ λα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ 

απνθνίησλ κέζεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο φηη ην 25,6% ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ . Σν γεγνλφο απηφ δελ πξνθαιεί 

εληχπσζε θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνζιεθζεί ζην Γεκφζην γεληθά αιιά θαη ζην ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ κέζσ ΑΔΠ πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ππάιιεινη. Δπίζεο φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξσηεζέλησλ κε ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην, απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε δηαθαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, 

σζηφζν παξαηεξείηαη φηη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ  / Γηδαθηνξηθνχ εκθαλίδνπλ πςειφηεξν 

κέζν φξν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ππνινίπσλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο ζηνλ παξάγνληα «Οη 

απόςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αιιαγήο» .  

 

ρεηηθά κε ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, θαη ην γεγνλφο φηη ζην δείγκα καο ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

(71%)ησλ ππαιιήισλ θαηείραλ ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ελ κέξεη εμεγείηαη απφ ην φηη νη ζέζεηο 

ησλ Πξντζηακέλσλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ είλαη αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεη 

ππαιιήισλ. Δπίζεο είλαη ινγηθφ νη ππάιιεινη λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα απαληήζνπλ 

ζηελ έξεπλα, είηε ιφγσ δηάζεζεο θαη ρξφλνπ είηε ιφγσ ππνρξεψζεσλ. 

   

Αλαθνξηθά κε ηα έηε ππεξεζίαο, πνζνζηφ 34,37% έρνπλ απφ 21 έσο 31 ρξφληα πξνυπεξεζίαο, 

πνζνζηφ κεηαμχ ηνπ 20% θαη ηνπ 21% έρεη απφ 6 έσο 20 ρξφληα, ελψ νη εθείλνη πνπ έρνπλ πάλσ 

απφ νη 31 ρξφληα είλαη νη ιηγφηεξνη θαζψο αγγίδνπλ κφιηο ην 13%. Σν κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ππαιιήισλ κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία (άλσ ησλ 31 εηψλ ) είλαη ινγηθφ, αλ αλαινγηζηνχκε φηη 

αξθεηνί ηα ηειεπηαία ρξφληα επέιεμαλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα «απνθχγνπλ» ηηο 

αιιαγέο ζηα φξηα, πνζφ ζχληαμεο, θξαηήζεηο θηι θαη θπζηθά ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη 

εξγαδφκελνη πνπ είραλ αξθεηά έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία ψζηε λα ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ 

δηθαίσκα. 

 

 Όζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο δηαπηζηψζεθε πσο 

νη εξγαδφκελνη είλαη αξθεηά δεθηηθνί πξνο ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή, δελ δείρλνπλ θνβηζκέλνη 

απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηεζεί λα θάλνπλ ελφςεη ηεο αιιαγήο θαη παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο ηάζεηο πξνζαξκνγήο ζηηο φπνηεο αλάγθεο. πλεπψο έρνπλ έλα πςειφ βαζκφ 

εηνηκφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ απην-απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο (self efficacy ) θαη σο εθ ηνχηνπ 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αιιαγή. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζεσξία, 
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θαζψο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη ζίγνπξνη γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη είλαη 

ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ε αιιαγή, ηείλνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ αιιαγή σο ζεηηθή, έρνπλ πςειά επίπεδα εηνηκφηεηαο γηα ηελ αιιαγή 

(Vakola et al., 2013, Oreg et al., 2011, Armenakis et al., 1993), θαη επνκέλσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαη ζα ηεξήζνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε. Δπίζεο φπσο παξαηεξήζακε ζην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ αθνξά ζηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή νη εξσηψκελνη δήισζαλ φηη δελ απνηειεί ιφγν 

αληίζηαζεο ε έιιεηςε ηθαλνηήησλ θαη ν θφβνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο. Κάηη πνπ 

θαίλεηαη ινγηθφ, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πηζηεχνπλ ζε πςειφ βαζκφ φηη κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο δεδνκέλσλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο 

αιιά θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπο.   

Πεξαηηέξσ, ζην ζηάδην ζπζρέηηζεο ησλ παξαγφλησλ δηαπηζηψζεθε φηη φζν πεξηζζφηεξν 

απμάλεηαη ν βαζκφο πνπ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηέο-δεμηφηεηέο ηνπο, κεηψλεηαη ε 

αληίζηαζε πνπ νθείιεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα, ην θφβν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο(Q37), ηελ 

έιιεηςε θηλήηξσλ θαη ην θφβν απψιεηαο ηεο εξγαζίαο.  Χζηφζν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φπσο 

αλαιχζακε ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, νη εξγαδφκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαη ζε πςειφ 

πνζνζηφ (71,10%) ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ιφγν γηα ηελ κείσζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ηελ 

παξνρή επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο (Q52),  θαη σο εθ ηνχηνπ γηα λα απνθεπρζεί ε αληίζηαζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα δηεπθνιπλζεί αιιά θαη λα απμεζεί ε εηνηκφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ζηηο  

ηθαλφηεηεο –δεμηφηεηεο θαη δπλαηφηεηα αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο, ζα 

πξέπεη ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη 

θαηάξηηζε.  

Με  βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο, ηεθκαίξεηαη φηη ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη 

δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηελ αιιαγή θαη σο εθ 

ηνχηνπ κε κηα ζηάζε απνδνρήο ηεο αιιαγήο θαη ιηγφηεξν κε κηα ζηάζε αληίζηαζεο.  Σα επξήκαηα 

απηά έξρνληαη λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη κε αληίζηνηρα επξήκαηα  

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, φπνπ έρεη ηεθκεξησζεί πσο φηαλ ηα άηνκα θξίλνπλ φηη έρνπλ ηηο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο θαη 

φηη απηέο νη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο ηαηξηάδνπλ κε απηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηηχρνπλ 

ζηνπο λένπο ξφινπο (Chreim, 2006) ηφηε ζα αγθαιηάζνπλ ηελ αιιαγή θαη ζα δείρλνπλ πξφζπκνη 

ζην λα απνδερζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο αιιαγήο  (Cunningham et al., 

2002).   

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε εηνηκφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηα αλακελόκελα νθέιε  (Personally 

Beneficial ) ,ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (νηθνλνκηθφ, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θηι), 

ή εξγαζηαθφ (ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε), δηαπηζηψζεθε πσο νη εξγαδφκελνη δηαηεξνχλ κηα 

νπδέηεξε άπνςε φζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά νθέιε ή δεκίεο, δειαδή αλακέλνπλ ειάρηζηα  θάηη 

ζεηηθφ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο, ην ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη φζνλ αθνξά ζην ηξφπν 
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εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαη ζηηο ζρέζεηο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  εκαληηθφ είλαη 

σζηφζν φηη ζε εξγαζηαθφ επίπεδν  πηζηεχνπλ φηη ε αιιαγή κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε 

ζέζε εξγαζίαο ηνπο, δειαδή φηη είλαη δπλαηφλ λα απεηιεζεί κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο φπσο 

επίζεο θαη φηη  κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ εμέιημε ηνπο θαη ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο.  

πλεπψο ν βαζκφο εηνηκφηεηαο φζνλ αθνξά ζηα αλακελφκελα νθέιε (personal beneficial) 

είλαη ρακειφο θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη εξγαδφκελνη είηε ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ νπδέηεξα  (επηθπιαθηηθά) είηε αξλεηηθά πξνο ηελ αιιαγή.  Απηφ έξρεηαη λα 

επηβεβαησζεί απφ ην γεγνλφο φηη ζην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζηνπο ιφγνπο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή νη εξσηψκελνη δήισζαλ φηη απνηειεί ζεκαληηθφ ιφγν αληίζηαζεο ε 

έιιεηςε θηλήηξσλ (Q39 ,42.19%) θαη ν θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο  (Q40 ,46.90%)  ελψ 

ηαπηφρξνλα ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ιφγν κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ηελ παξνρή θηλήηξσλ 

(Q47 ,53.90%). Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε χπαξμε επεξγεηεκάησλ –νθέινπο απφ ηελ αιιαγή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηαζή ηνπο σο πξνο απηή, θαη ζπγθεθξηκέλα φζν δελ πηζηεχνπλ ή δελ 

αλακέλνπλ θάπνην φθεινο απμάλνληαη νη ιφγνη γηα λα αληηζηαζνχλ ζηελ αιιαγή.   

Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ ε ππφζεζε φηη ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ νθέιε 

απφ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ  εηνηκφηεηα σο πξνο απηή θαη θαηά ζπλέπεηα 

κε ηελ αληίζηαζή ηνπο ή κε ζε απηή.  Σα επξήκαηα απηά επζπγξακκίδνληαη κε ηε βηβιηνγξαθία 

θαζψο θαη κε αληίζηνηρα επξήκαηα  πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, φπνπ έρεη ηεθκεξησζεί πσο εάλ ηα 

άηνκα πηζηεχνπλ ή εάλ κπνξεί λα πεηζηνχλ φηη ζα έρνπλ έζησ θαη καθξνπξφζεζκα θάπνηα 

επεξγεηήκαηα απφ ηελ αιιαγή ηφηε είλαη δπλαηφλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ αιιαγή θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο .  

Σν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο φηη νη εξγαδφκελνη είλαη δπλαηφλ λα νδεγεζνχλ ζηελ αληίζηαζε 

ιφγσ ηεο κε χπαξμεο νθέινπο γηα απηνχο εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηε βηβιηνγξαθία έλαο 

απφ ηνπο πξσηαξρηθά θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζην εάλ θαη θαηά πφζν νη εξγαδφκελνη ζα 

απνδερζνχλ ή ζα αληηζηαζνχλ ζηηο αιιαγέο, αλαθέξεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε αιιαγή γίλεηαη 

αηζζεηή σο επεξγεηηθή ή αληίζεηα φηη ζα είλαη ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ.  Δπίζεο αξθεηνί 

κειεηεηέο έρνπλ ηνλίζεη ην ξφιν ηεο αζθάιεηαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ 

νξγαλσζηαθή αιιαγή, θαζψο εάλ νη εξγαδφκελνη θνβνχληαη φηη ζα ράζνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο 

έρνπλ ιφγν λα αληηζηαζνχλ ζηελ αιιαγή (Baruch&Hind,1999, Burke& Greenglass, 2001, Probst, 

2003).  

Έηζη ην γεγνλφο φηη ζηε παξνχζα έξεπλα νη εξσηψκελνη ζε πςειφ πνζνζηφ απάληεζαλ φηη 

απνηειεί ζεκαληηθφ ιφγν αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ν θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο  (Q40 

,46.90%)  ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη πηζηεχνπλ επίζεο ζε πςειφ βαζκφ φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο 

αιιαγήο απνηειεί απεηιή γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπο (Q15 35,90%), απνηειεί ηζρπξή έλδεημε φηη 

νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα αληηζηαζνχλ ζηελ εθαξκνδφκελε αιιαγή.  

Δπίζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία νη νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ 

αιιαγή ζηα θαζήθνληα θαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο απηψλ (κεηαθνξά ζε κηα ιηγφηεξν ελδηαθέξνπζα 
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ζέζε, ιηγφηεξε απηνλνκία, πην δχζθνιν έξγν), είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζε κηα αξλεηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο απφ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, εηδηθφηεξα δε εάλ γίλεηαη ζχγθξηζε 

κεηαμχ ηεο πξφηεξεο θαη ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη δελ παξαηεξείηαη θάπνηα βειηίσζε 

(Hackman & Oldham, 1980, Tichy, 1983, Ryan and Deci (2000). Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη νη 

εξγαδφκελνη δελ δείρλνπλ λα έρνπλ πεηζζεί γηα ηα νθέιε απηήο ηεο αιιαγήο ζε εξγαζηαθφ επίπεδν 

(πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ζπλζήθεο, ηξφπνη εθηέιεζεο εξγαζηψλ θηι) είλαη έλα έλδεημε γηα ηελ 

πηζαλή αληίζηαζή ηνπο ζε απηή.  

 

 Πεξλψληαο ζηελ χπαξμε εηνηκφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθόξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αιιαγή θαζώο θαη από ηελ παξνρή ππνζηήξημεο 

από ηελ αλώηεξε δηνίθεζε (principal- senior leadership support) , δηαπηζηψζεθε πσο νη 

εξγαδφκελνη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο δελ ζεσξνχλ φηη ηνπο παξέρεηαη επαξθήο ππνζηήξημε 

θαη ελεκέξσζε απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή θαη φηη είλαη ειιηπήο θαη αζαθήο ε 

φπνηα πιεξνθνξία θηάλεη ζε  απηνχο.  πλεπψο ν βαζκφο εηνηκφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ρακειφο,  θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί λα αληηζηαζνχλ ζηελ αιιαγή. Απηφ ην ελδερφκελν 

εληζρχεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη ζην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξά ζηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, φπνπ ζε πνζνζηφ 46,09% δήισζαλ φηη ε ειιηπήο 

ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε θαζψο θαη ε κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηελ αιιαγή ελψ ηαπηφρξνλα ε παξνρή 

πιεξνθφξεζεο, ππνζηήξημεο θαη ε θαιή επηθνηλσλία απνηεινχλ ιφγνπο γηα ηε κείσζε ηεο 

αληίζηαζήο ηνπο (62,50%, 60,20%, 50,0%).  Δπηπιένλ, ζην ζηάδην ζπζρέηηζεο ησλ παξαγφλησλ 

δηαπηζηψζεθε φηη φζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν βαζκφο ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο, 

ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο, κεηψλεηαη ε ζεκαζία ησλ ιφγσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ  ζηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή ελεκέξσζε,  πιεξνθφξεζε θαη 

ππνζηήξημε.  

Με  βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο, ηεθκαίξεηαη φηη ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ 

ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο 

γηα ηελ αιιαγή θαη σο εθ ηνχηνπ κε κηα ζηάζε αληίζηαζεο ή απνδνρήο ηεο αιιαγήο.   Σα 

επξήκαηα απηά επζπγξακκίδνληαη κε ηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη κε αληίζηνηρα επξήκαηα  

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, φπνπ έρεη ηεθκεξησζεί πσο ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληίδξαζε – ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζηελ αιιαγή . Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο σο 

κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

ιήςε νξγαλσηηθψλ απνθάζεσλ έρεη ππνζηεξηρζεί φηη επεξεάδεη ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ αιιαγή (Coch & French, 1948, Kotter & Schlesinger, 1979).  
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ε άιιεο κειέηεο πνπ εμέηαδαλ ηελ επηξξνή ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

αιιαγή έρεη απνδεηρζεί φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή (Miller 

et al., 1994, Wanberg & Banas, 2000).  πγθεθξηκέλα, νη Wanberg θαη Banas (2000) βξήθαλ φηη 

φηαλ νη εξγαδφκελνη πνπ αλέθεξαλ ηε ιήςε έγθαηξσλ, θαηαηνπηζηηθψλ θαη ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο νξγαλσηηθέο αιιαγέο, παξνπζίαζαλ κηα πην ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

αιιαγήο θαη κηα απμεκέλε πξνζπκία λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή (Wanberg 

& Banas, 2000).  Οκνίσο, νη Miller et al. (1994) βξήθαλ φηη φηαλ θνηλνπνηείηαη ην πξφγξακκα ηεο 

αιιαγήο θαη κέζσ κηα έγθαηξεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο γίλεηαη  

πξνζπάζεηα γηα θαηεπλαζκφ ηεο αλεζπρίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη αξθεηά πηζαλφ νη εξγαδφκελνη 

λα αηζζαλζνχλ ζε πςειφ βαζκφ έηνηκνη γηα ηελ αιιαγή. Σα επξήκαηα απηά ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο επηθνηλσλίαο ζε κηα αιιαγή. Η θαιή επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζην λα θαζεζπράζεη ηνπο 

θφβνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ηαπηφρξνλα κε απηή κεηαδίδεηαη έλα κήλπκα φηη κε ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε νη εξγαδφκελνη ζα απμήζνπλ ηελ απηφ –απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθαξκφζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ φηη απαηηεζεί κεηά ηελ αιιαγή  (Daly 1995, Mayer , 

Davis & Schoorman1995). Δπηπιένλ ε επηθνηλσλία δελ δηεπθνιχλεη κφλν ηελ θαηαλφεζε αιιά 

εληζρχεη θαη ηελ πεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάγθε γηα αιιαγή (Van Dam 

et al., 2008) .  

Σέινο, ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλψλ έρνπλ επηζεκαλζεί ηα νθέιε απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην πξφγξακκα ηεο αιιαγήο. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη 

νη εξγαδφκελνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ 

ηεο αιιαγήο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν βαζκφ πξνζπκίαο λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. Δπίζεο απφ ηηο 

έξεπλεο έρεη αλαδεηρζεί  φηη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιιαγή κπνξεί λα 

ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή θαη ησλ ηθαλνηήησλ ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο, κέζα απφ ηελ παξνρή κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο πξνο 

ηα λέα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο (Αξκελάθε et al., 1993). Δλ νιίγνηο, ε ζπκκεηνρή ζα πξέπεη 

λα πξνσζεί ηελ ηζρπξνπνίεζεο ελφο αηζζήκαηνο  «ηδηνθηεζίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο» 

φπνπ νη εκπιεθφκελνη αληηιακβάλνληαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο  

δηαδηθαζίαο, θαη ηαπηφρξνλα θαηαλννχλ ηε ζηξαηεγηθή ην ζθνπφ θαη ηα νθέιε ηεο, θαη 

παξάιιεια θαιιηεξγείηαη κηα αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο απέλαληη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ 

ζέηεη ε αιιαγή  (Αξκελάθε et al, 1993, Αξκελάθεο & Harris, 2002,Bouckenooghe, Devos, & Van 

den Broeck, 2009).  

Δίλαη γεγνλφο φηη νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιαγήο είραλ κηθξφηεξε αληίζηαζε ζε απηή. Δπηπξφζζεηα φζνλ 

αθνξά ζηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληίζηαζε νη Holt , Armenakis et. al., έρνπλ επηζεκάλεη φηη είλαη  

ινγηθφ νη εξγαδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ή ζηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο λα έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή , θαη σο 

εθ ηνχηνπ νη πξψηνη  λα θαηαλννχλ ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αιιαγήο πνιχ πεξηζζφηεξν 
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απφ ηνπο δεχηεξνπο. Δάλ δερηνχκε φηη ε αιιαγή αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο , 

ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα θάλεη  ζαθέο αθελφο ην 

γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή θαη αθεηέξνπ ζα αλαδεηθλχεη ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

γηα θάζε νκάδα ή εκπιεθφκελν μερσξηζηά. Η έιιεηςε ή ε επνπζηψδεο εθηίκεζε ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ παξάγνληα, ζα έρεη επηπηψζεηο ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο πνπ ζα ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο αιιαγήο θαη ηαπηφρξνλα ζα πεξηνξίζεη  ηηο δπλάκεηο πνπ 

αληηζηέθνληαη ζε απηή. Η ζηξαηεγηθή ηεο Γηνίθεζεο ησλ Αιιαγψλ πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή θαη 

ηελ επηθνηλσλία ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα νθέιε –επεξγεηήκαηα απφ ηελ αιιαγή,  ζεσξείηαη σο ε 

πιένλ ελδεδεηγκέλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο θαηά ηεο αιιαγήο 

.  

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε εηνηκφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

αλαγθαηόηεηαο πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο, δηαπηζηψζεθε πσο νη εξγαδφκελνη απφ ηελ κηα πιεπξά 

θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη φηη απηή 

είλαη επηβεβιεκέλε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα αιιά θαη  γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ  θαη ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

άιιε πιεπξά σζηφζν, απηή ε αλαγλψξηζε δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο επάξθεηαο ησλ εμεγήζεσλ 

πνπ έρνπλ δνζεί γηα απηή νχηε ηεο  ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ απηήο απφ ηελ εγεζία.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη παξφηη νη εξγαδφκελνη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

ηελ εηζαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο εληνχηνηο απηφ δελ πξννησλίδεη ηελ εηνηκφηεηά ηνπο 

θαη θαη’ επέθηαζε ηελ κε αληίζηαζή ηνπο ζηελ αιιαγή. Καζψο φπσο είδακε δελ δείρλνπλ λα 

έρνπλ ζαθή θαη επαξθήο γλψζε ησλ ζηφρσλ ηεο αιιαγήο  θαη παξάιιεια λα ηνπο έρνπλ 

απνζαθεληζηεί απφ ηελ εγεζία νη ιφγνη πνπ θάλνπλ απηή ηελ αιιαγή αλαγθαία.  Χο εθ ηνχηνπ 

αιιά θαη σο ηεο  ειιηπνχο φπσο είδακε παξαπάλσ πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο 

ηνπο απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη εξγαδφκελνη 

ελδερνκέλσο λα ηείλνπλ ζηελ αληίζηαζε θαη φρη ζηελ πηνζέηεζε ηεο αιιαγήο εθφζνλ θαη νη 

ζηφρνη απηνί δελ ηνπο έρνπλ θαηαζηεί γλσζηνί θαη έηζη δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αληηιεπηφ ηη 

είλαη απηφ πνπ ζα αιιάμεη θαη ηη ζα βειηησζεί, πνην ζα είλαη ην φθεινο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. Με ιίγα ιφγηα ε αιιαγή κπνξεί λα  ζεσξείηαη αλαγθαία, πφζν φκσο 

θαηάιιειε είλαη απηή γηα ηνλ νξγαληζκφ;   

πλεπψο εθφζνλ ν βαζκφο ηεο εηνηκφηεηαο πνπ απνξξέεη  απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πεπνίζεζε φηη απηή ε αιιαγή είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ νξγαληζκφ  (need for 

change) είλαη ρακειφο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη εξγαδφκελνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ είηε 

νπδέηεξα  (επηθπιαθηηθά) είηε αξλεηηθά πξνο ηελ αιιαγή.  Απηή ε ππφζεζε εληζρχεηαη  απφ ην 

γεγνλφο φηη ζην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ζηνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

νη εξσηψκελνη δήισζαλ φηη απνηειεί ζεκαληηθφ ιφγν αληίζηαζεο, ε κε θαηαλφεζε ηεο 
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ρξεζηκφηεηαο ηεο εθαξκνδφκελεο αιιαγήο  (Q38, 42.97%). Παξάιιεια σο ζεκαληηθφ ιφγν 

κείσζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, ππνζηεξίδνπλ φηη απνηειεί ε αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ αιιαγή ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  (Q49, 51.56%).  

Με  βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο, ηεθκαίξεηαη φηη ν βαζκφο πνπ ηα άηνκα πηζηεχνπλ ζηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο εθαξκνδφκελεο αιιαγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηά ηνπο 

γηα απηή θαη σο εθ ηνχηνπ κε κηα ζηάζε αληίζηαζεο ή απνδνρήο ηεο αιιαγήο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα  νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή αλαγθαία θαη ηαπηφρξνλα 

θαηάιιειε γηα ηνλ νξγαληζκφ δελ έρνπλ θαηαζηεί ζαθείο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη σο εθ ηνχηνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ εηνηκφηεηαο σο πξνο απηή ηε δηάζηαζε ηεο εηνηκφηεηαο,  απνηειεί 

έλα ηζρπξφ ιφγν ψζηε λα ππνζέζνπκε φηη νη εξγαδφκελνη ζα ηείλνπλ ζηελ αληίζηαζε θαη φρη ζηελ 

απνδνρή ηεο αιιαγήο.  

Σα επξήκαηα απηά επζπγξακκίδνληαη κε ηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη κε αληίζηνηρα επξήκαηα  

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, θαζψο φπσο έρεη ππνζηεξηρηεί απφ ηνπο Armenakis et al. (1993) έλα απφ 

ηα απαξαίηεηα ζηάδηα δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή ζε έλαλ νξγαληζκφ, 

είλαη λα ππάξρεη κηα μεθάζαξε θαη ζαθήο αλαθνξά ζην ηη αιιάδεη, λα αλαιπζεί δειαδή ην 

πιαίζην ηεο αιιαγήο δίλνληαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηελ εηθφλα ηνπ πξηλ θαη ηνπ ηειηθνχ 

επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο κεηά ηελ αιιαγή.  Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη έηνηκνη γηα ηελ αιιαγή 

αθνχλ κε θαηαλφεζε ην γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνπλ νη αιιαγέο θαη ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηνλ 

νξγαληζκφ θαη γηα ηνπο ίδηνπο (Madsen, Miller, & John, 2005). χκθσλα κε ηνπο Beer et a/., 

(1990), ε εγεζία πξέπεη λα θαζηζηά μεθάζαξν φηη ε αιιαγή πνπ πξνηείλεηαη είλαη απαξαίηεηε θαη 

κπνξεί λα πξνάγεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ (θαηαιιειφηεηα). Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη 

ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο αιιαγήο θαη ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε 

ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ζηφρνη απηνί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο (Covin & Kilmann, 1990). 

Πεξαηηέξσ, νη Sitkin θαη Bies (1993) θαη νη Rousseau θαη Tijoriwala (1999) ππνζηήξημαλ φηη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εηνηκφηεηα ζηελ αιιαγή είλαη ε εκπηζηνζχλε ζηε δηνίθεζε, 

θαζψο είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ηα άηνκα ζπρλά είλαη πξφζπκα λα επηδείμνπλ ζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ αιιαγή, εάλ αηζζάλνληαη φηη ε εγεζία ηνπο δείρλεη λα λνηάδεηαη θαη λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηηο λέεο απαηηήζεηο. ε απηφ ην 

πιαίζην ππνζηεξίδεηαη φηη ν πςειφο βαζκφο εκπηζηνζχλεο ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ (έλαληη 

ρακειήο εκπηζηνζχλεο) ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη πςειφηεξα επίπεδα εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή.  

 

6.2 Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ (Managerial Implications) 

 

Αλακθίβνια ε νξγαλσζηαθή αιιαγή είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε νξγαληζκνχ 

ηδηαίηεξα δε ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά σζηφζν πξφθεηηαη γηα 

κηα δηαδηθαζία κε πνιιέο πξνεθηάζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ηφζν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ.  
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Με βάζε ηα φζα αλαπηχρζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο δηαθαίλεηαη φηη κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε πνηνη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάβαζε ελφο αηφκνπ ζηα δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο αιιαγήο θαη πνηνη παξάγνληεο ελδερνκέλσο πξνεηθνλίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα ή κε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ην ελδερφκελν αληίζηαζεο ηνπο ή κε ζηε αιιαγή.  Η κειέηε 

απηή αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο αλαγλψξηζεο ηεο εηνηκφηεηαο πξηλ απφ ηελ πξσηνβνπιία 

εηζαγσγήο νπνηαδήπνηε αιιαγήο  αιιά θαη ησλ πεπνηζήζεσλ θαη απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Δηδηθφηεξα ε κειέηε έδεημε φηη νη παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ εζηηάδνληαη:   

α) ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο  αλαθνξηθά κε ην εάλ ε αιιαγή είλαη απαξαίηεηε (δηαθνξά ),  

β) ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην εάλ ε αιιαγή είλαη ε θαηάιιειε γηα ηνλ νξγαληζκφ 

αιιά θαη εθαξκφζηκε ( θαηαιιειφηεηα),  

γ) ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην εάλ ε αιιαγή ζα είλαη επεξγεηηθή θαη σθέιηκε ζε 

πξνζσπηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν (νθέιε-επεξγεηήκαηαα ) θαη   

δ)  ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην εάλ ε εγεζία –δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ παξέρεη 

ππνζηήξημε, ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαζψο θαη ζηελ χπαξμε κηαο 

θαιήο θαη επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο , φπνπ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ (δηνηθεηηθή ππνζηήξημε).     

ε) ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην εάλ  δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηηο αιιαγήο θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, δεθηηθφηεηα, θ.α., πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζε απηφ.  

 

Δθηφο απηψλ ε κειέηε αλέδεημε επίζεο ηε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ 

πνπ πξνκελχνπλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ αηφκσλ, κε ηνπο ιφγνπο  - αηηίεο  πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ αληίζηαζε θαζψο θαη ζηε κείσζε ηεο αληίζηαζεο. Δηδηθφηεξα,  ε 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε κε θαηαλφεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο αιιά θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο 

απηήο γηα ηνλ νξγαληζκφ, απνηεινχλ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα 

κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζηελ αληίζηαζε, ελψ αληίζηνηρα ε εμάιεηςε απηψλ, είλαη δπλαηφλ λα 

κεηψζνπλ ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλ θαηαθιείδη, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα 

αληηζηέθνληαη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε εηνηκφηεηαο ή κε, θαη σο εθ ηνχηνπ φηαλ ην επίπεδν εηνηκφηεηαο είλαη ρακειφ 

ηζρπξνπνηείηαη ην ελδερφκελν αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή θαη αληίζηξνθα, φηαλ ην επίπεδν 

εηνηκφηεηαο είλαη πςειφ απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο νη εξγαδφκελνη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αιιαγή 

ή έζησ λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε .  

 

Δάλ δερηνχκε φηη ζην επίθεληξν ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο βξίζθεηαη ε αιιαγή ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ µειψλ ελφο νξγαληζκνχ, είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο  λα 
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κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζπκπεξηθνξέο ζηε  δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο.  Η γλψζε ησλ απφςεσλ ελφο αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζε µία αιιαγή, είλαη 

δπλαηφλ λα εληζρχζεη ηελ εηνηκφηεηα ηεο εγεζίαο ψζηε λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα θαη λα ζηεξίμεη 

ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο. Οη κειέηεο θαη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε 

ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

αηνκηθνί παξάγνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, επεηδή πξψηηζηα θαη θπξίσο ε αιιαγή 

εηζάγεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ελφο νξγαληζκνχ. Η δεκηνπξγία 

εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή θαη ε κείσζε ηεο αληίζηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ επηξξνή ησλ απφςεσλ, 

αληηιήςεσλ, πξνζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

νξγαληζκφ.  

Απηνί νη παξάγνληεο, κε ηνπο νπνίνπο εξεπλάηαη ν βαζκφο ηεο εηνηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

δείρλνπλ φηη κπνξνχλ λα «ιεηηνπξγήζνπλ» σο πξνάγγεινη θαη σο εθ ηνχηνπ λα πξνβιέςνπλ ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ αιιαγή. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε φηη βξηζθφκαζηε ζε κηα πεξίνδν 

ζπλερψλ αιιαγψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο θαη άθξσο 

αλαγθαία ζηε ζεκεξηλή επνρή ε πξνζαξκνγή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ, ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ, αηηψλ θαη ιφγσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιιαγή είλαη ζεκαληηθή 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν βαζκφο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή θαη λα αληηκεησπηζηεί ε 

ελδερφκελε αληίζηαζε. Η ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν αλ 

αλαινγηζηνχκε φηη νη αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ δελ είλαη κφληκεο θαη ζηαζεξέο  θαη σο εθ ηνχηνπ 

νη ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ηνπο είλαη επκεηάβιεηεο. Έηζη, έλα άηνκν πνπ αξρηθά εκθαλίδεη 

κηθξέο ή κεγάιεο αληηξξήζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, ελδέρεηαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαζεσξήζεη θαη λα παξνπζηάζεη κηα πην ζεηηθή ζηάζε. Η αιιαγή απηήο ηεο ζηάζεο ηνπ αηφκνπ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απνηειεί θαη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη  ελίζρπζε ηεο εηνηκφηεηαο 

θαη γηα ηελ θάκςε νπνηαδήπνηε αληίζηαζεο. 

 

πλεπψο κε βάζε ηηο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, ηελ νπηηθή γσλία ηεο Γηνίθεζεο 

ησλ αιιαγψλ, θαη ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε  ηεο αιιαγήο θαη άκβιπλζεο 

ηεο αληίζηαζεο . Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ , ηελ εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία, 

ηελ ζπκκεηνρή θαη αλάκεημε, ηελ δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε, ηελ επηβξάβεπζε θαη ελδπλάκσζε 

ησλ αηφκσλ ψζηε λα είλαη πην απνδνηηθνί, επέιηθηνη θαη λα αμηνινγνχλ ζεηηθά ηηο εξγαζηαθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο.  

Με ηελ εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία ηα άηνκα ζα κάζνπλ έγθαηξα θαη κε ζαθή ηξφπν ηνπο 

ιφγνπο εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο, ηε κνξθή απηήο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο  Η επηθνηλσλία είλαη έλα 

κέζν γηα λα κεησζεί ην άγρνο, ην ζηξεο θαη ε αλαζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα δηαζθαιηζηεί 

φηη απηνί αληηιακβάλνληαη ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί, ηη ζα απαηηεζεί απφ εθείλνπο θαη φηη ζα 
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ππνζηεξηρζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο αιιά θαη 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ ε 

ζηξαηεγηθή απηή ζπκβάιιεη ζην λα πεηζηνχλ νη εξγαδφκελνη θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε 

ηεο αιιαγήο . 

Η ζηξαηεγηθή ηεο ζπκκεηνρήο θαη αλάκεημεο ησλ αηφκσλ ηνπο θαζηζηά κέξνο ηεο αιιαγήο, 

ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά ψζηε λα αλακεηρζνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζή ηεο αιιά θαη 

λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδέεο. Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή απμάλεη ηελ 

θαηαλφεζε θαη κεηψλεη ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. Οη ππεχζπλνη ηεο αιιαγήο 

κπνξνχλ κε απηή ηε ζηξαηεγηθή λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ελδερφκελε αληίζηαζε πξηλ απηή 

εκθαληζηεί ή αθφκα θαη φηαλ εθδειψλεηαη λα ηελ κεηψζνπλ. 

Με ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηεπθφιπλζεο θαη ππνζηήξημεο, ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ παξέρεη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ ακέξηζηε ζπκβνπιεπηηθή ηεο ππνζηήξημε 

ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αιιαγή λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

λέεο απαηηήζεηο. Οη εγέηεο ηεο αιιαγήο απνδερφκελνη φηη είλαη θπζηνινγηθή ε αληίδξαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ επεηδή ελδερνκέλσο έρνπλ άγρνο, αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα,  δελ έρνπλ 

απηνπεπνίζεζε , λνηψζνπλ θνβηζκέλνη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο, θ.α., θαη βνεζψληαο ηνπο 

λα ηα αληηκεησπίζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ, έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα απνθηήζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο  θαη  λα ηνπο θαηαζηήζνπλ ζπλνδνηπφξνπο ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο 

αιιαγήο.  

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν culture architect Javier Bajer,
23

 κηιψληαο γηα ηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ηελ αιιαγή ζε ζπλέδξην
24

 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα ζηε 

ρψξα καο, αλέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη «…ρηίδνπκε κηα νιόθιεξε εηαηξηθή θνπιηνύξα πάλσ ζε 

ζπκπεξηθνξέο, ζεσξώληαο πσο νη άλζξσπνη ζα θάλνπλ όηη ηνπο πνύλε. Ωζηόζν ε ζπκπεξηθνξά 

είλαη ην απνηέιεζκα ( output) θαη νη πεπνηζήζεηο είλαη απηέο πνπ ζα παξαθηλήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο 

(in put)….νη εηαηξείεο ινηπόλ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζηελ αμία πνπ δίλνπλ θαη ζην ζθνπό ηνλ 

νπνίν επηηεινύλ». Έρεη ινηπφλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζε θάζε αιιαγή θαη 

ζίγνπξα ν ξφινο ησλ εγεηψλ είλαη ν πιένλ θαζνξηζηηθφο. Άιισζηε φπσο εμήγεζε ν Bajer, ε ιέμε 

«Leadership» (εγεζία) πξνθύπηεη από ηηο αγγινγεξκαληθέο ιέμεηο αιιάδσ θαη αμίδσ. Πνηνο ζα 

θαηαθέξεη ινηπόλ λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα δεκηνπξγώληαο αμία?» 

 

 

 

 

                                                 
23

 O Javier Bajer,-ηδξπηήο θαη CEO ηνπ Talent Foundation θαη Senior Executive ζηελ Accenture ζην Λνλδίλν. Έρεη 

αθηεξψζεη 20 ρξφληα ζηελ ππνζηήξημε νξγαληζκψλ θαη πφιεσλ κε ζθνπφ λα αιιάμνπλ παιηέο ηνπο ζπλήζεηεο, 

δίλνληαο έηζη ρψξν λα αλαπηπρζνχλ λέεο ζηξαηεγηθέο. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε έλα κεγάιν εχξνο νξγαληζκψλ 

παγθνζκίσο. 
24

 ην 20
ν
 επεηεηαθφ πκπφζην Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο KPMG ζην νπνίν θεληξηθφο νκηιεηήο ήηαλ ν Javier Bajer 
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6.3 πζηάζεηο (γηα κειινληηθή έξεπλα) 

 

Η κειέηε ηεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ αιιαγή θαη ηεο αληίζηαζεο ή κε πξνο απηή, απνηειεί 

πξφθιεζε ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο επηβεβιεκέλεο 

αλαδηνξγάλσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ησλ θνξέσλ ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο δπζθνιίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνζαθήληζε 

ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ δξνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληίζηαζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Η παξνχζα έξεπλα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα ζεηξά λέσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Όπσο 

ελδεηθηηθά ην εάλ ε εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα εμαθνινπζεί λα πξννησλίδεη ηελ αληίζηαζή 

ηνπο ή κε κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ζα έρεη εθαξκνζηεί ε αιιαγή θαη ζα έρνπλ νη ίδηνη 

«δερηεί» κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) ηηο επηπηψζεηο ηεο. Θα εμαθνινπζνχλ 

λα έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα νη ιφγνη πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ αληίζηαζε θαη εθείλνη 

πνπ ηελ κεηψλνπλ?. Θα έρνπλ ηηο ίδηεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηνλ θάζε παξάγνληα πνπ 

εμεηάζηεθε παξαπάλσ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο, κε ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε, 

ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε απφ ηελ εγεζία θαη κε ηα νθέιε ηεο εθαξκνδφκελεο αιιαγήο.  

ε κειινληηθή έξεπλα πνιχ ρξήζηκν ζα ήηαλ λα εξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ ηνπο ππφινηπνπο θνξείο (εθηφο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ Δληαίν Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), φπσο επίζεο θαη ησλ ζπλδηθαιηζηψλ θαζψο βξίζθνληαη ζε 

ζηελή ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ θαη ελδερνκέλσο έρνπλ κηα πην άκεζε θαη θνληηλή επαθή κε ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηεο αιιαγήο θαη σο εθ ηνχηνπ ελδέρεηαη κέζα απφ ηελ αλάδεημε ησλ δηθψλ ηνπο  

απφςεσλ, ιφγσλ θαη αηηηψλ σο πξνο ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληίζηαζε ή απνδνρή ηεο αιιαγήο, 

λα πξνηαζεί κηα δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

6.4  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Η έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν θνξέα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα 

κειινληηθέο πξνζπάζεηεο. Τπφθεηηαη σζηφζν ζε θάπνηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 Αξρηθά, ην γεγνλφο φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο είλαη ζρεηηθά κηθξφ, απνηειεί έλα 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Η ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ  ( Ννέκβξηνο ηνπ 

2016) ζην ζηάδην δειαδή φπνπ είρε λνκνζεηεζεί ε εηζαγσγή ηεο αιιαγήο θαη είρε γίλεη 

γλσζηή ζηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά δελ είρε μεθηλήζεη νπζηαζηηθά (πξαθηηθά) ε πινπνίεζε 
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ηεο αιιαγήο, ελδερνκέλσο λα επεξέαζε ηνπο εξσηψκελνπο θαζψο βξίζθνληαλ ζηε θάζε 

ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ.  

 Σν γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν εληζρχεη 

ηελ πηζαλφηεηα ηα απνηειέζκαηα λα επεξεάζηεθαλ απφ πξνζσξηλέο ζπλζήθεο 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε κφλν απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ , θαη είλαη 

πηζαλφ ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ (απφ ην ζχλνιν ησλ 

εληαζζνκέλσλ ζηνλ ΔΦΚΑ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ) λα απνθάιππηε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

 Σν κνληέιν πνπ εθαξκφζηεθε εμέηαζε θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθία πξννησλίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή θαζψο θαη ηελ αληίζηαζε ή κε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο είηε αηνκηθνί (άγρνο, ζηξεο θηι), 

είηε νξγαλσζηαθνί (ζηξαηεγηθή, πξνθίι εγεηψλ, θνπιηνχξα θηι) πνπ ελδερνκέλσο 

δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηελ αιιαγή θαη ζηελ εηνηκφηεηα ησλ αηφκσλ.  

 Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνηεινχλ εξγαιεία κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο θαη πξνζθέξνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα 

κέηξεζεο. Δλδερνκέλσο δηαθνξεηηθά εξγαιεία λα απνθάιππηαλ άιια απνηειέζκαηα 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλα απφ ηα παξαπάλσ.  

 Ίζσο λα ζεσξεζεί φηη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ (53) απνηειεί έλαλ πεξηνξηζκφ θαζψο 

κπνξεί λα θνπξάζεη ηνλ εξσηψκελν θαη λα ηνλ θάλεη λα απαληήζεη «κεραληθά» θαη φρη 

κεηά απφ πιήξε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εξσηήκαηνο. Χζηφζν φπσο έρνπκε ήδε 

ζεκεηψζεη παξαπάλσ , γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επαξθνχζαλ 10-15 ιεπηά, 

νη εξσηήζεηο είραλ ηεζεί κε απιφ ηξφπν ψζηε λα είλαη απφιπηα θαηαλνεηέο θαη επηπιένλ 

ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ αλαθέξζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαλέλα πξφβιεκα δπζθνιίαο ή κε αληίιεςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εξσηήζεσλ.  

 Σν δείγκα απαξηίδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ, 

γεγνλφο πνπ δελ καο επηηξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ηελ ζηάζε θαη ηεο απφςεηο ησλ ζηειερψλ 

θαη ηεο εγεζίαο απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή θαη γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.   

 Γελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο δηαρξνληθά κεηξήζεηο ψζηε λα γίλεη κηα ζχγθξηζε ζε βάζνο 

εχινγνπ ρξφλνπ 
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Ραβδνγξάκκα αλά εξώηεζε 
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Correlations αλά νκάδα εξσηήζεσλ 

 

Correlations 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Q1 

Pearson Correlation 1 ,522
**
 ,485

**
 ,218

*
 ,359

**
 ,356

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,013 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 

Q2 

Pearson Correlation ,522
**
 1 ,681

**
 ,295

**
 ,391

**
 ,583

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,001 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 

Q3 

Pearson Correlation ,485
**
 ,681

**
 1 ,267

**
 ,466

**
 ,595

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,002 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 

Q4 

Pearson Correlation ,218
*
 ,295

**
 ,267

**
 1 ,264

**
 ,269

**
 

Sig. (2-tailed) ,013 ,001 ,002 
 

,003 ,002 

N 128 128 128 128 128 128 

Q5 

Pearson Correlation ,359
**
 ,391

**
 ,466

**
 ,264

**
 1 ,546

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 
 

,000 

N 128 128 128 128 128 128 

Q6 

Pearson Correlation ,356
**
 ,583

**
 ,595

**
 ,269

**
 ,546

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 
 

N 128 128 128 128 128 128 
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Correlations 

 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 

Q7 

Pearson Correlation 1 ,627
**
 ,588

**
 ,639

**
 ,618

**
 ,544

**
 ,061 ,097 ,164 ,151 ,154 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,496 ,277 ,065 ,089 ,082 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q8 

Pearson Correlation ,627
**
 1 ,844

**
 ,711

**
 ,570

**
 ,713

**
 ,092 ,208

*
 ,164 ,164 ,201

*
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,301 ,018 ,065 ,064 ,023 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q9 

Pearson Correlation ,588
**
 ,844

**
 1 ,728

**
 ,580

**
 ,716

**
 ,062 ,205

*
 ,185

*
 ,207

*
 ,292

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,486 ,020 ,036 ,019 ,001 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q10 

Pearson Correlation ,639
**
 ,711

**
 ,728

**
 1 ,836

**
 ,744

**
 ,089 ,231

**
 ,220

*
 ,148 ,194

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,318 ,009 ,013 ,096 ,029 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q11 

Pearson Correlation ,618
**
 ,570

**
 ,580

**
 ,836

**
 1 ,711

**
 ,105 ,133 ,172 ,098 ,117 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,236 ,134 ,053 ,269 ,189 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q12 

Pearson Correlation ,544
**
 ,713

**
 ,716

**
 ,744

**
 ,711

**
 1 ,051 ,138 ,168 ,121 ,166 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,570 ,122 ,058 ,173 ,061 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q13 

Pearson Correlation ,061 ,092 ,062 ,089 ,105 ,051 1 ,547
**
 ,496

**
 ,554

**
 ,470

**
 

Sig. (2-tailed) ,496 ,301 ,486 ,318 ,236 ,570  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q14 

Pearson Correlation ,097 ,208
*
 ,205

*
 ,231

**
 ,133 ,138 ,547

**
 1 ,629

**
 ,638

**
 ,555

**
 

Sig. (2-tailed) ,277 ,018 ,020 ,009 ,134 ,122 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q15 

Pearson Correlation ,164 ,164 ,185
*
 ,220

*
 ,172 ,168 ,496

**
 ,629

**
 1 ,622

**
 ,601

**
 

Sig. (2-tailed) ,065 ,065 ,036 ,013 ,053 ,058 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q16 

Pearson Correlation ,151 ,164 ,207
*
 ,148 ,098 ,121 ,554

**
 ,638

**
 ,622

**
 1 ,638

**
 

Sig. (2-tailed) ,089 ,064 ,019 ,096 ,269 ,173 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q17 

Pearson Correlation ,154 ,201
*
 ,292

**
 ,194

*
 ,117 ,166 ,470

**
 ,555

**
 ,601

**
 ,638

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,082 ,023 ,001 ,029 ,189 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
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Correlations 

 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 

Q18 

Pearson Correlation 1 ,747
**
 ,760

**
 ,746

**
 ,334

**
 ,588

**
 ,610

**
 ,682

**
 ,511

**
 ,516

**
 ,402

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q19 

Pearson Correlation ,747
**
 1 ,638

**
 ,625

**
 ,341

**
 ,539

**
 ,585

**
 ,629

**
 ,437

**
 ,402

**
 ,318

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q20 

Pearson Correlation ,760
**
 ,638

**
 1 ,674

**
 ,334

**
 ,473

**
 ,454

**
 ,610

**
 ,449

**
 ,413

**
 ,354

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q21 

Pearson Correlation ,746
**
 ,625

**
 ,674

**
 1 ,286

**
 ,563

**
 ,538

**
 ,613

**
 ,502

**
 ,381

**
 ,412

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q22 

Pearson Correlation ,334
**
 ,341

**
 ,334

**
 ,286

**
 1 ,288

**
 ,260

**
 ,375

**
 ,220

*
 ,180

*
 ,064 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 
 

,001 ,003 ,000 ,013 ,042 ,472 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q23 

Pearson Correlation ,588
**
 ,539

**
 ,473

**
 ,563

**
 ,288

**
 1 ,556

**
 ,625

**
 ,337

**
 ,509

**
 ,202

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,022 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q24 

Pearson Correlation ,610
**
 ,585

**
 ,454

**
 ,538

**
 ,260

**
 ,556

**
 1 ,686

**
 ,450

**
 ,510

**
 ,352

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q25 

Pearson Correlation ,682
**
 ,629

**
 ,610

**
 ,613

**
 ,375

**
 ,625

**
 ,686

**
 1 ,526

**
 ,604

**
 ,358

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q26 

Pearson Correlation ,511
**
 ,437

**
 ,449

**
 ,502

**
 ,220

*
 ,337

**
 ,450

**
 ,526

**
 1 ,526

**
 ,499

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q27 

Pearson Correlation ,516
**
 ,402

**
 ,413

**
 ,381

**
 ,180

*
 ,509

**
 ,510

**
 ,604

**
 ,526

**
 1 ,645

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,042 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q28 

Pearson Correlation ,402
**
 ,318

**
 ,354

**
 ,412

**
 ,064 ,202

*
 ,352

**
 ,358

**
 ,499

**
 ,645

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,472 ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
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Correlations 

 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 

Q29 

Pearson Correlation 1 ,444
**
 ,793

**
 ,773

**
 ,457

**
 ,537

**
 ,737

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 

Q30 

Pearson Correlation ,444
**
 1 ,403

**
 ,439

**
 ,653

**
 ,333

**
 ,408

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 

Q31 

Pearson Correlation ,793
**
 ,403

**
 1 ,848

**
 ,453

**
 ,443

**
 ,769

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 

Q32 

Pearson Correlation ,773
**
 ,439

**
 ,848

**
 1 ,545

**
 ,451

**
 ,748

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 

Q33 

Pearson Correlation ,457
**
 ,653

**
 ,453

**
 ,545

**
 1 ,442

**
 ,430

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 

Q34 

Pearson Correlation ,537
**
 ,333

**
 ,443

**
 ,451

**
 ,442

**
 1 ,620

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 

Q35 

Pearson Correlation ,737
**
 ,408

**
 ,769

**
 ,748

**
 ,430

**
 ,620

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 128 128 128 128 128 128 128 
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Correlations 

 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 

Q36 

Pearson 

Correlation 
1 ,496

**
 ,297

**
 ,372

**
 ,568

**
 ,368

**
 ,104 ,345

**
 ,406

**
 ,339

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,242 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q37 

Pearson 

Correlation 
,496

**
 1 ,426

**
 ,391

**
 ,325

**
 ,396

**
 ,380

**
 ,271

**
 ,188

*
 ,186

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,033 ,036 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q38 

Pearson 

Correlation 
,297

**
 ,426

**
 1 ,527

**
 ,380

**
 ,224

*
 ,138 ,361

**
 ,510

**
 ,418

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 
 

,000 ,000 ,011 ,120 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q39 

Pearson 

Correlation 
,372

**
 ,391

**
 ,527

**
 1 ,531

**
 ,246

**
 ,235

**
 ,408

**
 ,545

**
 ,520

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,005 ,008 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q40 

Pearson 

Correlation 
,568

**
 ,325

**
 ,380

**
 ,531

**
 1 ,252

**
 ,201

*
 ,392

**
 ,543

**
 ,468

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,004 ,023 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q41 

Pearson 

Correlation 
,368

**
 ,396

**
 ,224

*
 ,246

**
 ,252

**
 1 ,533

**
 ,334

**
 ,205

*
 ,178

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,011 ,005 ,004 
 

,000 ,000 ,021 ,045 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q42 

Pearson 

Correlation 
,104 ,380

**
 ,138 ,235

**
 ,201

*
 ,533

**
 1 ,294

**
 ,052 ,090 

Sig. (2-tailed) ,242 ,000 ,120 ,008 ,023 ,000 
 

,001 ,560 ,314 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q43 

Pearson 

Correlation 
,345

**
 ,271

**
 ,361

**
 ,408

**
 ,392

**
 ,334

**
 ,294

**
 1 ,500

**
 ,487

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 
 

,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q44 

Pearson 

Correlation 
,406

**
 ,188

*
 ,510

**
 ,545

**
 ,543

**
 ,205

*
 ,052 ,500

**
 1 ,785

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,033 ,000 ,000 ,000 ,021 ,560 ,000 
 

,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q45 

Pearson 

Correlation 
,339

**
 ,186

*
 ,418

**
 ,520

**
 ,468

**
 ,178

*
 ,090 ,487

**
 ,785

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,036 ,000 ,000 ,000 ,045 ,314 ,000 ,000 
 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
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Correlations 

 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 

Q46 

Pearson 

Correlation 
1 ,495

**
 ,555

**
 ,572

**
 ,463

**
 ,500

**
 ,516

**
 ,459

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q47 

Pearson 

Correlation 
,495

**
 1 ,591

**
 ,530

**
 ,277

**
 ,424

**
 ,397

**
 ,372

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q48 

Pearson 

Correlation 
,555

**
 ,591

**
 1 ,571

**
 ,347

**
 ,550

**
 ,511

**
 ,480

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q49 

Pearson 

Correlation 
,572

**
 ,530

**
 ,571

**
 1 ,386

**
 ,526

**
 ,478

**
 ,490

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q50 

Pearson 

Correlation 
,463

**
 ,277

**
 ,347

**
 ,386

**
 1 ,498

**
 ,531

**
 ,369

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q51 

Pearson 

Correlation 
,500

**
 ,424

**
 ,550

**
 ,526

**
 ,498

**
 1 ,570

**
 ,772

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q52 

Pearson 

Correlation 
,516

**
 ,397

**
 ,511

**
 ,478

**
 ,531

**
 ,570

**
 1 ,576

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 

Q53 

Pearson 

Correlation 
,459

**
 ,372

**
 ,480

**
 ,490

**
 ,369

**
 ,772

**
 ,576

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 128 128 128 128 128 128 128 128 
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Descriptive ΑΝΑ ΔΡΧΣΖΖ 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 


ε 
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η
ε 

ζ
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ηο

 α
π

α
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ζ
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ο 

η
ε

ο 
α

ι
ι
α

γ
ή

ο;
 

 

Q1 

Όηαλ άθνπζα γηα απηήλ ηελ αιιαγή, 

ζθέθηεθα φηη ηαηξηάδεη κε ηηο ηθαλφηεηέο 

κνπ; 
128 1 5 

3,29 1,088 

Q2 

Πηζηεχσ φηη έρσ ηηο δεμηφηεηεο λα εθηειέζσ 

θαιά ηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ κεηά 

ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο; 
128 1 5 

3,88 ,896 

Q3 

Πηζηεχσ φηη είκαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηψ 

νηηδήπνηε  πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο αιιαγήο; 
128 1 5 

3,70 ,944 

Q4 

Δίκαη θνβηζκέλνο  απφ φιεο ηηο εξγαζίεο 

πνπ ζα πξέπεη λα κάζσ εμαηηίαο απηήο ηεο 

αιιαγήο ; 
128 2 5 

1,66 ,816 

Q5 

Πηζηεχσ φηη ζα πξνζαξκνζηψ ζηελ εξγαζία  

πνπ ζα θάλσ φηαλ εθαξκνζηεί απηή ε 

αιιαγή; 
128 1 5 

3,98 ,939 

Q6 

Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα κάζσ ηα πάληα πνπ 

ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

αιιαγήο; 
128 1 5 

3,94 ,920 

Π
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γ
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α
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α
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α
γ
ή

ο 
; 

 

Q7 

Πηζηεχεηε φηη καθξνπξφζεζκα ε εθαξκνγή 

ηεο αιιαγήο ζα έρεη νηθνλνκηθά νθέιε γηα 

εζάο; 
128 1 5 

1,62 ,897 

Q8 
Πηζηεχεηε φηη απηή ε  αιιαγή ζα ζαο δψζεη 

λέεο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο 128 1 5 

2,27 1,182 

Q9 

Πηζηεχεηε φηη ε πινπνίεζε απηήο ηεο 

αιιαγήο ζα θαλεί ρξήζηκε ζε εζάο,  ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε ; 
128 1 5 

2,48 1,170 

Q10 
Πηζηεχεηε φηη ε αιιαγή ζα βειηηψζεη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζία ζαο; 128 1 5 

2,16 1,182 

Q11 
Πηζηεχεηε φηη ε αιιαγή ζα απινπνηήζεη ηελ 

εξγαζία ζαο; 128 1 5 

2,05 1,145 

Q12 
Πηζηεχεηε φηη ζα ππάξρεη θάπνην φθεινο γηα 

εζάο απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο ; 128 1 5 
2,07 1,088 

Q13 

Πηζηεχεηε φηη απηή ε αιιαγή ζα δηαηαξάμεη 

πνιιέο απφ ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ 

έρεηε αλαπηχμεη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ; 

128 1 5 

2,40 1,225 

Q14 

Πηζηεχεηε φηη απηή ε αιιαγή ζα πεξηνξίζεη 

ηελ κειινληηθή ζαο εμέιημε ζηνλ 

νξγαληζκφ; 
128 1 5 

2,27 1,234 

Q15 

Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο 

αιιαγήο απνηειεί απεηιή γηα ηελ ζέζε 

εξγαζίαο ζαο ; 
128 1 5 

2,38 1,267 

Q16 

Πηζηεχεηε φηη ζα ράζεηε ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ην θχξνο πνπ έρεηε ζηνλ νξγαληζκφ φηαλ 

εθαξκνζηεί απηή ε αιιαγή; 
128 1 5 

1,84 1,107 

Q17 
Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο 

αιιαγήο ζα ζαο δεκηψζεη νηθνλνκηθά ; 128 1 5 

2,02 1,187 
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Q18 

Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ έρεη ζηείιεη έλα ζαθέο κήλπκα 

γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ 

ζηνλ νξγαληζκφ ; 

128 1 5 

1,52 ,841 

Q19 

Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε έρεη θάλεη 

ζαθή ηε ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα απηήο 

ηεο αιιαγήο; 
128 1 5 

1,71 ,957 

Q20 

Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ελζαξξχλεη κε ηηο ελέξγεηέο ηεο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αγθαιηάζνπλ  απηή 

ηελ αιιαγή; 

128 1 5 

1,59 ,864 

Q21 

Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ εγεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά 

κε ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν 

νξγαληζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο; 

128 1 5 

1,52 ,784 

Q22 

Πηζηεχεηε φηη ν πξντζηάκελνο ζαο κπνξεί λα 

ζαο βνεζήζεη λα βξείηε κηα ιχζε, αλ έρεηε 

πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο; 
128 1 5 

2,41 1,214 

Q23 
Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή είλαη ηαθηηθή; 128 1 5 
1,56 ,929 

Q24 
Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ 

επηθείκελε αιιαγή είλαη επαξθήο; 128 1 5 
1,53 ,896 

Q25 

Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζαο 

παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε 

αιιαγή είλαη θαηαλνεηέο; 
128 1 4 

1,66 ,844 

Q26 

Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή είλαη 

ειιηπείο; 
128 1 5 

3,84 1,200 

Q27 

Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή  έρνπλ 

σο  επί ην πιείζηνλ ηε κνξθή «θεκψλ»; 
128 1 5 

3,63 1,267 

Q28 

Πηζηεχεηε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεηαη πξνέξρεηαη 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο θαη απφ ηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο ; 

128 1 5 

3,72 1,122 
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Q29 

Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ 

βάζηκνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

γίλεη απηή ε αιιαγή ; 
128 1 5 

2,91 1,171 

Q30 

Πηζηεχεηε φηη νη εμεγήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί 

γηα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο απηήο ηεο 

αιιαγήο είλαη επαξθείο ; 
128 1 5 

1,55 ,914 

Q31 

Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ αλάγθεο  ηνπ 

νξγαληζκνχ  πνπ θάλνπλ ηελ αιιαγή 

απαξαίηεηε.; 
128 1 5 

2,84 1,325 

Q32 

Πηζηεχεηε φηη ε επηθείκελε αιιαγή είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ  θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  

; 

128 1 5 

2,79 1,302 

Q33 

Πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηεο επηθείκελεο 

αιιαγήο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη 

πξνζδηνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα; 
128 1 5 

1,58 ,983 

Q34 

Πηζηεχεηε φηη ε παξνχζα δπζκελήο 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ εζπεπζκέλε εθαξκνγή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο. ; 

128 1 5 

3,16 1,450 

Q35 

Πηζηεχεηε φηη ν νξγαληζκφο ζην πιαίζην ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

έρεη αλάγθε απφ ηελ επηθείκελε αιιαγή 

(κεηαξξχζκηζε) ; 

128 1 5 

2,90 1,368 
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Q36 Η αβεβαηφηεηα 128 1 5 
3,29 1,088 

Q37 Ο θφβνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο   128 1 5 
3,88 ,896 

Q38 
Η κε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

εθαξκνδφκελεο αιιαγήο   
128 1 5 

3,70 ,944 

Q39 Η έιιεηςε θηλήηξσλ   128 1 5 
1,66 ,816 

Q40 Ο θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο 128 1 5 
3,98 ,939 

Q41 
Η ζπλήζεηα  (επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο 

ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο.) 
128 1 5 

3,94 ,920 

Q42 Η έιιεηςε ηθαλνηήησλ –δεμηνηήησλ 128 1 5 
1,62 ,897 

Q43 
Η κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

γηα ηελ αιιαγή 
128 1 5 

2,27 1,182 

Q44 
Η ειιηπήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ αιιαγή 
128 1 5 

2,48 1,170 

Q45 
Η έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε 

εγεζία 
128 1 5 

2,16 1,182 

Π
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Q46 Η πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ   128 1 5 

2,05 1,145 

Q47 Η παξνρή θηλήηξσλ   128 1 5 
2,07 1,088 

Q48 
Η παξνρή δπλαηφηεηαο έθθξαζεο ησλ 

αληηξξήζεσλ   
128 1 5 

2,40 1,225 

Q49 

Η αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ αιιαγή ψζηε λα γίλεη 

αληηιεπηή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο   

128 1 5 

2,27 1,234 

Q50 
Η εμαζθάιηζεο ηθαλνχ ρξφλνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε   
128 2 5 

2,38 1,267 

Q51 Η θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο αλσηέξνπο ζαο 128 2 5 
1,84 1,107 

Q52 Η παξνρή επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο   128 2 5 
2,02 1,187 

Q53 
Η παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηνπο αλσηέξνπο 

ζαο 
128 2 5 

1,52 ,841 

Valid N (listwise) 128 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

Αμηφηηκε ζπλάδειθε-ζπλαδέιθηζζα  

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ηκήκα ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, κε ζέκα:  

                                     «Η Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ε εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ – 

                                                Η πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ» 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ απέλαληη 

ζηηο αιιαγέο πνπ επηρεηξνχληαη κε ηελ ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ .  

ην ζεκεξηλφ αβέβαην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο, φπνπ νη αιιαγέο ζπκβαίλνπλ γξήγνξα θαη 

απξφβιεπηα, ε αβεβαηφηεηα είλαη νμπκκέλε, νη πιεξνθνξίεο είλαη αζαθήο ή ειιηπείο θαη νη εξγαδφκελνη 

δπζθνιεχνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Η κειέηε απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ νδεγνχλ ζηελ αληίζηαζε, ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβάιινπλ 

ζηελ εηνηκφηεηα ηνπο. Πξνζδνθία θαη επηζπκία απνηειεί λα ζπκβάιινπκε έζησ θαη θαη ειάρηζην ζηε 

καθξά θαη πνιπεπίπεδε έξεπλα γχξσ απφ ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή αιιά θαη λα θαηαζηεί ε έξεπλα έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ εληφο ηνπ θνξέα καο, γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θαη επέθηαζε ζηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ επηηπρίαο ηεο 

αιιαγήο. .  

Η παξνχζα έξεπλα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο βνήζεηα θαη ζπκκεηνρή. Παξαθαιψ 

λα αθηεξψζεηε 5-10 ιεπηά απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεηε ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ επηζπλάπηεηαη.  

Όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ, ζα παξακείλνπλ αλψλπκα, ζα επεμεξγαζηνχλ κε απφιπηε ερεκχζεηα θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα λα δηεπθνιχλνπλ ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Δάλ ρξεηάδεζηε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην κε δηζηάζεηε λα 

επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ.  

Δθφζνλ επηζπκείηε λα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηελ  ειεθηξνληθή ή 

ηαρπδξνκηθή ζαο δηεχζπλζε ζην ζρεηηθφ ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.   

αο επραξηζηψ ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο. 

     Με εθηίκεζε, 

     πλαδειθηθά 

Δπηζηήκε Ληβαλίνπ 

Α.Δ.Ι. ΣΣ. ΠΔΙΡΑΙΑ  

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα : ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ   

Σει. Δπηθνηλσλίαο : Δξγαζία:  …………… – Mobile:  ………………… 
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ΒΑΘΜΟ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  ΣΗ  ΑΠΑΗΣΖΔΗ  ΣΖ  ΑΛΛΑΓΖ  

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη είζηε ζε ζέζε λα αληαπνθξηζείηε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο; 

 

Παξαθαιώ απαληήζηε ζε όια ηα εξσηήκαηα, επηιέγνληαο : 

1= θαζόινπ, 2= ιίγν, 3= αξθεηά, 4= πνιύ, 5= πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

1. Όηαλ άθνπζα γηα απηήλ ηελ αιιαγή, ζθέθηεθα φηη ηαηξηάδεη κε ηηο 

ηθαλφηεηέο κνπ;  

     

2. Πηζηεχσ φηη έρσ ηηο δεμηφηεηεο λα εθηειέζσ θαιά ηηο εξγαζίεο πνπ 

ζα απαηηεζνχλ κεηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο;  

     

3. Πηζηεχσ φηη είκαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηψ νηηδήπνηε  πξνθχςεη απφ 

ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο; 

     

4. Δίκαη θνβηζκέλνο  απφ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα κάζσ 

εμαηηίαο απηήο ηεο αιιαγήο ; 

     

5. Πηζηεχσ φηη ζα πξνζαξκνζηψ ζηελ εξγαζία  πνπ ζα θάλσ φηαλ 

εθαξκνζηεί απηή ε αιιαγή; 

     

6. Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα κάζσ ηα πάληα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο; 

     

 

 

 

 

 

ΟΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ  

 

Πνηεο είλαη νη απόςεηο γηα ηα παξαθάησ, αλαθνξηθά κε ηα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ; 

 

Παξαθαιώ απαληήζηε ζε όια ηα εξσηήκαηα, επηιέγνληαο: 

1= θαζόινπ, 2= ιίγν, 3= αξθεηά, 4= πνιύ, 5= πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

7. Πηζηεχεηε φηη καθξνπξφζεζκα ε εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ζα έρεη 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα εζάο; 

     

8. Πηζηεχεηε φηη απηή ε  αιιαγή ζα ζαο δψζεη λέεο επθαηξίεο 

ζηαδηνδξνκίαο;  

     

9. Πηζηεχεηε φηη ε πινπνίεζε απηήο ηεο αιιαγήο ζα θαλεί ρξήζηκε ζε 

εζάο,  ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ; 

     

10. Πηζηεχεηε φηη ε αιιαγή ζα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζία ζαο;      

11. Πηζηεχεηε φηη ε αιιαγή ζα απινπνηήζεη ηελ εξγαζία ζαο;      

12. Πηζηεχεηε φηη ζα ππάξρεη θάπνην φθεινο γηα εζάο απφ ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο ; 

     

13. Πηζηεχεηε φηη απηή ε αιιαγή ζα δηαηαξάμεη πνιιέο απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρεηε αλαπηχμεη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ; 

     

14. Πηζηεχεηε φηη απηή ε αιιαγή ζα πεξηνξίζεη ηελ κειινληηθή ζαο 

εμέιημε ζηνλ νξγαληζκφ;  

     

15. Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο απνηειεί απεηιή γηα 

ηελ ζέζε εξγαζίαο ζαο ; 

     

16. Πηζηεχεηε φηη ζα ράζεηε ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θχξνο πνπ έρεηε 

ζηνλ νξγαληζκφ φηαλ εθαξκνζηεί απηή ε αιιαγή;  

     

17.  Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο ζα ζαο δεκηψζεη 

νηθνλνκηθά ;  
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Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΧΣΔΡΖ ΖΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΗΜΔΝΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη  ε εγεζία θαη ε  δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζαο παξέρεη ηελ απαηηνύκελε 

ελεκέξσζε, πιεξνθόξεζε θαη ππνζηήξημε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή; 

Παξαθαιψ απαληήζηε ζε φια ηα εξσηήκαηα, επηιέγνληαο : 

1= θαζφινπ, 2= ιίγν, 3= αξθεηά, 4= πνιχ, 5= πάξα πνιχ 

 1 2 3 4 5 

18. Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ζηείιεη έλα ζαθέο 

κήλπκα γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ; 

     

19. Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε έρεη θάλεη ζαθή ηε ζεκαζία θαη 

αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο αιιαγήο; 

     

20. Πηζηεχεηε φηη ε εγεζία/δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ελζαξξχλεη κε ηηο ελέξγεηέο 

ηεο ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αγθαιηάζνπλ  απηή ηελ αιιαγή;  

     

21. Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εγεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο αιιαγήο; 

     

22. Πηζηεχεηε φηη ν πξντζηάκελνο ζαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε κηα 

ιχζε, αλ έρεηε πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο; 

     

23. Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή είλαη ηαθηηθή;      

24. Πηζηεχεηε φηη ε  ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή είλαη επαξθήο; 
     

25. Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζαο παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε 

αιιαγή είλαη θαηαλνεηέο; 

     

26. Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή 

είλαη ειιηπείο; 

     

27.  Πηζηεχεηε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή  

έρνπλ σο  επί ην πιείζηνλ ηε κνξθή «θεκψλ»; 

     

28. Πηζηεχεηε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεηαη 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο θαη απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ; 

     

 

Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΛΛΑΓΖ  

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε ζηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο αιιαγήο; 

Παξαθαιψ απαληήζηε ζε φια ηα εξσηήκαηα, επηιέγνληαο : 

1= θαζφινπ, 2= ιίγν, 3= αξθεηά, 4= πνιχ, 5= πάξα πνιχ 

 1 2 3 4 5 

29. Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ βάζηκνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

γίλεη απηή ε αιιαγή ; 

     

30. Πηζηεχεηε φηη νη εμεγήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο απηήο ηεο 

αιιαγήο είλαη επαξθείο ; 

     

31. Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ αλάγθεο  ηνπ νξγαληζκνχ  πνπ θάλνπλ ηελ αιιαγή 

απαξαίηεηε.; 

     

32. Πηζηεχεηε φηη ε επηθείκελε αιιαγή είλαη αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ  θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  ; 

     

33. Πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηεο επηθείκελεο αιιαγήο είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη 

πξνζδηνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα; 

     

34. Πηζηεχεηε φηη ε παξνχζα δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ εζπεπζκέλε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο. ; 

     

35. Πηζηεχεηε φηη ν νξγαληζκφο ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο έρεη αλάγθε απφ ηελ επηθείκελε αιιαγή (κεηαξξχζκηζε) ; 
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Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή  

Πνηνί από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο πηζηεύεηε 

όηη  κπνξεί λα ζαο νδεγήζνπλ ζην λα 

αληηζηαζείηε ζηελ αιιαγή; 

παξαθαιώ θπθιώζηε µία επηινγή γηα θάζε ιόγν 

αλαγξάθνληαο 1 ζηνλ παξάγνληα πνπ πηζηεύεηε όηη δελ είλαη 

ζεκαληηθόο θαη  5 ζηνλ παξάγνληα πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο 

 θαζφινπ  

ζεκαληηθφ 

Λίγν 

ζεκαληηθφ 

Οχηε 

ζεκαληηθ

φ νχηε 

αζήκαλην 

Αξθεηά 

ζεκαληηθφ 

Πνιχ 

ζεκαληηθφ 

36.Η αβεβαηφηεηα 1 2 3 4 5 

37.Ο θφβνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο αιιαγήο   1 2 3 4 5 

38.Η κε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

εθαξκνδφκελεο αιιαγήο   

1 2 3 4 5 

39.Η έιιεηςε θηλήηξσλ   1 2 3 4 5 

40.Ο θφβνο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο  1 2 3 4 5 

41.Η ζπλήζεηα  (επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο 

ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο.) 

1 2 3 4 5 

42.Η έιιεηςε ηθαλνηήησλ –δεμηνηήησλ  1 2 3 4 5 

43.Η κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

γηα ηελ αιιαγή 

1 2 3 4 5 

44.Η ειιηπήο ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ αιιαγή 

1 2 3 4 5 

45.Η έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηεξε 

εγεζία 

1 2 3 4 5 

 

 

παξάγνληεο γηα ηε κείσζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο  

 

38. Πνην από ηα παξαθάησ κπνξεί θαηά ηε 

γλώκε ζαο λα κεηώζεη ηελ αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή ; 

παξαθαιώ θπθιώζηε µία επηινγή γηα θάζε ιόγν 

αλαγξάθνληαο 1 ζηνλ παξάγνληα πνπ πηζηεύεηε όηη δελ είλαη 

ζεκαληηθόο θαη  5 ζηνλ παξάγνληα πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο 

 θαζφινπ  

ζεκαληηθφ 

Λίγν 

ζεκαληηθφ 

Οχηε 

ζεκαληηθ

φ νχηε 

αζήκαλην 

Αξθεηά 

ζεκαληηθ

φ 

Πνιχ 

ζεκαληηθφ 

46.Η πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ   1 2 3 4 5 

47.Η παξνρή θηλήηξσλ   1 2 3 4 5 

48.Η παξνρή δπλαηφηεηαο έθθξαζεο ησλ 

αληηξξήζεσλ   

1 2 3 4 5 

49.Η αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ αιιαγή ψζηε λα γίλεη 

αληηιεπηή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο   

1 2 3 4 5 

50.Η εμαζθάιηζεο ηθαλνχ ρξφλνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε   

1 2 3 4 5 

51.Η θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο αλσηέξνπο 

ζαο  

1 2 3 4 5 

52.Η παξνρή επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο   1 2 3 4 5 

53.Η παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηνπο 

αλσηέξνπο ζαο  

1 2 3 4 5 
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

54.Φύιν:   

Άλδξαο                      

 Γπλαίθα    

 

55.Ζιηθία:          

Έσο 25               

Απφ 26-30  

Απφ 31-40 

Απφ 41-50 

Απφ 51- 55  

56 θαη άλσ   

 

56.Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε:    

Έγγακνο/κε 

Έγγακνο /κε κε παηδηά 

Άγακνο /κε 

Άιιν 

 

57.Δηε ππεξεζίαο  

0-5 

6-10 

11-20 

21-30 

31 θαη άλσ  

 

58. ρέζε εξγαζίαο:      

Μφληκνο               

Ανξίζηνπ Υξφλνπ             

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ        

Άιιν 

 
59. Θέζε πνπ θαηέρεηε ζηελ Ηεξαξρία:  

 

Γεληθφο ∆/ληεο                

Γηεπζπληήο   ζε Τπνθαηάζηεκα  

Γηεπζπληήο ζε ππεξεζία ηεο Γηνίθεζεο                   

Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ζ ην Τπνθαηάζηεκα 

Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ζε ππεξεζία ηεο Γηνίθεζεο      

Τπάιιεινο           

 

60. Σόπνο Δξγαζίαο  :      

 

Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

Τπεξεζία ηεο Γηνίθεζεο 

Άιιν  

 

61.Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο :      

Απφθνηηνο κέζεο εθπαίδεπζεο 

Απφθνηηνο ΣΔΙ 

Απφθνηηνο ΑΔΙ 

Κάηνρνο  κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ  

Άιιν  

 

                      

 

 


