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Περίληψη  

 

     Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνούνται οι πρακτικές της οποίες το τμήμα 

ανθρωπίνου πόρου της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καλείται να υιοθετήσει, ώστε οι 

εργαζόμενοι που την στελεχώνουν, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στις οργανωσιακές αλλαγές που επιβάλλεται να συντελεστούν στο Δημόσιο 

τομέα. Παράλληλα μέσω της στατιστικής ανάλυσης πραγματοποιείται ευρεία αποτύπωση 

των απόψεων των δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά με τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα χρονική συγκυρία.     

Στην πρώτη ενότητα τέθηκαν οι θεωρητικοί και ερευνητικοί στόχοι του υπό μελέτη 

θέματος και καθορίσθηκε ο κλάδος όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα. Στη δεύτερη 

ενότητα αναπτύχθηκε η θεωρητική προσέγγιση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην 

οργανωσιακή αλλαγή. Επίσης, διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές 

υποθέσεις όπως προκύπτουν από τους στόχους που τέθηκαν. Εν συνεχεία, μελετήθηκε η 

μεθοδολογία της έρευνας παραθέτοντας το σχεδιασμό που ακολουθεί η παρούσα έρευνα 

και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέσω της στατιστικής ανάλυσης. Η εργασία 

καταλήγει στην ερμηνεία των ευρημάτων με βάση τη θεωρητική προσέγγιση που 

αναπτύχθηκε. 

Σκοπός: Η αποτύπωση μέσω της στατιστικής ανάλυσης των απόψεων των δημοσίων 

υπαλλήλων αναφορικά με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα χρονική 

συγκυρία και συνακόλουθα η μελέτη του βαθμού επίδρασης των πρακτικών που 

εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής στο Δημόσιο, αλλά και της 

δέσμευσης των εργαζομένων απέναντι σε αυτές.  

Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση : Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 

έχει επιλεγεί ο θετικισμός, ως ερευνητική διαδικασία που μελετά τα γεγονότα βάσει 

λογικών επιχειρημάτων και υποθέσεων, με στόχο τα αντικειμενικά αποτελέσματα ύστερα 

από διεξοδική έρευνα. Βαρύτητα δόθηκε σε ξένη και ελληνική βιβλιογραφικά καθώς και σε 

ερευνητικά δεδομένα και όχι σε ανυπόστατες απόψεις τρίτων. Αρχικά μελετήθηκαν άρθρα 

και βιβλία και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν αντικειμενικά εργαλεία, όπως τα 

ερωτηματολόγια για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με το εξεταζόμενο 

θέμα. Χρησιμοποιήθηκε η παραγωγικής μέθοδος, μέσα από την οποία αναπτύχθηκαν 

υποθέσεις με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια ακολούθησε η διερεύνηση με 

τη χρήση ερευνητικών εργαλείων. Η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε είναι η 
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μελέτη περίπτωσης (case study). Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της 

δειγματοληψίας χιονοστιβάδας. Η γνωριμία με άτομα που έχουν βιώσει μια οργανωσιακή 

αλλαγή στον δημόσιο τομέα τα οποία και πρότειναν την επικοινωνία μας και σε άλλα άτομα 

με τα ίδια χαρακτηριστικά επέτρεψαν τη συλλογή του χαρακτηριστικού δείγματος.  

Ευρήματα. Με τη χρήση του λογισμικού πακέτου στατιστικής ανάλυσης SPSS 20.0 

πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή, η επεξεργασία και η ανάλυση των πρωτογενών 

δεδομένων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

επιβεβαιώνεται το σύνολο των υποθέσεων. Τα ευρήματα μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμα 

εργαλεία στα χέρια της Διοίκησης προκειμένου η χρήση τους να βελτιώσει υφιστάμενες 

καταστάσεις. 

 

Λέξεις κλειδιά:  πρακτικές HR, οργανωσιακή αλλαγή, αντιλήψεις εργαζομένων 
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Abstract 

 

The present thesis examines the practices which the human resources 

department of the Hellenic Public Administration is called upon to adopt, so that the 

employees who manage it can cope in the best possible way with the organizational 

changes that need to be made in the Public sector. At the same time, the views of 

civil servants on the practices used at the current time are being analyzed through 

statistical analysis. 

The first section set out the theoretical and research objectives of the subject 

under study and determined the field where the research will be carried out. The 

second module developed the theoretical approach of practices used in 

organizational change. Furthermore, the research questions and the research cases 

are being formulated as they emerge from the objectives. Subsequently, the 

research methodology is quoted; the same applies for the design followed by the 

present study and the results are presented through the statistical analysis. The 

thesis concludes with the interpretation of the findings based on the theoretical 

approach which was developed. 

Purpose: The statistical analysis of the views of civil servants on the practices used at 

the present time and consequently the study of the degree of impact of the practices 

applied during an organizational change to the State, as well as the commitment of 

the employees towards them. 

Design / Methodology / Approach: For the preparation of the current thesis, 

positivism is chosen as a research process as it studies the facts based on logical 

arguments and assumptions, aiming at objective results after thorough research. 

Significance was given in foreign and Greek bibliography as well as research data and 

not in non-existent third party views. Initially, articles and books were studied, and 

then objective tools were used, such as questionnaires to extract safe conclusions 

about the subject under consideration. The productive method was used, where 

hypotheses were developed based on the theoretical background, followed by 

exploration using research tools. The research strategy followed is the case study. 
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Sampling was carried out using the avalanche sampling method. The acquaintance 

with people who have experienced an organizational change in the public sector 

facilitated the procedure as they suggested our communication to others with the 

same characteristics allowing the collection of the characteristic sample. 

Findings. Using the SPSS 20.0 statistical analysis software package, the primary data 

was imported, processed and analyzed. The results obtained are of particular 

interest as all cases are confirmed. Findings can be useful tools in the hands of the 

Management to make use to improve existing situations. 

 

Key words: HR practices, organizational change, employee perceptions 
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1. Εισαγωγή 

 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης επηρεάζει βαθιά την κοινωνία συνολικά αλλά 

ιδιαιτέρως στον τομέα των επιχειρήσεων και των οργανισμών έχει επιφέρει υψίστης 

σημασία αλλαγές οι οποίες εστιάζονται στις διαφορετικές συνθήκες αγοράς και στην 

ποικιλομορφία ανθρωπίνου εργατικού δυναμικού. Η παγκοσμιοποίηση ως τάση έχει 

συμβάλλει και στη στροφή προς τις τεχνολογικές καινοτομίες αφού το ενδιαφέρον σήμερα 

επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στον πελάτη, την ποιότητα των υπηρεσιών που του 

παρέχονται καθώς και σε οικονομικές αλλαγές (Noe, 2002). Οι συνθήκες εμφανίζονται 

όμοιες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στον τελευταίο μάλιστα  

παρατηρείται μια σημαντική διάθεση ανανέωσης και πραγματοποίησης οργανωσιακής 

αλλαγής. Η αλλαγή αυτή εμφανίζεται ως αποτέλεσμα διαβουλεύσεων πολλών κρατών και 

της επιθυμίας τους να διαχειριστούν τις νέες συνθήκες που προκύπτουν στην αγορά.  

Ωστόσο, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον των οργανισμών για αποτελεσματική διαχείριση 

των αλλαγών που ανακύπτουν στο πέρασμα του χρόνου, παρατηρείται το φαινόμενο πως 

ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, ένα σημαντικό ποσοστό 

των προσπαθειών αυτών το οποίο και ανέρχεται στο 70%, αποτυγχάνει (Beer & Nohria, 

2000). Η αποτυχία αυτή σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές σχετίζεται με τον ανθρώπινο 

παράγοντα (Spiker & Lesser,1995 και Kotter, 1995). Οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό με 

τη συμπεριφορά και τις ψυχολογικές αντιδράσεις τους διαδραματίζουν ένα καίριο ρόλο 

κατά τη διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής, ρόλο ο οποίος και αναγνωρίστηκε ευρέως 

κατά την δεκαετία του 1990 (Tetenbaum, 1998). Ομοίως, ευρέως διαδεδομένη είναι και η 

άποψη ότι το τμήμα ανθρωπίνων πόρων έχει κυρίαρχο και  σημαντικό ρόλο στη διαχείριση 

μιας αλλαγής. (Ulrich 1997) 

Σύμφωνα με τον Price (2007), τόσο η απόδοση όσο και η αποτελεσματικότητα του 

ανθρωπίνου δυναμικού αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται άμεσα η επίτευξη των σκοπών και των στόχων ενός οργανισμού. Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με τον Χυτήρη (2001) και λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το 

ανθρώπινο δυναμικό στην οργάνωση και λειτουργία ενός οργανισμού, η διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων είναι εκείνη που χρησιμοποιώντας τα εργαλεία τα οποία βοηθούν στην 

ενίσχυση και τη διατήρηση του ρόλου αυτού, οδηγεί στην ομαλή αλληλεξάρτηση 

οργανισμού και ανθρωπίνου δυναμικού. Τα εργαλεία αυτά αφορούν την ψυχολογία και τη 

συμπεριφορά του εκάστοτε εργαζομένου, τη δημιουργία μιας ισορροπημένης σχέσης 
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ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια του αλλά και την καλύτερη διαχείριση και 

ανάπτυξη της παραδοσιακής διαδικασίας επιλογής, στελέχωσης και εκπαίδευσης του 

ανθρωπίνου δυναμικού. 

Στις μέρες μας, με δεδομένη την τρέχουσα δυσχερή οικονομική κατάσταση και την 

παγκόσμια οικονομική κρίση που επηρεάζει όλους τους τομείς και κλάδους εργασίας, οι 

δημόσιοι – και όχι μόνο – οργανισμοί, απαιτείται να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας 

και οργάνωσής τους, μέσω της επένδυσης κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό με γνώμονα τη 

συμπόρευση με τα τρέχοντα δεδομένα, την εδραίωσή τους στο χώρο αλλά και για να να 

καταστούν πιο ανταγωνιστικοί και κερδοφόροι. 

Η παρούσα εργασία θα ολοκληρωθεί σε οκτώ κεφάλαια. Αρχικά, αφού διασαφηνιστεί η 

σημαντικότητα του θέματος για την έρευνα και αναφερθούν ο σκοπός και οι στόχοι αυτής, 

θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική επισκόπηση των σχετικών θεωριών της φιλοσοφίας και 

των ειδών έρευνας που υπάρχουν, με στόχο τη δικαιολόγηση του μεθοδολογικού πλαισίου 

που ακολουθήθηκε, προκειμένου η συγκεκριμένη έρευνα να καταλήξει σε ασφαλή 

συμπεράσματα. Εν συνεχεία, μέσω της στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση 

ερωτηματολογίων έχουν προηγηθεί της μελέτης, θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με 

τις αντιλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων και που αφορούν τις πρακτικές HR και την 

ανταπόκρισή τους αυτών στην οργανωσιακή αλλαγή. 

 

1.1 Η σημαντικότητα του θέματος και η διατύπωση του ερευνητικού 

προβλήματος 

 

Αναμφίβολα η χρονική συγκυρία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει σε 

μεγάλο βαθμό τόσο τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα, επιφέροντας καίριες και ριζικές 

αλλαγές. Οι τρέχουσες εξελίξεις αλλά και η συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, απαιτούν 

οι αλλαγές αυτές, κυρίως στο δημόσιο τομέα, να είναι γρήγορες και αποτελεσματικές, 

ούτως ώστε να μπορέσει ο τελευταίος να καταστεί ανταγωνιστικός και περισσότερο 

ευέλικτος. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διαπίστωση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις 

καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές εκείνες και τα συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, τα οποία θα αποτελέσουν τα μέσα αξιοποίησης στο έπακρο των δεξιοτήτων του 

κάθε εργαζομένου. 
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Η παρούσα εργασία επιχειρεί την αποτύπωση των πρακτικών τις οποίες το τμήμα 

ανθρώπινων πόρων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καλείται να υιοθετήσει, ώστε οι 

εργαζόμενοι που την στελεχώνουν, να ανταπεξέρχονται όσο το δυνατό καλύτερα στις 

οργανωσιακές αλλαγές που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν στο Δημόσιο τομέα. 

Παράλληλα η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ευρεία αποτύπωση μέσω της στατιστικής 

ανάλυσης των απόψεων των δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά με τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το υπό μελέτη ζήτημα που εστιάζεται 

στην ανάγκη αναδιάρθρωσης του Δημοσίου Τομέα είναι υψίστης σημασίας και απαιτείται 

σωστή διαχείρισή του, ενώ συγκεκριμένα όσον αφορά στη Δημόσια Διοίκηση η πρόσφατη 

οργανωσιακή αλλαγή που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία έχει δημιουργήσει την 

άμεση ανάγκη περαιτέρω έρευνας ακόμα και προς την επίλυσή του. 

 

1.2 Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του προβλήματος 

 

Σήμερα που η Ελλάδα διανύει μια από τις σοβαρότερες στην ιστορία της οικονομική και 

κοινωνική κρίση, ο δημόσιος τομέας έχει περιέλθει σε μια περίοδο αστάθειας και υπόκειται 

σε διαρκής πιέσεις για αναδιάρθρωση που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής των 

προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και της αποδοτικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού του. 

Η άποψη ότι ο Δημόσιος τομέας στη χώρα μας μαστίζεται από μια σειρά παθογενειών 

και χρόνιων δομικών ανεπαρκειών που αφορούν όχι μόνο την παροχή υπηρεσιών και το 

σχεδιασμό του τομέα στο σύνολό του αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους που 

απασχολούνται σε αυτόν καθώς και τη νοοτροπία απέναντι στην εργασία τους, είναι μια 

γενικά παραδεκτή άποψη που αντικατοπτρίζει την εικόνα που δίνει ο τομέας αυτός εν 

γένει. Στο προσκήνιο επανέρχεται συχνά το ζήτημα του μεγέθους του, η κατά καιρούς 

αδυναμία του να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής αλλά και η ανάγκη 

της μείωσης του ανθρωπίνου δυναμικού του, παράλληλα με τη μείωση των σχετικών 

δαπανών η οποία μεταφράζεται σε συχνές οργανωσιακές αλλαγές, συχνά πρόσκαιρες ή 

ευκαιριακές. 

Προβληματική είναι και η εικόνα που εμφανίζουν η νομοθεσία και οι αρχές που διέπουν 

τη λειτουργία του τομέα αυτού, αφού δεν υπάγονται σε ένα ενιαίο νομικό κείμενο αλλά 

βρίσκονται διάσπαρτες σε κείμενα που δεν αφορούν άμεσα τη δημόσια διοίκηση και την 
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οργάνωση αυτής (Τσιάφη, 2011, Δημόσιες υπηρεσίες και έργα σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης). 

 

1.3 Ταυτότητα του Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα 

 

Στο Δημόσιο Τομέα (Ν1256/1982) ανήκει ένα πλήθος φορέων που συναπαρτίζουν την 

ευρύτερη έννοια της δημόσιας διοίκησης και συγκεκριμένα υπηρεσίες και Οργανισμοί 

κρατικοί ή δημόσιοι που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και 

επιχειρήσεις που ανήκουν στο κράτος ή το δημόσιο όπως η ΔΕΗ, κοινωφελή ιδρύματα που 

λαμβάνουν χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από το δημόσιο, ανώνυμες εταιρίες αλλά και 

κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που όμως λαμβάνουν χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση από κάποιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

Η στατιστική ανάλυση για την παρούσα εργασία θα λάβει χώρα σε διευθύνσεις του 

Δήμου Αθηναίων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  

Συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί αυτοτελή διοικητική μονάδα, με η 

οποία είναι υπεύθυνη για τις επιχειρησιακές και ελεγκτικές δραστηριότητες του κράτους 

στην περιοχή ευθύνης της. Ειδικότερα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υπάγονται κρατικές 

υποθέσεις που για σημαντικούς λόγους δεν μπορούν να ασκηθούν από την Αυτοδιοίκηση, 

είτε κρατικές αρμοδιότητες που σταδιακά αποκεντρώνονται από την κεντρική διοίκηση για 

λόγους ευελιξίας, αλλά και  οι καθ΄ ύλην αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων όπου 

κριθεί σκόπιμο. 

     Το 2010 με το Νόμο 3852/2010 οι δύο βαθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης 

επανασχεδιάστηκαν και συναρθρώθηκαν με την Κρατική Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Έτσι, οι 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν μια ολοκληρωμένη εξέλιξη των πρώην 

κρατικών/διοικητικών Περιφερειών και ασκούν τις αρμοδιότητες τους, περιλαμβανομένων 

και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονται στον 

ιδρυτικό νόμο 2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις 

σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 

     Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δημιουργήθηκαν με στόχο τη δραστική αποκέντρωση του 

όγκου του κεντρικού κράτους (Υπουργεία), ώστε να μετεξελιχθούν οι κεντρικές υπηρεσίες 
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σε επιτελικές – σχεδιαστικές μονάδες στρατηγικού χαρακτήρα, μέσω της εκχώρησης της 

εφαρμογής – παρακολούθησης – ελέγχου – των πολιτικών αυτών.  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 

- Νομιμότητα: Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης. Ως το 

ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση, 

ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων τους.  

- Αστική Κατάσταση: Διαχείριση θεμάτων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας και 

πολιτογράφησης (η διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από 

αλλοδαπούς ομογενείς και αλλογενείς). 

- Μετανάστευση: Διαχείριση θεμάτων χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, 

ανάκληση αδειών διαμονής. 

- Δημόσια Περιουσία – Κρατικός Πλούτος. Ο τομέας αυτός αφορά τις Κοινωφελείς 

Περιουσίες, την Χωροταξία, Πολεοδομία και το Περιβάλλον και τέλος τα Δασικά – 

Αγροτικά Θέματα όπου ασκείται εποπτεία αναφορικά με την προστασία και 

εκμετάλλευση δασών και δασικών εκτάσεων.     Τέλος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής ασχολείται με θέματα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Η ΑΔΑ έχει έδρα στην Αθήνα (Κατεχάκη 56) με γεωγραφική κάλυψη τα όρια της 

περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα τις Περιφερειακές Ενότητες κεντρικού, νότιου, 

βόρειου και δυτικού τομέα καθώς και την Ανατολική και Δυτική, τον Πειραιά και τα νησιά 

του Αργοσαρωνικού. 

Ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας από τους παλαιότερους δήμους της Αθήνας. Συστάθηκε 

για πρώτη φορά με τη διοικητική διαίρεση του 1833 και διατηρήθηκε ως διευρυμένος 

δήμος με τη διοικητική διαίρεση του 1912. Σήμερα ο Δήμος Αθηναίων απαρτίζεται από 7 

Δημοτικές Κοινότητες με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

- Την ευθύνη της Οργάνωσης και Λειτουργίας Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη 

(Σ.Ε.Δ), ένα σε κάθε Τμήμα που επιτελεί την επαφή των δημοτών με τις υπηρεσίες 

του Δήμου. 

- Ενημέρωση και πληροφόρηση των δημοτών για τις ενέργειες που απαιτούνται  για 

τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. 
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- Έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης , Βεβαιώσεις μονίμου 

κατοικίας & γνησίου υπογραφή, επικυρώσεις εγγράφων. 

- Παραλαμβάνει αιτήσεις δημοτών , ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει 

αυτές στις αρμόδιες για διεκπεραίωση υπηρεσίες 

- Καταρτίζει ημερήσιες διατάξεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας . 

- Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, μεριμνά και συντονίζει τις εργασίες για την 

επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας 

- Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας προβάλλει, προωθεί και όπου μπορεί υλοποιεί τις πολιτικές 

που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

- Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  και το Τοπικό Συμβούλιο 

πρόληψης Παραβατικότητας , για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων τους 

- Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή Εγκατάστασης καταστημάτων , 

επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

- Αποφασίζει για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικής καταστημάτων 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

- Αποφασίζει για τη μετατόπιση περιπτέρων 

- Προτείνει και εισηγείται αρμοδίως για τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών , 

τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και γενικά των υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων 

Τέλος διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου της περιοχής 

ευθύνης του, την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής, τη συντήρηση δημοτικών οδών, 

πλατειών & αλσών, τις δημοτικές συγκοινωνίες, την προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ μεριμνά για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων και τη 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη πνευματικών και 

κοινωνικών θεμάτων.                                                                                                                           

 

1.4 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

 

Οι Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί σε καμία περίπτωση δεν μένουν ανεπηρέαστοι από 

τις εκάστοτε εξελίξεις στο δημόσιο, οικονομικό αλλά και κοινωνικό τομέα, αντιθέτως οι 

όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται, απαιτείται να υιοθετούνται και να προσαρμόζονται σε 

αυτούς. Υπό το πρίσμα αυτό, ο χώρος της διοίκησης επιχειρήσεων καθίσταται σαφές ότι 
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διαμορφώνεται ως εξίσου ευμετάβλητος και συνεπώς, η οργάνωση και λειτουργία του 

επηρεάζονται και εξαρτώνται άμεσα από τις εξελίξεις αυτές. Για να επιτευχθεί η 

προσαρμογή στα νέα κάθε φορά δεδομένα, απαραίτητη προϋπόθεση στο χώρο της 

διοίκησης επιχειρήσεων αποτελεί η εφαρμογή της οργανωσιακής αλλαγής.  

Η παρούσα εργασία έχει διττό στόχο. Σε μια πρώτη διάσταση, επιδιώκει τον εντοπισμό 

των πρακτικών που χρησιμοποιούνται από το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων κατά τη διάρκεια 

των εκάστοτε οργανωσιακών αλλαγών στο Δημόσιο Τομέα, ενώ σε μια δεύτερη διάσταση, 

λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται κατ’ ορισμόν, από 

άτομα, δηλαδή ανθρώπους, οι οποίοι αντιδρούν στις αλλαγές, με βάση τις εκάστοτε 

προσωπικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ανά προσωπικότητα διαμορφώσει, αλλά 

και με βάση την συμπεριφορά, τις αξίες, την κρίση, και τα συναισθήματά τους, η παρούσα 

εργασία, εκπληρώνοντας τον σκοπό της, θα πραγματευτεί το βαθμό επίδρασης των 

πρακτικών που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής στο Δημόσιο 

αλλά και τη δέσμευση των εργαζομένων απέναντι σε αυτές. 

 

1.4.1 Θεωρητικοί στόχοι 

 

 

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση του HR και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται κατά 

την οργανωσιακή αλλαγή στο Δημόσιο Τομέα. 

 

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση της Οργανωσιακής Αλλαγής. 

 

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση της σύνδεσης της αντίληψης των εργαζομένων 

απέναντι στην αλλαγή και της αντίληψης των εργαζομένων έναντι των πρακτικών 

HR που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών σε φορείς του 

δημοσίου. 

 

1.4.2 Ερευνητικοί στόχοι 

 

Για την μελέτη της παρούσας εργασίας τίθενται οι παρακάτω ερευνητικοί στόχοι: 
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• Διερεύνηση των αντιλήψεων των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές του HR 

κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

 

Ο ερευνητικός αυτός στόχος αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει το κατά πόσο θετικά ή 

αρνητικά οι πρακτικές του HR επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά την 

διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής. 

 

• Διερεύνηση του βαθμού αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αντίληψη και τη 

δέσμευσης των εργαζομένων του δημοσίου φορέα σχετικά με τις πρακτικές HR 

κατά την διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής. 

 

Στον δεύτερο ερευνητικό στόχο επιχειρείται η διαπίστωση του αν οι αντιλήψεις των 

εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την δέσμευση τους 

απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

 

• Διερεύνηση του βαθμού επίδρασης της ηγεσίας στους εργαζομένους κατά την 

διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

 

Ο τρίτος ερευνητικός στόχος αποσκοπεί στην αποτίμηση του κατά πόσο η ηγεσία επιδρά 

στην συμπεριφορά των εργαζομένων όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί οργανωσιακή 

αλλαγή. 

 

1.5 Διατύπωση των ερωτήσεων που προκύπτουν από τους στόχους της 

έρευνας 

 

Από τους θεωρητικούς και ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν για τις τρεις μεταβλητές της 

έρευνας, προκύπτουν τα παρακάτω ερευνητικά – θεωρητικά ερωτήματα: 

- Ποιες είναι οι πρακτικές HR; 

- Πως ορίζεται η οργανωσιακή αλλαγή; 
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- Ποιες οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR; 

- Ποιες οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή; 

- Πως οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR επηρεάζουν τη 

δέσμευση τους απέναντι στον οργανισμό; 

- Πως επιδρά η ηγεσία απέναντι στους εργαζομένους ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί 

μια οργανωσιακή αλλαγή; 
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2. Θεωρητική Προσέγγιση 

2.1 Θεωρητική Επισκόπηση του HR και των πρακτικών που 

χρησιμοποιούνται κατά την οργανωσιακή αλλαγή. 

 

Τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική ανασκόπηση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

απαιτούν αλλά και προϋποθέτουν τη θεωρητική παρακολούθηση του όρου κατά την 

εμφάνισή του αλλά και την εξέλιξη του σε βάθος χρόνου. Πρόκειται για έναν όρο, ο οποίος 

πρωτοεμφανίστηκε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και αφορά στην ικανοποίηση των 

αναγκών των εργαζομένων.  

Εν αρχή, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων αφορούσε στη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας που εμφανίζονταν ιδιαίτερα δυσμενείς την εποχή εκείνη. Τα πρώτα τμήματα 

διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού προηγήθηκαν της τεχνολογικής ανάπτυξης που τα 

διαδέχτηκε τόσο στις Ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Αμερική και σταδιακά η εστίαση της 

διοίκησης προσωπικού μετατοπίστηκε στην προσπάθεια εξασφάλισης καλύτερων και 

αποδοτικότερων σχέσεων ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζομένους. Στο χρονικό 

διάστημα που ακολούθησε,  οι αρμοδιότητες της διοίκησης προσωπικού διευρύνθηκαν, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη στους περισσότερους τομείς μιας επιχείρησης με θέματα που 

άπτονταν της εκπαίδευσης, της αξιολόγησης και της στρατηγικής (Κουτρούκης, 2011). 

 Με την έλευση της βιομηχανικής επανάστασης παρατηρήθηκε μια σταδιακή αλλαγή 

προς το καλύτερο των συνθηκών εργασίας και συνεπώς μεγαλύτερη εργασιακή 

ικανοποίηση ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε περαιτέρω το επονομαζόμενο 

επιστημονικό μάνατζμεντ και κατά συνέπεια δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στην αύξηση 

της παραγωγικότητας, στόχος που μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα μέσω της ειδίκευσης. 

Όταν μετά το τέλος της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης, οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν 

το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποτελούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, τα 

τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού μετονομάστηκαν σε τμήματα ανθρωπίνων πόρων 

αναγνωρίζοντας από τότε και έπειτα ως πόρους τους ίδιους τους εργαζόμενους τους. 

Πως όμως κατορθώνει μια επιχείρηση να διαχειριστεί τον ίδιο εργαζόμενο ως πόρο και 

σε ποιες ενέργειες προβαίνει για την καλύτερη αξιοποίησή του; Στην χρονική συγκυρία 

κατά την οποία επήλθε η συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου του εργαζομένου ως 

βασικού “πόρου” μέσω του οποίου μια επιχείρηση αποκτά τη δυνατότητα να γίνει πιο 
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ανταγωνιστική και αποτελεσματική, ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός πλήθους θεωριών που 

αφορούσαν τους εργαζόμενους και πλήθος ερευνητών  άρχισαν να ασχολούνται με το θέμα 

αυτό. Η παρούσα μελέτη αναφέρει για τους σκοπούς της τον F. Taylor (1856-1915) που 

αναπτύσσει τη θεωρία του επιστημονικού μάνατζμεντ, τον H. Fayol (1841-1925) με τη 

θεωρία της κλασσικής διοίκησης και το Max Weber (1864-1920) με τη θεωρία της 

γραφειοκρατίας. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν με βάση τις θεωρίες αυτές περιλάμβαναν 

ζητήματα αναφορικά με την αξιολόγηση, τον προγραμματισμό και τον καταμερισμό της 

εργασίας και τη γενικότερη οργάνωσή της οδηγώντας σε βελτίωση όχι μόνο της απόδοσης 

αλλά και της παραγωγικότητας των εργαζομένων.  

 

2.1.1 Η εννοιολογική προσέγγιση και ο ορισμός της διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναμικού 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντιούνται αρκετές προσπάθειες ορισμού της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων . Το 1995 ο Storey διατυπώνει έναν ορισμό, ο οποίος αναφέρει ότι: «Η 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση της διοίκησης της 

απασχόλησης, η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της 

στρατηγικής ενεργοποίησης ενός πιστού και ικανού εργατικού δυναμικού, χρησιμοποιώντας 

ένα ολοκληρωμένο φάσμα πολιτισμικών διαρθρωτικών και προσωπικών τεχνικών». Ο 

Jonathan το 2010,  ορίζει τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων «ως μια σειρά από ρόλους και 

λειτουργίες, που αναγνωρίζουν τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία και 

στοχεύουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της στρατηγικής 

ανάπτυξης ενός ικανού και αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού και μέσω της χρήσης 

τεχνικών διοίκησης τους που επηρεάζουν την κουλτούρα και τη δομή μιας επιχείρησης, 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εναρμόνιση της με τις γενικές στρατηγικές της και το 

περιβάλλον».  

Αν θα θέλαμε να επιχειρήσουμε ένα συγκερασμό των ορισμών που αναφέρονται, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων αφορά στις συγκεκριμένες 

πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται και εφαρμόζονται από τη διοίκηση και την 

ηγεσία, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα και να διευθετηθούν θέματα που αφορούν 

και σχετίζονται με το προσωπικό της κάθε επιχείρησης.  

Πιο συγκεκριμένα, στη διαχείριση ανθρωπίνου πόρου εντάσσονται κατά κύριο λόγο: 
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• η διαδικασία πρόσληψης και η επιλογής του προσωπικού 

• η εκπαίδευση και ανάπτυξη 

• η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων της επιχείρησης και 

• ο τρόπος καθορισμού των αμοιβών, το είδος των αμοιβών και η εν γένει 

δημιουργία και παροχή ενός ηθικού και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας για 

τους εργαζόμενους. 

 

Πέρα αυτών όμως, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων άπτεται και της διεξαγωγής 

αναλύσεων εργασίας (καθορισμός της φύσης εργασίας), του σχεδιασμού των αναγκών που 

προκύπτουν σε εργατικό δυναμικό, των τρόπων προσέλκυσης νέου εργατικού δυναμικού, 

της διαδικασία επιλογής των υποψηφίων εργαζομένων, της παροχής σαφών 

κατευθύνσεων, του ελέγχου ανάγκης εκπαίδευσης των εργαζομένων και της αξιολόγησής 

τους, της ορθής διαχείρισης των μισθών και ημερομισθίων, της δημιουργίας και παροχής 

κινήτρων και προσφορών στους εργαζομένους και τέλος της ευρύτερης επικοινωνίας 

(συνεντεύξεις, συμβουλευτική, εμπέδωση πειθαρχίας) (Dessler G, 2015). 

 

2.1.2 Πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 

 

Στην παρούσα χρονική συγκυρία, η εξεύρεση και εφαρμογή των καλύτερων δυνατών 

πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το αντικείμενο πολλών μελετών. 

Έρευνα των Shum et al. (2008), κατέληξε στο ότι οι κρίσιμες πρακτικές του τμήματος 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων κατά την διάρκεια οργανωσιακής αλλαγής σε έναν 

οργανισμό δύνανται όχι μόνο να διαφέρουν αλλά και να τροποποιούνται από τις 

παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι πρακτικές αυτές, οι 

οποίες ταξινομούνται σε 6 κατηγορίες, αλληλοεπιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αντίληψη 

των εργαζομένων, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο, στην επιτυχία ή την αποτυχία της 

διαδικασίας αυτής, αντίστοιχα. 

Η παρούσα εργασία θα στηρίξει τη διερεύνηση αυτής ακριβώς της αλληλεπίδρασης στην 

ακόλουθη υπόθεση: 

Η1: Οι πρακτικές HR επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά την διάρκεια της 

οργανωσιακής αλλαγής. 
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Σκόπιμο είναι για την εξέταση της παραπάνω υπόθεσης να περιγραφούν οι κατηγορίες 

στις οποίες εμπίπτουν οι πρακτικές HR που χρησιμοποιούνται στους οργανισμούς και στην 

προκειμένη περίπτωση στο δημόσιο τομέα. Οι αναφερόμενες κατηγορίες αυτές είναι οι 

εξής: 1) κουλτούρα, 2) ηγεσία, 3) πολλαπλή λειτουργική ενσωμάτωση, 4) εκπαίδευση 5) 

επικοινωνία και 6) τεχνολογία. 

 

2.1.2.1 Κουλτούρα 

 

Με τον όρο κουλτούρα ορίζεται το σύνολο των κοινών αξιών, δημιουργιών και 

επιτευγμάτων του ανθρώπου, τόσο σε επίπεδο πρακτικών και γνώσεων όσο και σε 

φιλοσοφικό, πνευματικό και ιδεολογικό επίπεδο. Ως οργανωσιακή κουλτούρα, νοείται ο 

ιδιαίτερος και ξεχωριστός τρόπος δράσης και λειτουργίας ενός οργανισμού, που αποτελεί 

την ειδοποιό διαφορά του από άλλους οργανισμούς και μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές 

εσωτερικές διαδικασίες οργανωτικού χαρακτήρα, συγκεκριμένες πρακτικές οργάνωσης και 

λειτουργίας, αλλά και εθιμοτυπικά θέματα. Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί τον 

«ακρογωνιαίο λίθο» μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού υπό την έννοια ότι η υιοθέτησή 

της και η εφαρμογή της, όχι μόνο αποτελούν την κινητήριο δύναμη του οργανισμού αλλά 

μπορούν αναπόφευκτα να οδηγήσουν είτε στην ανάπτυξη είτε στην καταστροφή του. Η 

ύπαρξη της οργανωσιακής κουλτούρας συντελεί στη δημιουργία κοινών αξιών, πρακτικών 

και ιδεολογιών του ανθρωπίνου δυναμικού ενός οργανισμού και όχι μόνο συντελεί αλλά 

θέτει και τις απαραίτητες βάσεις για την παραμονή και εναρμόνιση προς τον κοινό στόχο 

(Κυριαζόπουλος Π & Σαμαντά Ειρ., 2011). 

Κατά τους Kreitner & Kinicki (2004), τόσο η απόδοση των εργαζομένων όσο και η στάση 

και η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει τον καθένα τους, βασίζονται 

κυρίως στην οργανωσιακή κουλτούρα από την οποία αντλούν κίνητρο καθόσον αυτή 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά τη στάση και την αντίληψη. Σύμφωνα με τον 

Jaarsveld (2005), ένας οργανισμός, πριν εμπλακεί σε οργανωσιακή αλλαγή οφείλει να 

γνωρίζει τον πολιτισμό της περιοχής ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

καταρτίζοντας την ανάλογη στρατηγική. Ακολούθως, αν ένας οργανισμός βρίσκεται σε θέση 

να γνωρίζει τον τρέχοντα πολιτισμό, βρίσκεται και σε θέση να λειτουργήσει με τρόπο που 

θα ελαχιστοποιεί την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τις απρόβλεπτες αντιδράσεις των 

εργαζομένων. Αυτόματα επομένως θα βρίσκεται σε θέση να σχεδιάσει το μέλλον, 

δημιουργώντας θετική αντίληψη (Peccei et al 2011). 
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2.1.2.2 Ηγεσία 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2002), η πρακτική της ηγεσίας ορίζεται ως «η διαδικασία 

επηρεασμού των στάσεων και της συμπεριφοράς μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης 

ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά, πρόθυμα και με την 

κατάλληλη συνεργασία να προσπαθούν να υλοποιήσουν στόχους που απορρέουν από την 

αποστολή της ομάδας με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα» 

Η ηγεσία είναι η διαδικασία του ενός κατά την οποία συντελείται, δι’ αυτού, ο 

επηρεασμός της σκέψης, των δράσεων και των εν γένει συναισθημάτων των ατόμων μιας 

οργανωμένης ομάδας ή κοινωνίας. Πρόκειται για μια τακτική επιρροής, μέσω της οποίας, ο 

ηγέτης αποσκοπεί στη δημιουργία συναισθημάτων προθυμίας και εθελοντικής 

προσπάθειας στα μέλη της ομάδας, με μοναδικό σκοπό την επίτευξη και υλοποίηση των 

κοινών τους στόχων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας είναι ουσιαστικά τρία: α) η 

προσωπική αντιληπτική ικανότητα του ατόμου που σχετίζεται με το αδιαμφισβήτητο 

γεγονός ότι οι ενέργειες και πράξεις των ανθρώπων υποκινούνται από συγκεκριμένα ή και 

μη γεγονότα και καταστάσεις, β) η ικανότητα του ατόμου να εμπνέει και να επηρεάζει γ) 

και η ικανότητα δράσης του ατόμου ώστε να δημιουργεί τις κατάλληλες κάθε φορά 

προϋποθέσεις προκειμένου να ανταποκρίνονται θετικά τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

στους εκάστοτε υποκινητικούς παράγοντες. Το τελευταίο είναι και το κύριο χαρακτηριστικό 

του ηγέτη.  

Αναφορικά με τις βασικές λειτουργίες της ηγεσίας, αυτές είναι, μεταξύ άλλων, η 

ικανότητα για καθοδήγηση της συμπεριφοράς πειθώ, η έμπνευση, η εμψύχωση, η 

παρακίνηση, η δημιουργία οράματος. Εδώ οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει 

σαφής διαφορά μεταξύ της ηγεσίας της οργάνωσης που αφορά στην ικανότητα του ηγείσθε 

μιας ομάδας και στην ηγεσία της οργάνωσης που αναφέρεται στην ηγεσία συνολικά και 

αφορά αποκλειστικά την ευθύνη για τον ορισμό της αποστολής και τον σχεδιασμό της 

αρχιτεκτονικής της επιχείρησης (Κυριαζόπουλος Π & Σαμαντά Ειρ., 2011). 

Σε μια μελέτη του Appelbaum et al (1998), εκτίθεται η άποψη ότι σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια εφαρμογής κάποιας αλλαγής, η επιτυχία ή αποτυχία εξαρτάται από το πόσο ο 

ηγέτης είναι ικανός να κερδίσει την υποστήριξη των εκάστοτε υπαλλήλων υπέρ της αλλαγής 

αυτής. Σύμφωνα με τον Pater (2011), ο βαθμός δέσμευσης των εργαζομένων απέναντι στην 

αλλαγή, δύναται να αυξάνεται αποτελεσματικά αν οι ηγέτες αναλάβουν το σωστό ρόλο και 
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επιτύχουν να παράσχουν όχι μόνο το σωστό όραμα για την αλλαγή, αλλά και να 

αποκρυσταλλώσουν τους στόχους αυτής ώστε να καταστεί επιτυχής η εφαρμογή της. 

Στην παρούσα εργασία το ζήτημα της ηγεσίας θα μελετηθεί και ειδικότερα,, με τη 

διερεύνηση του κατά πόσο από τη στάση της ηγεσίας επηρεάζεται και η στάση των 

εργαζομένων απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή. Θα προχωρήσουμε επομένως στον 

έλεγχο της παρακάτω υπόθεσης: 

Η3 : Η ηγεσία επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων όταν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή. 

 

2.1.2.3 Πολλαπλή λειτουργική ενσωμάτωση 

 

Η πρακτική της πολλαπλής λειτουργικής ενσωμάτωσης κατά τη διάρκεια μιας 

οργανωσιακής αλλαγής, έχει αποδειχτεί σημαντικός παράγοντας κατά την διάρκεια 

μελετών σε αυτό το γνωστικό πεδίο. Σύμφωνα με μελέτη του Convey (1994), διαπιστώθηκε 

ότι τα άτομα ενός οργανισμού τα οποία, εκ των πραγμάτων, διαθέτουν διαφορετικές 

λειτουργικές ικανότητες και προσόντα αλλά και διαφορετικές πληροφορίες και γνώσεις, 

ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εξειδικεύονται μέσα στον οργανισμό, συνεργάζονται και 

επιλαμβάνονται ισότιμα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η σύμπραξη αυτή των 

διαφορετικών ομάδων, ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στον οργανισμό 

και δημιουργεί θετική αντίληψη στους εργαζομένους σύμφωνα με έρευνα των Shum et al 

(2008). 

Η επιτυχία της πρακτικής αυτής εξαρτάται από: 

• την εκπαίδευση που θα έχουν τα μέλη της ομάδας,  

• τις τεχνικές μέτρησης,  

• της απόδοσης,  

• το συντονισμό μεταξύ των μελών της ομάδας. 
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2.1.2.4 Εκπαίδευση 

 

Με τον όρο εκπαίδευση αναφερόμαστε στη διαδικασία κατά την οποία οι εργαζόμενοι 

αποκτούν δεξιότητες και εχέγγυα με τη βοήθεια των οποίων κατορθώνουν να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά και προς όφελος τόσο του οργανισμού αλλά και των ιδίων 

τη γνώση που τους παρέχεται. Όταν ένας εργαζόμενος εκπαιδεύεται συνεχόμενα 

προσλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία και γνώσεις που του χρειάζονται για την αφομοίωση 

των αλλαγών και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.  

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι όσο πιο αποτελεσματική είναι η εκπαίδευση τόσο 

πιο ενισχυμένη εμφανίζεται και η δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στις οργανωσιακές 

αλλαγές. Αντίστοιχα ο Montes (2003), υποστήριξε ότι για να είναι μια αλλαγή 

αποτελεσματική απαιτείται η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που να ευνοεί 

τη συνεχή μάθηση σε βάθος χρόνου. Τέλος οι Robey et al (2002) καθώς και ο Shum (2007), 

υποστήριξαν ότι η εκπαίδευση των εργαζομένων συμβάλλει στο να ξεπεραστούν τα 

εμπόδια αφομοίωσης της γνώσης, ενώ παράλληλα μέσω της εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι 

εμφανίζουν αυξημένη δέσμευση διαρκούντων των οργανωσιακών αλλαγών. 

 

2.1.2.5 Επικοινωνία 

 

Οι επικοινωνιακές πρακτικές θεωρούνται πλέον σημαντικές για τη διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων. Συγκεκριμένα η επικοινωνία συμβάλλει στην αποτελεσματική 

εφαρμογή των οργανωσιακών αλλαγών καθώς αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να 

οδηγήσει σε αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή και να αντικατοπτρίσει τις αρνητικές 

πτυχές της αλλαγής (Smeltzer & Zener, 1998). 

Μέσα από σχετικές έρευνες υποδεικνύεται ότι το 70% των προγραμμάτων των 

οργανωσιακών αλλαγών αποτυγχάνουν, με την κακή επικοινωνία να αποτελεί το βασικό 

παράγοντα της αποτυχίας αυτής, (Senge et al., 1999, Beer & Nohria , 2000, Murdoch, 1997), 

γεγονός που οδήγησε μεταγενέστερα στο να αναχθεί η επικοινωνία σε ζωτικής σημασίας 

πρακτική, χάρη στην οποία αυξάνεται η πιθανότητα επιλογής της καλύτερης λύσης και 

συνεπακόλουθα η πιθανότητα δημιουργίας θετικής αντίληψης των εργαζομένων κατά την 

διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών (Sloyan ,2009). 
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2.1.2.6 Τεχνολογία 

 

Με την έννοια τεχνολογία ορίζεται η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ERP, Enterprise Resource Planning) το οποίο 

ενσωματώνει πληροφορίες και πρακτικές για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου 

πόρου του οργανισμού. 

Σύμφωνα με τους Weber & Weber (2001), η τεχνολογία και η χρήση της κατά την 

διάρκεια των οργανωσιακών αλλαγών, οδηγεί στην αποσαφήνιση του στόχου της εκάστοτε 

αλλαγής, διευκολύνει τόσο την επικοινωνία όσο και την κατάρτιση και υποστηρίζει τη 

συμμετοχή των εργαζομένων βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα και οδηγώντας στην 

ολοκλήρωση της αλλαγής. Η τεχνολογία μπορεί έχει τη δυνατότητα θετικά στην απόδοση 

του εργαζομένου να τον ενθαρρύνει να συμμετάσχει και ο ίδιος στην αλλαγή και να κάνει 

πιο ξεκάθαρο το ρόλο του κατά τη διάρκεια αυτής. 

Η σχετικά πρόσφατη έρευνα των Kumar & Pandya (2012), αναφορικά με τη χρήση της 

τεχνολογίας από το τμήμα της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων κατά την διάρκεια 

οργανωσιακών αλλαγών αναφέρει ότι αυτή δύναται να βοηθήσει το τμήμα στην 

ελάφρυνση διοικητικών στόχων και την κατάρτιση στρατηγικής αντιμετωπίσεως της 

αλλαγής.  

 

2.2 Εννοιολογικό πλαίσιο της Οργανωσιακής αλλαγής 

 

2.2.1 Ορισμός 

 

Ως οργανωσιακή αλλαγή ορίζεται η διαδικασία μετάβασης του ατόμου, κατά την οποία 

συντελείται τόσο η επανατοποθέτηση όσο και η προσαρμογή του σε ένα νέο περιβάλλον με 

στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Πρόκειται για έναν «μανδύα» ο οποίος 

περικλείει τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου σε πλήρη αντιστοιχία τόσο με το εσωτερικό όσο 

και με το εξωτερικό του περιβάλλον. Κατ’ ουσίαν η οργανωσιακή αλλαγή αφορά και 

περιλαμβάνει την αναγκαία κάθε φορά αναθεώρηση και τροποποίηση των βασικών τομών 

της οργάνωσης που καλείται να αντιμετωπίσει το κάθε άτομο σε έναν οργανισμό και 

βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες 
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που επηρεάζουν την προσωπικότητα και συμπεριφορά του (Κυριαζόπουλος Π. & Σαμαντά 

Ειρ, 2011). 

Η οργανωσιακή αλλαγή ως διαδικασία αλλά και ως έννοια, απασχόλησε έντονα τους 

επιστημονικούς κύκλους ήδη από τη δεκαετία του 1950. Παλαιότερα, οι επιχειρήσεις 

διακρίνονταν από μονιμότητα και σταθερότητα όμως εύλογα οι αυξανόμενοι ρυθμοί 

ανάπτυξης επέφεραν νέες συνθήκες με αποτέλεσμα κατά τη δεκαετία του 1980 οι 

επιχειρήσεις να αδυνατούν να αντιληφθούν την αλλαγή αυτή και τις επιπτώσεις της. Τούτο 

οδήγησε σε μια εγγενή αδυναμία και ανεπάρκεια προγραμματισμού αλλά και σε αδυναμία 

αντιμετώπισης των εμποδίων που εμφανίζονταν. Η κατάσταση που περιγράψαμε άρχισε 

σταδιακά ν’ αλλάζει όταν οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 

με το να επενδύσουν στη μελέτη και στον σχεδιασμό και στοχεύοντας στον πλήρη έλεγχο 

της διαδικασίας. Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεπέστερα τη διαδικασία 

της αλλαγής επενδύοντας στην συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους. 

 

2.2.2 Τα είδη της Οργανωσιακής Αλλαγής 

 

Μια διαδικασία οργανωσιακής αλλαγής μπορεί να επηρεάζει και να αφορά οποιοδήποτε 

στοιχείο του οργανισμού όπως είναι η στρατηγική, οι δομές, τα συστήματα, οι διαδικασίες, 

οι κανονισμοί, οι πολιτικές, η κουλτούρα, οι ικανότητες, οι συμπεριφορές, η τεχνολογία, και 

οι επιχειρηματικές δραστηριότητες (Polychroniou, 2009). Οι οργανωσιακές αλλαγές αυτές 

καθ’ αυτές διαφέρουν ως προς το σκοπό και το περιεχόμενό τους, την έκταση και τις 

συνέπειές τους. Κατά τούτο, διακρίνονται στα παρακάτω είδη: 

• Η επιβαλλόμενη ή απρογραμμάτιστη:  

Αφορά το είδος της αλλαγής που λαμβάνει χώρα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και 

κρίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις που αστάθμητοι και απρόβλεπτοι παράγοντες 

δημιουργούν την ανάγκη για λήψη άμεσων αποφάσεων, με στόχο ο οργανισμός να 

διατηρήσει το ζωτικό του χαρακτήρα (Reissner, 2009). 

• Η αναμενόμενη ή προγραμματισμένη:  

Ως αναμενόμενη εκλαμβάνουμε την αλλαγή που αποτελεί προϊόν συστηματικής 

επεξεργασίας, μελέτης και σχεδιασμού και η οποία συντελείται μόνο κατόπιν 

υιοθέτησης αντίστοιχου προγράμματος από τον οργανισμό, το οποίο έχει ως στόχο  την 
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ομαλή μετάβαση από το νέο στο παλαιό καθεστώς και τη διευκόλυνση αποδοχής της 

αλλαγής (Reissner, 2009). 

• Η σταδιακή αλλαγή:  

Ως σταδιακή νοείται η αλλαγή που συντελείται σταδιακά και σε επιμέρους κάθε φορά 

φάσεις ανά τομέα και τμήμα του εκάστοτε οργανισμού. Συνήθως, η αλλαγή αυτή δεν 

συντελείται απευθείας, αλλά απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή 

της. Υπάρχει η δυνατότητα, το είδος αυτό να εφαρμοσθεί και σε ένα μεμονωμένο 

τμήμα του οργανισμού, προκειμένου να εξεταστεί και διαπιστωθεί η βιωσιμότητά της, 

η επίδρασή της στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς και τα όποια αποτελέσματα – θετικά ή 

αρνητικά – μπορεί να επιφέρει (Reissner, 2009). 

• Η ριζοσπαστική αλλαγή:  

Η αλλαγή αυτή λαμβάνει χώρα απευθείας, αμέσως και σε όλη την έκταση του 

οργανισμού. Τούτο συμβαίνει με ραγδαίους ρυθμούς ώστε να συντελείται η άμεση 

εφαρμογή της και κατ’ επέκταση η ολοκληρωτική αποκοπή από τα προηγούμενα 

δεδομένα του οργανισμού (Reissner, 2009). 

• Η προδραστική αλλαγή:  

Η προδραστική αλλαγή πραγματοποιείται από έναν οργανισμό και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες προβλέψεις για το μέλλον της και αποσκοπεί – μέσω των απαραίτητων 

κάθε φορά ενεργειών – στο να βρίσκεται η εν λόγω οργάνωση στον πυρήνα των 

εκάστοτε εξελίξεων (Mutch, 1999). 

• Η αντιδραστική αλλαγή:  

Πρόκειται για το είδος της αλλαγής που επέρχεται μόνο κατόπιν εξωτερικού 

ερεθίσματος (Mutch, 1999). 

 

2.2.3 Κύρια Μοντέλα Οργανωσιακής Αλλαγής 

 

Με ποιο τρόπο όμως λαμβάνει χώρα μια οργανωσιακή αλλαγή σε ένα οργανισμό; 

Ειδικότερα στο Δημόσιο Τομέα ο οποίος και εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η οποιαδήποτε οργανωσιακή αλλαγή δεν προεξοφλεί την 

ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Παρά τις προσπάθειες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης 

για την υιοθέτηση και εφαρμογή οργανωσιακών αλλαγών ώστε να κατορθώσει ο τομέας 
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αυτός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, παραμένει ένα δύσκολο έργο καθώς η 

προσαρμογή στις όποιες οργανωσιακές αλλαγές επηρεαζόταν άλλοτε – και εξακολουθεί να 

επηρεάζεται – σε μεγάλο βαθμό, και από την συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος.  

Η έρευνα συνεχίζεται πάντα με στόχο της βελτιστοποίηση της διαδικασίας της αλλαγής 

και προς στιγμήν έχουν δημιουργηθεί τα ακόλουθα μοντέλα στα οποία όταν εντάσσεται η 

οργανωσιακή αλλαγή έχει σύμφωνα με τους μελετητές σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.  

 

2.2.3.1 Το μοντέλο του J. Kotter 

 

Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ουσιαστικά ότι για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, 

μέσω μιας οργανωσιακής αλλαγής, απαιτούνται 7 βήματα.:  

1. Δημιουργία αίσθησης αναγκαιότητας. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας γενικής 

αίσθησης ανάγκης η οποία θα επέλθει μετά από πειστικό διάλογο και μια ανάλυση της 

πραγματικής κατάστασης της αγοράς εργασίας και του ανταγωνισμού. 

2. Δημιουργία καθοδηγητικού συνασπισμού. Ουσιαστικά για να πεισθούν οι 

εργαζόμενοι για την αναγκαιότητα της αλλαγής, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα 

που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα αποτελείται από άτομα θετικά και δεκτικά σε 

αλλαγές. 

3. Ανάπτυξη Οράματος και στρατηγικής: Το όραμα και η στρατηγική του οργανισμού 

θα πρέπει να αναπτυχθούν, να καταστούν σαφή και κατανοητά σε όλους τους 

εργαζόμενους. 

4. Μετάδοση του οράματος για αλλαγή: Στη συνέχεια το όραμα θα πρέπει να 

μεταδίδεται με κάθε θεμιτό μέσο, συνεχώς και αδιαλείπτως. 

5. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για δράση σε πολλαπλά επίπεδα – έμφαση στην 

αντίσταση: Εύλογη είναι και η αντίσταση από ορισμένους εργαζομένους στην 

επερχόμενη αλλαγή και αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να διερευνηθούν 

τα αίτιά της. 

6. Δημιουργία βραχυπρόθεσμων στόχων: Είναι προφανές ότι η πραγματική και 

ουσιαστική αλλαγή απαιτεί αρκετό χρόνο ώστε μέσω αυτής να επέλθουν θετικά 



31 

 

αποτελέσματα. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι καθίστανται ουσιαστικής σημασίας και 

αφού επιτευχθούν τα αποτελέσματα θα πρέπει να παρουσιαστούν στους εργαζομένους 

ώστε οι τελευταίοι να στηρίξουν την αλλαγή. 

7. Στήριξη της αλλαγής: Σημαντικό βήμα αποτελεί η υποστήριξη από τους 

εργαζομένους της αλλαγής και η καλλιέργεια νοοτροπίας συνεχούς βελτίωσης 

(Κυριαζόπουλος Π & Σαμαντά Ειρ. ,2011). 

 

2.2.3.2 Το μοντέλο του Lewin 

 

Το μοντέλο Lewin προτείνει μια διαδικασία αλλαγής η οποία συντελείται σε τρία στάδια. 

• Αποδέσμευση:  

Το στάδιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο αφού αφορά την κάμψη των εσωτερικών 

μηχανισμών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού  που προηγουμένως έχει διαπιστωθεί  ότι 

βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας και εμμένει στις υπάρχουσες μη αποτελεσματικές 

νοοτροπίες του εσωτερικού μηχανισμού λειτουργίας της. 

• Μετάβαση:  

Η μετάβαση ως στάδιο χαρακτηρίζεται από μια κατάσταση σύγχυσης. Η σύγχυση οφείλεται 

αφενός στην ύπαρξη μιας αντίληψης επιτακτικής ανάγκης επανακαθορισμού των ήδη 

υπαρχόντων τρόπων λειτουργίας και αφετέρου στην ανυπαρξία μιας σαφής εικόνας 

αναφορικά με το είδος της αλλαγής την οποία αυτοί θα πρέπει να υποστούν . 

• Επαναδέσμευση:  

Στο στάδιο αυτό αποκρυσταλλώνεται η νέα νοοτροπία και δημιουργούνται τα νέα 

δεδομένα, ώστε να σταθεροποιηθεί μια νέα πιο ήρεμη τάξη πραγμάτων (Κυριαζόπουλος Π 

& Σαμαντά Ειρ, 2011). 

 

2.2.3.3 Το μοντέλο ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) 

 

Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο δημοσιεύτηκε το 1998 από τον Prosci και πρεσβεύει 

τη διαχείριση της αλλαγής σε επίπεδο ατόμου. Το μοντέλο προϋποθέτει την ύπαρξη πέντε 

δομικών συστατικών για την επίτευξη οποιασδήποτε επιτυχούς αλλαγής σε ατομικό 
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επίπεδο. Πρόκειται για: α) την Ευαισθητοποίηση εφόσον η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη, β) 

τη Βούληση, μέσω της οποίας το άτομο δέχεται να συμμετάσχει και να υποστηρίξει την 

αλλαγή, γ) τη Γνώση του τρόπου που απαιτείται για την επίτευξη της αλλαγής δ) την 

Ικανότητα, που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της αλλαγής και εκφράζεται με νέες 

δεξιότητες και συμπεριφορές ε) και τέλος την Ενίσχυση, που είναι το αναγκαίο συστατικό 

για τη διατήρηση της αλλαγής. 

 

2.3 Αντίληψη των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή. 

 

2.3.1 Η διαδικασία της αντίληψης και η αντίληψη των εργαζομένων 

 

Ως αντίληψη νοείται η διαδικασία, κατά την οποία, τα άτομα οργανώνουν και 

ερμηνεύουν τις αισθητηριακές εντυπώσεις τους, προκειμένου να προσδώσουν νόημα στο 

ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν και κινούνται (Robbins P. S. & Judge T.A., 

2011). 

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν και ανταποκρίνονται στις καταστάσεις και στα δρώμενα τα 

οποία λαμβάνουν χώρα μέσα στο περιβάλλον το οποίο δραστηριοποιούνται και με βάση τις 

ατομικές αξίες που έχουν υιοθετήσει και πρεσβεύουν, δηλαδή βάση της προσωπικής 

αντίληψης που τα διακατέχει, δημιουργούν υποθέσεις σχετικές με την αλλαγή. Ο 

Αρμενάκης (1993) στο βιβλίο του «Δημιουργώντας ετοιμότητα στην αλλαγή» επεσήμανε ότι 

«η ετοιμότητα είναι ο γνωστικός πρόδρομος που προηγείται των συμπεριφορών που είτε 

αντιτίθενται είτε υποστηρίζουν μια προσπάθεια αλλαγής. Η ετοιμότητα περιγράφεται σε 

σχέση με τις αντιλήψεις των υπαλλήλων (πεποιθήσεις, συμπεριφορές, προσδοκίες)» 

Αν θέλουμε λοιπόν να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

παρέμβασης σε μια αλλαγή μπορεί να ειπωθεί ότι αυτή δύναται να διευκολυνθεί ή να 

παρεμποδισθεί από τις αντιλήψεις αυτές. Σύμφωνα με τους Coch & French (1953), οι 

προληπτικές προσπάθειες οι οποίες επηρεάζουν τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τέλος τη 

συμπεριφορά ενός στόχου συντελούν στη δημιουργία ετοιμότητας. Ο Nadler (1980) τόνισε 

την ανάγκη να επηρεάζεται η συμπεριφορά των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 

αλλαγής, ενώ ο Robertson (1993), δέχεται την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της 

συμπεριφοράς στην αλλαγή και της οργανωσιακής αλλαγής. Ο Bordia et al (2004), μέσω της 
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έρευνάς του που αφορούσε τη συμμετοχή των εργαζομένων στην αλλαγή, κατέδειξε ότι οι 

αντιλήψεις επηρεάζουν την ολοκλήρωση της αλλαγής. 

 

2.3.2 Η αντίληψη των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών 

 

Τα τελευταία χρόνια πλήθος από έρευνες καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι οι 

εκάστοτε πρακτικές που ακολουθούνται και εφαρμόζονται από το τμήμα διαχείρισης 

ανθρωπίνων πόρων κατά τη διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής, τυγχάνουν θετικής 

αντίδρασης των εργαζομένων και μάλιστα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, έχουν τη 

δύναμη να οδηγήσουν στη μεταστροφή της αντίληψης και της νοοτροπίας τους, 

μετατρέποντάς τους συνακόλουθα σε εταίρους κατά τη διάρκεια τυχόν μετασχηματισμού 

(MacDuffie, 1995, Pfeffer 1998, Huselid et al., 1997). 

Εξίσου σημαντικές είναι και οι αντιλήψεις των εργαζομένων αναφορικά με τις πρακτικές 

HR αφού επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους όσο και οι ίδιες οι πρακτικές (Chand 1999, 

Gantner & Nollen,1989). Το κατά πόσο μπορούν να αναγνωρισθούν οι αντιλήψεις αυτές 

δείχνει και το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται θετικά τις πρακτικές HR 

και προοικονομεί ως ένα σημείο τα θετικά τους αποτελέσματα (Bowen & Ostroff, 2004). 

Επομένως είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των πρακτικών ΗR 

που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής και της αντίληψης των 

εργαζομένων, έχει δε αποδειχθεί ότι οι εφαρμοζόμενες κάθε φορά πρακτικές τείνουν να 

απασχολούν τους εργαζομένους σχετικά με τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, της 

εργασιακής και επαγγελματικής τους ευημερίας και την εν γένει επικράτησή τους στον 

εργασιακό χώρο, κατά τη διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής. Ο ρόλος που 

διαδραματίζει η αντίληψη των εργαζομένων στη δεδομένη αυτή περίπτωση, εκλαμβάνεται 

ως ιδιαίτερα σημαντικός, αφού αυτή αποτελεί τον βασικό παράγοντα που συμβάλλει τόσο 

στην αποδοχή όσο και στην υιοθέτηση της οποιαδήποτε αλλαγής. Κατά τους Eby et al 

(2000), η αντίληψη για τους ανθρώπινους πόρους είναι το «κλειδί» στην εφαρμογή της 

οργανωσιακής αλλαγής, δεδομένου ότι από αυτή εξαρτάται τόσο η επιτυχία της όσο και η 

τυχόν υπονόμευσή της. 
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Ειδικότερα, η αντίληψη αυτή έχει άμεση σχέση και με τη δέσμευση των εργαζομένων 

στην αλλαγή σύμφωνα με τους Benson & Lawler (2003), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι όταν οι 

οργανισμοί δεσμεύονται ουσιαστικά για μια αλλαγή, αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι 

αναπτύσσουν ισχυρή υποχρέωση απέναντι στους οργανισμούς κι αυτό επιτυγχάνεται 

κυρίως μέσω της θετικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αντίληψη και τη δέσμευση των 

εργαζομένων απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή. 

Το 2008, ο Janet εξέφρασε τη άποψη ότι οι αντιλήψεις σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή 

της αλλαγής, πηγάζουν από τη δέσμευση των ίδιων των εργαζομένων να αλλάξουν. 

Δηλαδή, οι αντιλήψεις των εργαζομένων έχουν την ικανότητα να ενισχύσουν ή αντίστοιχα 

να εξασθενήσουν τη δέσμευση των εργαζομένων για την αλλαγή, ενώ και η αντίληψη που 

έχουν οι εργαζόμενοι αναφορικά με τις πρακτικές HR που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια οργανωσιακής αλλαγής, ασκεί σημαντική επίδραση στη δέσμευση τους απέναντι 

σε αυτήν. Μπορούμε συνακόλουθα να πούμε ότι οι πρακτικές HR όχι μόνο εξαρτώνται 

αλλά και αλληλοεπιδρούν σημαντικά με τη δέσμευση, ικανοποίηση και προθυμία του 

ανθρωπίνου δυναμικού, αφού η ανάγκη για αλλαγή εμφανίζεται εξαρτώμενη και από την 

αντίληψη των εργαζομένων και από το πόσο μπορούν να δεσμευτούν απέναντι σε αυτή. 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης  της παραπάνω διατύπωσης με 

την ακόλουθη υπόθεση: 

Η2 : Οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR επηρεάζουν την 

δέσμευση τους απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 
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2.4 Διατύπωση Ερευνητικών Υποθέσεων βασισμένοι στους Ερευνητικούς 

Στόχους. 

 

Οι ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας απαιτεί τη διατύπωση των ακολούθων 

ερευνητικών υποθέσεων που πηγάζουν από κάθε ερευνητικό στόχο. 

Υπόθεση 1. 

Η0: Οι πρακτικές του HR δεν επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά την διάρκεια 

της οργανωσιακής αλλαγής. 

Η1: Οι πρακτικές του HR επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά την διάρκεια της 

οργανωσιακής αλλαγής. 

 

Υπόθεση 2. 

Η0: Οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR δεν επηρεάζουν την 

δέσμευση τους απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

Η1: Οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR επηρεάζουν την δέσμευση 

τους απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

 

Υπόθεση 3 

Η0: Η ηγεσία δεν επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων όταν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή.  

Η1: Η ηγεσία επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων όταν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή. 
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3. Έρευνες σχετικά με το θέμα. 

 

Μπορούν οι κυβερνητικές οργανώσεις να αλλάξουν; Οι πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης σε 

οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου είναι συχνό φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και στο εξωτερικό, με συνήθη πρακτική τις ενέργειες για επανεξέταση, μετατροπή ή 

μεταρρύθμιση των κυβερνητικών υπηρεσιών (Barzelay 2001, Kettl 2000, Pollitt & Bouckaert 

2000, Stillman 1999). Περιέργως, ωστόσο, αυτό το επαναλαμβανόμενο θέμα της αλλαγής 

στους οργανισμούς του δημοσίου δεν προκάλεσε μεγάλο όγκο άρθρων που αναφέρονται 

ρητά στο θέμα της οργανωσιακής αλλαγής της δημόσιας διοίκησης, (Bryson & Anderson 

2000, Chackerian & Mavima 2000, Mani 1995, Wise 2002) και άρθρων περιοδικών σχετικά 

με θέματα που σχετίζονται με την οργανωτική αλλαγή (Berman & Wang 2000, Brudney & 

Wright 2002, Hood & Peters 2004). Τα άρθρα που αναφέρουν την έρευνα και τη θεωρία με 

τίτλους που περιέχουν "οργανωτική αλλαγή" και με αυτό το θέμα ως επίκεντρο, 

εμφανίζονται με πολύ λιγότερη κανονικότητα στα περιοδικά της δημόσιας διοίκησης παρά 

σε ερευνητικά περιοδικά με επίκεντρο τη γενική διαχείριση και τη θεωρία οργάνωσης.  

Ωστόσο στη βιβλιογραφία για τη θεωρία οργάνωσης, ο Van de Ven και ο Poole (1995) 

αναφέρουν ένα εκατομμύριο άρθρα σχετικά με την οργανωτική αλλαγή. Ο πλούτος αυτός 

αρθρογραφίας εμφανίζει πολυπλοκότητα, αλλά και σε αβεβαιότητα δεδομένου ότι 

περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό πολλαπλών και αντικρουόμενων θεωριών και ερευνητικών 

τεκμηρίων. Η πολυπλοκότητα αποτελεί πρόκληση για τους δημόσιους διοικητικούς 

υπαλλήλους και τους ερευνητές της δημόσιας διοίκησης. Στην πλήρη έκδοση του άρθρου, 

Managing Successful Organizational Change in the Public Sector ,  η οποία είναι διαθέσιμη 

στην ιστοσελίδα του PAR (www.aspanet.org), από την οποία αντλεί αρκετά στοιχεία και η 

παρούσα μελέτη, περιέχεται μια επισκόπηση της τεράστιας βιβλιογραφίας σχετικά με τις 

οργανωτικές αλλαγές - ανασκόπηση που αποδεικνύει την πολυπλοκότητά της, αλλά 

επιφέρει και μια απαραίτητη τάξη στη λογοτεχνία. Εδώ, η ανάλυση εντοπίζει σημεία 

συναίνεσης μεταξύ των ερευνητών σχετικά με κοινούς οργανωσιακούς μετασχηματισμούς: 

πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμένες, στρατηγικές και 

διοικητικές αλλαγές (Abramson & Lawrence 2001, Kotter 1995). Αυτά τα σημεία 

χρησιμεύουν ως δοκιμαστικές προτάσεις για τους ερευνητές που θα εξετάσουν σε 

μελλοντικές έρευνες και ως σημαντικές εκτιμήσεις για τους ηγέτες των πρωτοβουλιών 

αλλαγής σε δημόσιους οργανισμούς. 
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3.1 Μελέτες και θεωρίες οργανωτικής αλλαγής σε δημόσιους οργανισμούς στη 

διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Η ποικιλία των θεωρητικών προοπτικών που συνοψίζονται στην ηλεκτρονική έκδοση 

αυτού του άρθρου παρουσιάζει μια μάλλον συγκεχυμένη εικόνα, αλλά (και ταυτόχρονα) 

παρέχει πληροφορίες για τη φύση της οργανωτικής αλλαγής και ειδικότερα για τις αιτίες 

της αλλαγής και τον ρόλο του ηγέτη στη διαδικασία αλλαγής. Μερικές από τις θεωρίες 

υποβαθμίζουν τη σημασία της ανθρώπινης πρακτόρευσης ως πηγής αλλαγής (π.χ., 

DiMaggio & Powell 1983, Hannan & Freeman 1984, Scott 2003). Αντίθετα, άλλες θεωρίες 

θεωρούν σκόπιμη τη δράση του διαχειριστή ανθρωπίνου δυναμικού ως κινητήρια δύναμη 

της αλλαγής (π.χ. Lawrence & Lorsch 1967, Pfeffer & Salancik 1978), αν και οι 

περιβαλλοντικοί, γνωστικοί και οικονομικοί περιορισμοί θέτουν όρια σε μια τέτοια ενέργεια 

(Van de Ven και Poole 1995). 

Αυτές οι σημαντικές θεωρητικές προοπτικές απεικονίζουν τις απόψεις των ερευνητών 

σχετικά με τις αιτίες αλλαγής στους οργανισμούς, ιδιαίτερα την ικανότητα των διαχειριστών 

να επιφέρουν αλλαγές. Παρά τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των θεωρητικών, ωστόσο, ένα 

σημαντικό ερευνητικό έργο δείχνει ότι οι διευθυντές συχνά κάνουν αλλαγές στις 

οργανώσεις τους (Armenakis, Harris, Feild 1999, Burke 2002, Judson 1991, Kotter 1995, 

1996, Y ukl 2002). Οι μελέτες του δημόσιου τομέα δείχνουν επίσης τον κρίσιμο ρόλο που 

διαδραματίζουν οι δημόσιοι διευθυντές στην πραγματοποίηση οργανωτικών αλλαγών (π.χ. 

Abramson & Lawrence 2001, Bingham & Wise 1996, Borins 2000, Doig & Hargrove 1990, 

Hennessey 1998, Kemp, Funk & Eadie 1993). 

Παρά τις κάποιες διαφοροποιήσεις σε αυτά τα μοντέλα και πλαίσια, παρατηρούμε 

αξιοσημείωτες ομοιότητες μεταξύ τους, καθώς και εμπειρικές μελέτες που τις 

υποστηρίζουν (Armenakis & Bedeian 1999). Μπορεί κανείς να διακρίνει από αυτό το σώμα 

της έρευνας μια συναίνεση που δέχεται ότι οι ηγέτες και οι συμμετέχοντες στην αλλαγή θα 

πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένους παράγοντες,  κάθε ένας από τους 

οποίους είναι κατάλληλος για μελλοντική έρευνα. Πρόκειται για την συνειδητοποίηση της 

ύπαρξης της ανάγκης για αλλαγή, την κατάρτιση ενός πλάνου δράσεως, το χτίσιμο ενός 

πλαισίου εσωτερικής υποστήριξης της αλλαγής και της κάμψης της αντιστάσεως, τη 

δέσμευση στην αλλαγή, την εξωτερική υποστήριξη, τους επαρκείς πόρους υποστήριξης της 

αλλαγής, την ενσωμάτωση της εκάστοτε αλλαγής στην καθημερινή ρουτίνα και τις αλλαγές 

στα υποσυστήματα του οργανισμού. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες παρουσιάζουν τη 
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διαδικασία αλλαγής ως γραμμική εξέλιξη διαμέσου διαδοχικών σταδίων που 

αντιπροσωπεύονται από τους παράγοντες αυτούς (π.χ. Armenakis, Harris & Feild 1999, 

Greiner 1967, Kotter 1995), ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή, σπάνια 

εκτυλίσσεται με τόσο απλό γραμμικό τρόπο (Amis, Slack, Hinings 2004, Van de Ven 1993).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πλήθος μελετώ όπως η εργασία του Nutt (1983, 1986) και 

άλλων υποδηλώνει με ακρίβεια την ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από τις παραδοχές της 

βιβλιογραφικής προσθήκης για την έρευνα προτάσεων που αφορούν στην οργανωσιακή 

αλλαγή. Οι ερευνητές θα πρέπει να αναλύσουν τις αλληλεπιδραστικές επιδράσεις 

διαφόρων παραγόντων χρησιμοποιώντας ερευνητικά σχέδια και μεθόδους που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά τη δυνατότητα μιας προσέγγισης έκτακτης ανάγκης στην 

εφαρμογή των οργανωτικών αλλαγών. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα είναι η χρησιμοποίηση 

πολυμεταβλητών στατιστικών τεχνικών και μεγάλων δειγμάτων δεδομένων οργανώσεων σε 

διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και σε διαφορετικές συνθήκες δημόσιας διαχείρισης. 

Άλλη άμεση ερευνητική ανάγκη περιλαμβάνει την επανεξέταση γενικών προτάσεων για την 

οργανωσιακή αλλαγή στη δημόσια διοίκηση, συνθέτοντας τις διάφορες θεωρίες που τις 

διέπουν και δοκιμάζοντας ανταγωνιστικές προτάσεις. Στη διαδικασία, οι ερευνητές πρέπει 

να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ανάλυσης της σχέσης μεταξύ του περιεχομένου και 

της διαδικασίας της αλλαγής και των οργανωτικών αποτελεσμάτων. Ορισμένα σχέδια θα 

είναι πολύ προκλητικά και δαπανηρά αλλά οι ερευνητές θα πρέπει να αναζητήσουν 

τρόπους σύλληψης και εκτέλεσης τους, ενδεχομένως μέσω κοινοπραξιών ερευνητών (π.χ. 

Huber & Glick, 1993) και προτάσεων για μεγάλες ερευνητικές επιχορηγήσεις. Ένα τέτοιο 

φαινόμενο θα ήταν σημαντικό τόσο για την πρακτική όσο και για την οικοδόμηση της 

θεωρίας της τόσο χρήσιμης στη δεδομένη για το δημόσια τομέα χρονική συγκυρία.  
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4. Μεθοδολογία Έρευνας 

 

  

 Ως μεθοδολογία ορίζεται η διαδικασία που περιλαμβάνει μεθόδους και δράσεις σχετικές 

με την ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων και ερωτημάτων και στοχεύει στην επίτευξη 

ασφαλών και αντικειμενικών αποτελεσμάτων αναφορικά με το βασικό θέμα μιας μελέτης 

(Ζαφειρόπουλος, 2005). Η μεθοδολογία της έρευνας συνιστά τη βάση με την οποία ο 

εκάστοτε  μελετητής μπορεί να αναπτύξει το σύνολο της μελέτης του. Αυτό που απαιτείται 

σε πρώτο στάδιο είναι η ύπαρξη ενός σαφούς ορισμού του πεδίου μελέτης , ο οποίος 

αφενός θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους και αφετέρου θα 

πρέπει να προσδιορίζεται η ακρίβεια και η εγκυρότητα μέσω της αξιολόγησής τους. Προς 

τούτο, τα βήματα της έρευνας τίθενται μέσω της ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου 

μεθοδολογικού πλαισίου δια του οποίου ο ερευνητής ελέγχει την ορθότητα του 

ερευνητικού προβλήματος. Η ανάπτυξη της κατάλληλης κάθε φορά ερευνητικής επιλογής 

στην οποία εστιάζει η Μεθοδολογία της έρευνας, εξασφαλίζει στον ερευνητή ουσιαστικά 

συμπεράσματα σχετικά με τα βασικά ερωτήματα της μελέτης του. (Δημητρόπουλος 2004). 

 

4.1 Φιλοσοφία της Έρευνας 

 

 Η έρευνα που ακολουθεί ο κάθε ερευνητής επηρεάζεται από το φιλοσοφικό πρίσμα υπό 

το οποίο ο ερευνητής αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις (Παρασκευόπουλος,1993). Στις 

κοινωνικές επιστήμες ποικίλουν οι φιλοσοφικές σχολές. Ενδεικτικά θα αναφερθούν οι 

πλέον βασικές, αυτές του θετικισμού, της φαινομενολογίας, καθώς και της οντολογίας, του 

ρεαλισμού και του εμπειρισμού. 

 

4.1.1 Θετικισμός 

 

Ο θετικισμός, μια από τις πλέον διαδεδομένες φιλοσοφίες της επιστήμης,  είναι ένα 

φιλοσοφικό δόγμα το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1920 στην Αυστρία και τη 

Γερμανία, κυριάρχησε την εικοσαετία 1940 – 1960 και υποστηρίζει πως οτιδήποτε υπάρχει 

(το υπαρκτό) προέρχεται από την εμπειρία και είναι θετικά εξακριβωμένο. Μια από τις 

βασικές πηγές έμπνευσης του εν λόγω φιλοσοφικού δόγματος αποτέλεσε ο κλασικός 

εμπειρισμός που διαμορφώθηκε αρχικά στην περίοδο του Διαφωτισμού και αργότερα από 

τους Hobbes, Locke και Hume. Στο πέρασμα των χρόνων, ο θετικισμός μετεξελίχθηκε σε 
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συγκεκριμένη εμπειρική μεθοδολογία,  η οποία επιχειρούσε να εξηγήσει τη φύση και την 

κοινωνία θεωρώντας ότι η γνώση και η επιστήμη μπορούν να θεμελιωθούν μόνο πάνω στα 

δεδομένα της εμπειρίας και της παρατήρησης. 

Η επίδραση του θετικισμού στην επιστήμη είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από 

την άγονη θεωρητικολογία και τη στροφή προς την έρευνα των γεγονότων, η οποία θα 

βασίζεται στην εμπειρία, την παρατήρηση, το πείραμα και τα μαθηματικά. Ο 

χαρακτηρισμός μιας θεωρίας ως επιστημονικής απαιτεί να είναι αυτή επαληθεύσιμη, ενώ η 

έρευνα γίνεται κυρίως για τον έλεγχο μεταξύ των υποθέσεων και των συνεπειών τους, από 

όπου ενδέχεται να προκύψει υλικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας. Επομένως, 

κατά τη θετικιστική φιλοσοφικό δόγμα, η έρευνα συνίσταται σε μια οργανωμένη και 

σκόπιμη προσπάθεια συλλογής καινούργιων πληροφοριών ή χρήση της υπάρχουσας 

γνώσης προς ένα νέο σκοπό (Κυριαζόπουλος, Σαμαντά 2011). Στο θετικισμό η διάκριση 

ανάμεσα στη θεωρία και την έρευνα είναι σαφής, αφού η δεύτερη ελέγχει την πρώτη και 

αναπτύσσει νόμους. Σύμφωνα με τον Plugh (1983), η έρευνα χρησιμεύει για τη 

συγκέντρωση στοιχείων πάνω στα οποία βασίζονται μεν κάποιες γενικευμένες προτάσεις, 

οι οποίες όμως μπορούν να υποστούν έλεγχο. Οι όροι της θεωρίας δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να ονομάζονται πραγματικά επιστημονικοί αν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης 

τροποποίησης τους μέσω της παρατήρησης (Αθανασίου, 2000). 

4.1.2 Φαινομενολογία. 

 

Χαρακτηριζόμενη από την κεντρική σημασία που αποδίδει στο ρόλο της ανθρώπινης 

συνείδησης, στον σχηματισμό και στην αναπαραγωγή των ανθρώπινων και κοινωνικών 

φαινομένων, θεμελιώθηκε ως επιστήμη από το Γερμανό φιλόσοφο Husserl (1859 - 1938) 

και ασχολείται με τις κοινωνικές σχέσεις από την πλευρά των ανθρώπων και της ατομικής 

τους δράσης. Αυτή η αλληλεπίδραση πραγματώνεται μέσω διαφόρων συμβολικών τρόπων 

επικοινωνίας και οι ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις οικοδομούνται μέσω της ερμηνείας και 

της κατανόηση των πράξεων, των συμπεριφορών και των δράσεων των άλλων. Η 

φαινομενολογία κάνει διάκριση μεταξύ εμφάνισης - φαινομένου και ουσίας – νοήματος και 

ενδιαφέρεται για το νόημα των πραγμάτων και των κοινωνικών φαινομένων ενώ 

επικεντρώνεται στο ανθρώπινο βίωμα και συγκεκριμένα στο νόημα που αποδίδει ο κάθε 

άνθρωπος σε μια κατάσταση αφού τη βιώσει. Θεωρεί ότι το κάθε φαινόμενο αντλεί την 

αλήθεια του από ένα συγκεκριμένο γεγονός στο οποίο ο κάθε άνθρωπος δίνει την ανάλογη 

αξία ανάλογα με τις αντιλήψεις, μνήμες και φαντασιώσεις φέρει. Σύμφωνα με τον Bernard 
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(1994), η φαινομενολογία βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση των φαινομένων τα οποία 

αντιλαμβάνεται ως σύνολο και όχι ως επιμέρους παραμέτρους. Τέλος, η φαινομενολογία 

εξετάζει ειδικά τον τρόπο με τον οποίο ο φιλόσοφος κατορθώνει να αποκλείσει τις 

προκαταλήψεις του σχετικά με την αντίληψη του για τον κόσμο (Παρασκευόπουλος, 1993). 

4.1.3 Οντολογία. 

 

Η οντολογία περιλαμβάνει  μια ποικιλία φιλοσοφικών θέσεων που πραγματεύονται 

θέματα σχετικά με το άτομο, την εμπειρία της επιλογής, την απουσία της λογικής 

κατανόησης του κόσμου κ.α. Η θεμελιώδης έννοια που χαρακτηρίζει το σύνολο των 

οντολογικών φιλοσοφικών προσεγγίσεων, είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι,  ο άνθρωπος 

αντιμετωπίζεται όχι απλά ως ένα σκεπτόμενο υποκείμενο, αλλά ως ενεργό υποκείμενο και 

συναισθηματικό κέντρο . Η οντολογία αφορά υποθέσεις ερευνητών για το πώς δύναται να 

στοιχειοθετηθεί η γνώση με κεντρική υπόθεση ότι αυτή προκύπτει μέσα από τα τελικά 

αποτελέσματα και εφόσον αποτελείται από ιδέες που λειτουργούν, πρέπει να ανακαλύψει 

ο ερευνητής ποιες είναι αυτές μέσω της δοκιμής και της αλλαγής καταστάσεων 

(Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). 

4.1.4 Ρεαλισμός. 

 

Σύμφωνα με τον Πεχλιβανίδη (2007) « ως ρεαλισμό θα χαρακτήριζε κάποιος την βασική 

οντολογική θέση κατά την οποία ο κόσμος είναι πραγματικός, έχει αντικειμενική υπόσταση 

και δεν είναι μόνο παράσταση ή κατασκεύασμα του ανθρώπινου νου. Τα αντικείμενα, 

δηλαδή, υπάρχουν αντικειμενικά και ανεξάρτητα από την νόηση και την συνείδησή 

μας.» Κατά το ρεαλισμό, η γνώση συνιστά μια δυναμική διαδικασία η οποία καθορίζεται 

από τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της εκάστοτε εποχής. Τόσο η πραγματικότητα 

όσο και η αντικειμενική αλήθεια υπάρχουν ανεξάρτητα από την ανθρώπινη σκέψη, ωστόσο 

ο τρόπος προσέγγισής τους τροποποιείται διαρκώς με αποτέλεσμα τα ίδια τα φαινόμενα να 

υφίστανται διαρκώς διαφοροποιήσεις. Το βάρος αποδίδεται στη γέννηση αλλά και στην 

εξέλιξη των εννοιών τις οποίες περιέχουν τα φαινόμενα και όχι στη σχέση μεταξύ των 

φαινομένων αυτών καθ’ εαυτών. 
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4.1.5 Εμπειρισμός 

 

Ο εμπειρισμός συγκλίνει με την φιλοσοφία του θετικισμού όσον αφορά στην υπόσταση 

των πραγμάτων. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο έγκειται κυρίως στον τρόπο 

προσέγγισης και στο βαθμό κατανόησης της αντικειμενικής αλήθειας αφού, σύμφωνα με 

τον εμπειρισμό, μπορεί οι αισθήσεις να αποτελούν το μόνο τρόπο προσέγγισης της 

αλήθειας και της γνώσης, πλην όμως δεν είναι αντικειμενικές. Επομένως, η απόκτηση 

γνώσης της απόλυτης πραγματικότητας δεν έχει ποτέ τη δυνατότητα να καταστεί 

ολοκληρωμένη και διαχρονική (Μάντζαρης 2012). 

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έχει επιλεγεί ο θετικισμός, ως ερευνητική 

διαδικασία που μελετά τα γεγονότα βάσει λογικών επιχειρημάτων και υποθέσεων, με 

στόχο τα αντικειμενικά αποτελέσματα ύστερα από διεξοδική έρευνα. Βαρύτητα δόθηκε σε 

ξένη και ελληνική βιβλιογραφικά καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα και όχι σε 

ανυπόστατες απόψεις τρίτων. Αρχικά μελετήθηκαν άρθρα και βιβλία και στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκαν αντικειμενικά εργαλεία, όπως τα ερωτηματολόγια για την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με το εξεταζόμενο θέμα. 

 

4.2 Ερευνητική Προσέγγιση 

 

Ο θετικισμός ο οποίος επιλέχθηκε ως μεθοδολογία έρευνας, αναλύεται σύμφωνα με τον 

Παρασκευόπουλο (2001), μέσα από την επαγωγική (inductive) και την παραγωγική 

(deductive) διαδικασία έρευνας. 

4.2.1 Επαγωγική Μέθοδος 

 

Η επαγωγική μέθοδος αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων και την ανάπτυξη μιας θεωρίας 

ή την αναζήτηση μιας υπάρχουσας στην οποία «ταιριάζουν» αυτά τα στοιχεία 

(Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). Κύριος στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η 

αποκάλυψη των σχέσεων ανάμεσα στα φαινόμενα μέσω μιας διαδικασίας ανακάλυψης. Οι 

ερευνητές αρχόμενοι από κάποιες γενικές αρχές και τη συλλογή συμπερασμάτων και 

χρησιμοποιώντας πλήθος εμπειρικών εργαλείων συλλογής δεδομένων διατυπώνουν μια 

θεωρία, η οποία  στηρίζει την εγκυρότητά της στην περαιτέρω διασφάλισή της μέσω της 
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παρατήρησης και της διαδικασίας της ανοιχτής συνέντευξης (Κυριαζόπουλος και Σαμαντά 

2011). 

4.2.2 Παραγωγική Μέθοδος 

 

Στην  παραγωγική προσέγγιση ο ερευνητής  μέσω της θεωρίας θέτει μια ή περισσότερες 

υποθέσεις και στη συνέχεια τις ερευνά με τη βοήθεια των κατάλληλων ερευνητικών 

εργαλείων. Σύμφωνα με τους Mc Daniel et al (1995), η επαγωγική μέθοδος επιζητά την 

εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από ένα μεγάλο όγκο στοιχείων, ενώ η παραγωγική 

επιχειρεί την ανάπτυξη μιας λογικής επιχειρηματολογίας η οποία θα μετεξελίσσεται από 

ένα γενικό πλαίσιο σε κάτι ποιο συγκεκριμένο. Η παραγωγική μέθοδος συνίσταται στη 

λήψη ενός επιλεγμένου δείγματος το οποίο στη συνέχεια γενικεύεται για ολόκληρο 

πληθυσμό. Χρησιμοποιεί δε συγκεκριμένα  εργαλεία συλλογής δεδομένων, που είναι 

ενδεικτικά:  

• η παρατήρηση 

• το πείραμα 

• το δομημένο ερωτηματολόγιο 

• η συνέντευξη 

Στόχος είναι η ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος που συμπεριλαμβάνει την τυποποίηση, 

τη μέτρηση και την αρίθμηση. 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε η παραγωγική μέθοδος, μέσα 

από την οποία αναπτύχθηκαν υποθέσεις με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια 

ακολούθησε η διερεύνηση με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων. Ακολουθήθηκαν τα στάδια 

που έχουν διατυπωθεί από τους Κυριαζόπουλο και Σαμαντά (2011), και είναι: α) Η θεωρία, 

β) Η υπόθεση, γ) Η συγκέντρωση στοιχείων, δ) Τα ευρήματα, ε) Οι υποθέσεις που 

επιβεβαιώθηκαν ή απορρίφθηκαν και στ) Η αναθεώρηση της θεωρίας. 

 

4.3 Τεχνική της Έρευνας 

 

 Για την ορθή διεξαγωγή οιασδήποτε ερευνητικής μελέτης απαιτείται μια συγκεκριμένη 

ερευνητική διαδικασία η οποία και καθορίζει τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και 

εγγυάται την εγκυρότητά τους. Η έρευνα αποτελεί μια αυξανόμενα σημαντική πηγή 

πληροφοριών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των δημοσίων οργανισμών (Walker and 
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Enticott 2004). Οι διάφορες τεχνικές συλλογής στοιχείων και διεξαγωγής της έρευνας  

καθορίζουν και την κατηγορία στην οποία αυτή εμπίπτει ή δημιουργούν μια μίξη ειδών. Στη 

διεθνή βιβλογραφία συναντούμε τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Πειραματική Έρευνα (experimental): Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η εύρεση 

αιτιώδους σχέσης μεταξύ των φαινομένων που μελετώνται. Στηρίζεται στο πείραμα 

και αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας των υποθέσεων και στο κατά πόσον 

υπάρχει μεταξύ τους συστηματική σχέση. Συναντάται συνήθως στον θετικισμό με 

την παραγωγική προσέγγιση και την ποσοτική έρευνα. 

 

2. Grounded Theory (Θεμελιώδης θεωρία): Η στρατηγική αυτή αναπτύσσεται μέσα 

από δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί δια της παρατήρησης. Εφαρμόζεται κατά 

κύριο λόγο στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας όπου η κωδικοποίηση των ποιοτικών 

δεδομένων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της διαδικασίας ανάλυσης. 

«Κωδικοποίηση σημαίνει απόδοση νοήματος ή πληροφορίας σε τμήματα των 

δεδομένων άρα συνδέεται άρρηκτα με την τμηματοποίηση των δεδομένων (data 

segmentation) (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). 

 

3. Μελέτη Περίπτωσης (case study):Σύμφωνα με τους Κυριαζόπουλο & Σαμαντά, 

2011 ως μελέτη περίπτωσης  ορίζεται η συγκεκριμένη περίπτωση ενός στοιχείου 

που χρησιμοποιείται ή αναλύεται προκειμένου να επεξηγήσει μια θεωρητική 

άποψη ή αρχή αλλά και μια διαδικασία ή ιστορικό έρευνας κατά τη διάρκεια της 

οποίας μελετάται λεπτομερώς η εξέλιξη ενός ατόμου, ομάδας ή κατάστασης σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Με τον όρο περιγράφεται τόσο η ανάλυση μιας 

συγκεκριμένης περίπτωσης, όσο και μια μεθοδολογία έρευνας. Με την εν λόγω 

έρευνα εξετάζεται σε βάθος ένα άτομο, μια ομάδα ή μια οργανωτική δομή σε 

κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Σκοπός μιας μελέτης περίπτωσης είναι να 

εξερευνήσει και αναλύσει συστηματικά τα πολύπλευρα φαινόμενα που συνθέτουν 

το άτομο, την ομάδα ή την οργανωτική δομή, προκειμένου να κάνει γενικεύσεις για 

τον ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκε (Cohen et al, 1994). Η έρευνα της 

μελέτης περίπτωσης δεν φιλοδοξεί να ανακαλύψει μια καθολική γενικευμένη 

παραδοχή, αντίθετα δίνει έμφαση στην εξερεύνηση και την περιγραφή της υπό 

εξέταση περίπτωσης σύμφωνα με το ερμηνευτικό παράδειγμα. 
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4. Εθνογραφική Έρευνα (ethnography): Περιλαμβάνει την παρατήρηση πολλών 

συμμετεχόντων και στοχεύει στην περιγραφή και εξήγηση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος μιας συγκεκριμένης ομάδας. Πρόκειται για μια μέθοδο ποιοτικής 

έρευνας που συναντάται αρχικά στον κλάδο της ανθρωπολογίας και καταγράφει τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων αναφορικά με έννοιες και γεγονότα, αλλά και το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο αυτά διαδραματίζονται. Η εθνογραφική έρευνα στοχεύει στην 

παραγωγή υποθέσεων βασιζόμενων σε περιγραφές των συμμετεχόντων στην 

έρευνα  χωρίς τη χρήση ερωτήσεων που ενέχουν τον κίνδυνο προκαθορισμού της 

απάντησης. (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). Στη μέθοδο αυτή ο εθνογράφος 

οφείλει να αφιερώσει σημαντικό χρόνο στο πεδίο της έρευνας του (Κυριαζόπουλος 

& Σαμαντά, 2011). 

 

5. Αρχειακή Έρευνα :Η έρευνα αυτή είναι κατεξοχήν δευτερογενής και διευκολύνει το 

σχηματισμό υποθέσεων που σχετίζονται με το παρελθόν. Περιορίζεται όμως στη 

φύση των αρχείων και δεδομένων που έχουν διασωθεί. 

 

6. Έρευνα Επισκόπησης: Χρησιμοποιείται για τη συλλογή και ανάλυση πρωτογενών 

ποσοτικών δεδομένων. Εξασφαλίζει την άμεση προσέγγιση της γνώσης, καθώς ο 

ερευνητής δύναται να αναζητήσει και να εκμαιεύσει πληροφορίες που αφορούν 

στις στάσεις και προτιμήσεις των ατόμων ερχόμενος σε απευθείας επικοινωνία μαζί 

τους. Ειδικότερα, η έρευνα επισκόπησης βασίζεται στην άντληση πληροφοριών από 

τους συμμετέχοντες αναφορικά με το βαθμό ενημέρωσης των γνώσεών τους, του 

ενδιαφέροντος, της στάσης και της άποψής τους απέναντι στο θέμα αυτής 

(Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). Βασικό της πλεονέκτημα συνιστά η ευελιξία 

στην πρόσβαση πολλών ειδών πληροφοριών. Από την άλλη όμως, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος συλλογής λανθασμένων ή βεβιασμένων απαντήσεων από τους 

ερωτώμενους, είτε λόγω αγνοίας ή έλλειψης χρόνου, είτε λόγω απροθυμίας 

συμμετοχής (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). 

 

7. Περιγραφικές έρευνες (survey): Αποσκοπούν στον προσδιορισμό συγκεκριμένων 

στόχων και χαρακτηριστικών μιας δεδομένης κατάστασης και απαιτείται να είναι 

σωστά οργανωμένες και σχεδιασμένες. Ο ερευνητής θα πρέπει να είναι 

αμερόληπτος και ορθά καταρτισμένος για την σωστή αποτύπωση των 

αποτελεσμάτων. 
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 Η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι 

η μελέτη περίπτωσης (casestudy), με στόχο να ερευνήσει τις αντιλήψεις των εργαζομένων 

απέναντι στις πρακτικές HR κατά τη διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

 

4.3.1 Τα είδη της έρευνας 

 

Τα είδη της έρευνας διακρίνονται κυρίως σε δύο: τη διερευνητική (exploratory) και τη 

συμπερασματική (conclusive) έρευνα (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά,2011). 

Διερευνητική (Exploratory): Συχνά βασίζεται στην βιβλιογραφική έρευνα ή τη διεξαγωγή 

συνεντεύξεων σε ομάδες εστίασης με στόχο τον προσδιορισμό βασικών ζητημάτων και 

μεταβλητών. Η διερευνητική έρευνα στοχεύει στη διερεύνυση ενός προβλήματος μη 

σαφώς καθορισμένου και συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό αλλά και στον καθορισμός 

του θέματος και της μεθόδου συλλογής στοιχείων. Τα συμπεράσματα αυτής πρέπει να 

εξάγονται με πολλή προσοχή (Shields & Rangarjan, 2013). Λαμβάνοντας υπόψη τον 

θεμελιώδη χαρακτήρα της, η διερευνητική έρευνα συχνά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

ένα αντιληπτό πρόβλημα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.  Η διερευνητική έρευνα 

αποκτά μέσω του Διαδικτύου διαδραστικό χαρακτήρα (Babbie, 2007). 

Συμπερασματική (Conclusive): Πρόκειται για την έρευνα που παρέχει πληροφορίες 

χρήσιμες στην εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Σε μεγάλο βαθμό είναι 

ποσοτικής φύσεως, με τη μορφή αριθμών, τα αποτελέσματα της οποίας ποσοτικοποιούνται 

και συνοψίζονται. Η συμπερασματική έρευνα στηρίζεται τόσο σε δευτερογενή στοιχεία, 

ήτοι στις βάσεις δεδομένων που αναλύονται, όσο και σε πρωτογενή, δηλαδή στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν ειδικά για την μελέτη. Μπορεί να είναι περιγραφική (descriptive) ή 

αιτιολογική (casual) και επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου η γνώση/ πληροφορία για το θέμα 

είναι ήδη διαθέσιμη. Η περιγραφική έρευνα επιχειρεί την ακριβή περιγραφή ενός 

φαινομένου, τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των χαρακτηριστικών μιας κατάστασης η 

οποία είναι δεδομένη, ενώ η αιτιολογική επιχειρεί τον προσδιορισμό της επίδρασης μιας 

μεταβλητής σε μία άλλη (Neenlankavil, 2007). 

Στην παρούσα εργασία ακολουθήθηκε η συμπερασματική / περιγραφική έρευνα, αφού 

διαμορφώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο, αναπτύχθηκαν οι ερευνητικοί στόχοι και τα 

ερευνητικά ερωτήματα και ως εκ τούτου σχηματίστηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η 

συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων. Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε ο 
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δημόσιος τομέας και συγκεκριμένα οι διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 

4.3.2 Μέθοδοι Έρευνας 

 

Οι Holloway & Wheeler (1996) υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει κάτι που να ονομάζεται «η 

καλύτερη μέθοδος» στην έρευνα αλλά απαιτείται η κατάλληλη σχέση ανάμεσα στο υπό 

ερώτηση ζήτημα και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για να επιλυθεί αυτό. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντούμε δύο βασικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη 

διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας: την ποσοτική (quantitative) και την ποιοτική 

(qualitative) προσέγγιση. Οι ως άνω προσεγγίσεις, παρά τις μεταξύ τους διαφορές που 

αφορούν στη φύση των δεδομένων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν δεν διαφέρουν ως 

προς την ποιότητα του παραγώμενου αποτελέσματος, αφού καμία δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ανώτερης ή κατώτερης σημασίας. Αντιθέτως και οι δύο συνεισφέρουν εξίσου στην 

προαγωγή της έρευνας. Αν και η ποιοτικ ήπροσέγγιση θεωρείται από κάποιου ςερευνητές η 

πλέον κατάλληλη καθώς προσδίδει εγκυρότητα στην έρευνα (Campbell and Fiske, 1959), 

υπάρχουν εντούτοις σημαντικά πρακτικά ζητήματα που ο εκάστοτε ερευνητής οφείλει να 

λάβει υπόψη όπως η χρηματοδότηση, το εύρος χρόνου και η πρότερη εμπειρία αλλά και η 

δική του εμπειρία και κατάρτιση (Holloway and Wheeler, 1996). Πολλές επιλογές μπορεί να 

βασίζονται σε πρακτικά ζητήματα, είναι όμως εξίσου σημαντικό οι φιλοσοφικές ιδέες στις 

οποίες βασίζονται να γίνονται κατανοητές. Υπό το πρίσμα αυτό, η μεθοδολογία που 

επιλέγεται πρέπει να είναι κατάλληλη γιατι συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προσδοκίες 

της εκάστοτε συγκεκριμένης μελέτης (Plowman 1991, Kelly 1991, Schmitt & Klimoski, 1991). 

Στην ουσία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν οι 

οποίες να είναι εφαρμόσιμες καθόλες τις ερευνητικές αναζητήσεις. Ο εκάστοτε ερευνητής 

έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάλογα με το αντικείμενο, τα μέσα που διαθέτει αλλά και 

τους στόχους που έχει θέσει, την προσέγγιση που τον εξυπηρετεί.  

Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν τόσο αυτές όσο και τα είδη που εμπίπτουν σ' 

αυτές, τις πλαισιώνουν και τις καθορίζουν. 
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4.3.2.1  Ποσοτική μέθοδος 

 

Η ποσοτική μέθοδος χρησιμοποιεί στατιστικά εργαλεία για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της. Στην εν λόγω μέθοδο, ο ερευνητής συλλέγει συστηματικά 

πληροφορίες και δεδομένα που συνδέονται με ένα πρόβλημα με σκοπό τη μετατροπή τους 

σε αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία, με στόχο τη σύγκριση των διάφορων μεταβλητών, 

ώστε να καταλήξει σε αντικειμενικές ερμηνείες, ως προς τα αίτια και τις σχέσεις μεταξύ 

αυτών των μεταβλητών (Giacomini & Cook, 2000). Το συνηθέστερο εργαλείο που 

χρησιμοποιείται στην ποσοτική μέθοδο για τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων είναι 

το ερωτηματολόγιο.  

4.3.2.2 Ποιοτική Μέθοδος 

 

Στην ποιοτική μέθοδο ο ερευνητής επιδιώκει να εξερευνήσει σε βάθος, να αναζητήσει, 

αλλά και να κατανοήσει τις υποκειμενικές στάσεις και πεποιθήσεις κάποιων ατόμων 

σχετικά με ένα φαινόμενο, ώστε να συμβάλλει στη σφαιρική γνώση γι’ αυτό, στην οποία θα 

περιλαμβάνεται μια ουσιαστική ερμηνεία για τους συμμετέχοντες και για το περιβάλλον 

τους σε σχέση με το φαινόμενο αυτό (Mantzoukas, 2004). 

Την ποιοτική μέθοδο απαρτίζουν τα εξής στοιχεία: η σε βάθος συνέντευξη, η ομάδα 

εστίασης ενδιαφέροντος, οι συγκαλυμμένες τεχνικές και η παρατήρηση. 

Σε βάθος συνέντευξη: Ο ερευνητής πραγματοποιεί μια «πρόσωπο με πρόσωπο» 

συνέντευξη με τον ερωτώμενο, η οποία συνήθως διαρκεί 30-45 λεπτά. Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος τύπος ερωτήσεων, αλλά αντίθετα, ο ερευνητής έχει την ευχέρεια να 

δημιουργήσει ερωτήσεις, να ζητήσει διευκρινίσεις και γενικώς να επιχειρήσει να συλλέξει 

τις καλύτερες πληροφορίες. Πρόκειται για μια μέθοδο που θεωρείται ως η καταλληλότερη 

τεχνική για τη συλλογή πληροφοριών στις εξής περιπτώσεις (Tull & Hawkins, 1987): 

• Όταν απαιτείται απόλυτη και πλήρης διευκρίνιση για τις συμπεριφορές, επιθυμίες, 

τάσεις, γνώμες διαθέσεις και ανάγκες των καταναλωτών. 

 

• Όταν το προς μελέτη θέμα θεωρείται προσωπικό και «απόρρητο». 

 
• Όταν το προς έρευνα θέμα θεωρείται ευαίσθητο και συναισθηματικό. 
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• Όταν η φύση του θέματος μπορεί να αναγκάσει τους ερωτώμενους να 

συμφωνήσουν με τη γνώμη των μελών μια ομάδας και να δώσουν κοινωνικά 

αποδεκτές απαντήσεις 

 
• Όταν απαιτείται λεπτομερής κατανόηση πολύπλοκων αποφάσεων ή και 

συμπεριφορών. 

 
• Όταν τις συνεντεύξεις διενεργούν επαγγελματίες για τη φύση της δουλειάς τους. 

 

Ομάδα εστίασης ενδιαφέροντος: Για τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ένας μικρός αριθμός 

ατόμων τα οποία συγκεντρώνονται σε κάποιο χώρο για να συζητήσουν για το σχετικό θέμα 

που ενδιαφέρει τον ερευνητή. Προκειμένου για τον ερευνητή να έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα, συνήθως ο αντίστοιχος χώρος είναι 

ειδικά διαμορφωμένος με την ύπαρξη μονόδρομου καθρέπτη και εφοδιασμένος με όλα τα 

απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα. Η τεχνική μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τις 

παρακάτω περιπτώσεις (Denzin & Lincoln, 2000): 

• Για τη γέννηση ιδεών σχετικών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

• Για την αξιολόγηση νέων προϊόντων 

• Για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής και διαφημιστικής στρατηγικής ενός 

προϊόντος 

• Για το σχεδιασμό ερωτηματολόγιου 

• Για τη δημιουργία υποθέσεων που μπορούν να ελεγχθούν στατιστικά 

μεταγενέστερα. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο συντίθενται οι συμμετέχοντες είναι τέτοιος ώστε να αντανακλά τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος, η οποία ενδιαφέρει τον ερευνητή. Ο συντονιστής της 

συζήτησης, προσπαθεί να κινηθεί σε τρία επίπεδα. 

1. Δημιουργία κατάλληλης και άνετης ατμόσφαιρας μεταξύ των συμμετεχόντων. 

2. Πρόκληση έντονων συζητήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σε θέματα ‘κλειδιά’. 

3. Σύνοψη των απαντήσεων των συμμετεχόντων και καθορισμός της έκτασης της 

συμφωνίας τους ανάλογα με τις απαντήσεις. 
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Συγκαλυμμένες τεχνικές: Βασίζονται στην αντίληψη ότι η περιγραφή αντικειμένων απαιτεί 

ερμηνεία η οποία δίνεται από τον εκάστοτε ερωτώμενο και εκφράζει κυρίως τη στάση, τις 

άξιες και τα πιστεύω του. Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τις τεχνικές αυτές είναι τα 

ακόλουθα (Dibb, Simkin, Pride & Ferrell, 1994): 

• Συσχετισμός λέξεων. Πρόκειται για μια μέθοδο στην οποία παρουσιάζεται μια 

κατάσταση με διάφορες λέξεις. Από τον ερωτώμενο ζητείται να πει την πρώτη λέξη 

που έρχεται στο μυαλό του. 

• Συμπλήρωση φράσης. Ο ερωτώμενος καλείται να συμπληρώσει μια ημιτελή φράση 

που του δίνεται με τις πρώτες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό του. 

• Συμπλήρωση ιστορίας. Στον ερωτώμενο δίνεται μια ημιτελής ιστορία, την οποία 

καλείται να συμπληρώσει. 

• Συμπλήρωση εικόνας. Ο ερωτώμενος λαμβάνει μια εικόνα που παρουσιάζει ένα ή 

περισσότερα άτομα σε κάποια κατάσταση και καλείται να τη συμπληρώσει. 

• Έλεγχος θεματικής αντίληψης. Στην τεχνική αυτή δίνεται στον ερωτώμενο μια 

εικόνα ή σειρά εικόνων την οποία πρέπει να μελετήσει για σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

Παρατήρηση: Η παρατήρηση είναι η καταγραφή της συμπεριφοράς χωρίς λεκτική 

επικοινωνία. Οι πληροφορίες που μπορούν να συγκεντρωθούν είναι απεριόριστες. Η 

παρατήρηση επιλέγεται ως μέθοδος συλλογής στοιχείων για δύο λόγους (Denzin & Lincoln, 

1998): 

1. Οι ερωτώμενοι πολλές φορές δεν ενθυμούνται συμπεριφορές ή λόγους 

συμπεριφορών. 

2. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως λ.χ. στην κατανάλωση «αρνητικών» προϊόντων, οι 

ερωτώμενοι δεν επιθυμούν να δώσουν απαντήσεις ή αποκρύπτουν το συνολικό όγκο 

κατανάλωσης των προϊόντων αυτών. 

 

4.3.3 Αιτιολόγηση της επιλογής μεθόδου 

 

Οι έρευνες αναφορικά με την οργανωσιακή αλλαγή στο δημόσιο τομέα ακολουθούν 

συνήθως ποιοτικές προσεγγίσεις   χρησιμοποιώντας βιογραφίες και μελέτες περιπτώσεων.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια ποσοτική προσέγγιση, καθώς 

διερευνάται η σχέση ανάμεσα στην οργανωσιακή αλλαγή και την αντίληψη των 

εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα  καταλαμβάνει μεγάλο 
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ποσοστό των απασχολουμένων ενώ η μονιμότητα στο δημόσιο αποτελεί βασικό 

ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή κινήτρων εργαζομένου στην αντιμετώπιση μιας 

οργανωσιακής αλλαγής. Στο παρελθόν η ανάπτυξη κινήτρων είχε παρουσιάσει  μικρή και 

πρόσκαιρη βελτίωση. Δεδομένου του παραπάνω στόχου, πρέπει να δίνεται έμφαση στην 

ακρίβεια και στο ρεαλισμό των αποτελεσμάτων της έρευνας σε μια προσπάθεια να 

συμπεράνουμε εάν οι εργαζόμενοι αντιστέκονται σθεναρά στην οποιαδήποτε αλλαγή.  

Μέσω της χρήσης του ερωτηματολογίου είναι ευκολότερο να εντοπιστούν τα αίτια της 

αντίστασης στην αλλαγή στον δημόσιο τομέα αλλά και να αποτυπωθεί με σχετική ακρίβεια 

η γνώμη των εργαζομένων (Creswell, 1994). 

 

4.4 Σχεδιασμός  - δημιουργία ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο ως προαναφέρθηκε, συνιστά την πιο δημοφιλή μέθοδο 

συλλογής πρωτογενών στοιχείων (Creswell, 1994), είναι  ένα ειδικό έντυπο αποτελούμενο 

από τυποποιημένες ερωτήσεις για τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων. Η χρήση του 

συνδέεται κυρίως με τη διενέργεια δημοσκοπήσεων, ενώ συχνά τα ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιούνται  και σε πειραματικές έρευνες. Η ανάπτυξη ενός ερωτηματολόγιου είναι 

ένας από του σημαντικότερους παράγοντες επηρεασμού της ποιότητας των στοιχείων που 

συλλέγονται. Η διαδικασία ώστε να αποκτήσει το ερωτηματολόγιο την τελική του μορφή 

είναι συγκεκριμένη  και περιλαμβάνει επτά (7) στάδια, τα οποία σύμφωνα με τον Fitzgerald 

(1997) είναι: 

1. Προκαταρκτικές αποφάσεις:  

Ο ερευνητής πρέπει να καθορίσει 

• Το είδος των πληροφοριών που είναι αναγκαίο να συλλεχθούν 

• Τα άτομα από τα οποία θα συλλεχθούν 

• Τη μέθοδο με την οποία θα συλλεχθούν οι πληροφορίες 

2. Αποφάσεις σχετικές με το περιεχόμενο των ερωτήσεων. 

Στο εν λόγω στάδιο αυτό ο ερευνητής εστιάζει κυρίως στις πληροφορίες που θα 

συλλεχθούν και δευτερευόντως στη μορφή και στο ύφος τους. Αρχικά εξετάζεται αν μια 
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ερώτηση είναι αναγκαία και στη συνέχεια αν η ερώτηση θεωρείται ικανοποιητική – 

επαρκής. 

3. Αποφάσεις που αφορούν τη διατύπωση των ερωτήσεων.  

Αναφέρονται στη διατύπωση και στο λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιηθούν. 

4. Αποφάσεις αναφορικά με τον τύπο των ερωτήσεων. 

Ο ερευνητής καλείται να αποφασίσει σχετικά με τον τύπο των ερωτήσεων οι οποίοι είναι 

τρεις: 

• Οι ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες είναι αυτές που παρέχουν  τη δυνατότητα και την 

ελευθερία στον ερωτώμενο να απαντήσει όπως αυτός θεωρεί στην εκάστοτε 

ερώτηση. 

• Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που παρέχουν την δυνατότητα στον ερωτώμενο 

να επιλέξει μεταξύ πολλών προεπιλεγμένων απαντήσεων. 

• Οι διχοτομικές ερωτήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στον ερωτώμενο να επιλέξει μόνο 

μια από τις δυο πιθανές απαντήσεις. 

5. Αποφάσεις σχετικές με τη σειρά των ερωτήσεων.  

Δεδομένου ότι οι ερωτήσεις είναι απαραίτητο να έχουν μια λογική σειρά, εοιλέγονται 

συνήθως ερωτήσεις γενικού περιεχομένου και στη συνέχεια ειδικότερες ερωτήσεις. 

6. Αποφάσεις αναφορικά με την εμφάνιση του ερωτηματολόγιου. 

Καθώς ένα ερωτηματολόγιο οφείλει να έχει επαγγελματική εμφάνιση είναι υποχρέωση του 

ερευνητή να προσέξει τη στοίχιση των ερωτήσεων τις γραμματοσειρές κ.τ.λ. 

7. Αποφάσεις που αφορούν τον προέλεγχο και την αναθεώρηση του 

ερωτηματολόγιου ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή ατέλειες. 
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4.4.1 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

 

Οι τρόποι σύνταξης ενός ερωτηματολογίου είναι οι κάτωθι τέσσερις: προσωπική 

συνέντευξη, συμπλήρωση μέσω ταχυδρομείου, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά (Μάλλιαρης, 

2001). 

α) Η προσωπική συνέντευξη, μέσω της ζωντανής επικοινωνίας προσφέρει ποιοτικά 

καλύτερες και ποσοτικά περισσότερες πληροφορίες, αφού επιτρέπει και στους δύο 

εμπλεκόμενους  να πάρουν και να δώσουν, αντίστοιχα, καλύτερες και περισσότερες 

πληροφορίες – διευκρινίσεις. Τα μειονεκτήματά της είναι ότι στοιχίζει περισσότερο ενώ η 

φυσική παρουσία αυτού που απευθύνει τις ερωτήσεις εγκυμονεί τον κίνδυνο επηρεασμού 

των απαντήσεων. 

β) Η συμπλήρωση ταχυδρομικά, έχει χαμηλότερο κόστος, έχει όμως και χαμηλότερο 

ποσοστό επιστροφής συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ενώ μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα 

χρονοβόρα, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον ερωτώμενο ν’ απαντήσει όταν έχει ελεύθερο 

χρόνο. Ταυτόχρονα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ανεύρεση των 

ταχυδρομικών διευθύνσεων του πληθυσμού – στόχου. 

γ) Η τηλεφωνική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρέχει τη δυνατότητα 

συμπλήρωσης ανώνυμου ερωτηματολογίου και ταυτόχρονα προσαρμόζεται πιο εύκολα 

από την ταχυδρομική συμπλήρωση παρέχοντας ζωντανή επικοινωνία ως ένα βαθμό. 

Παρόλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος επηρεασμού των 

απαντήσεων, λόγω της παρουσίας αυτού που θέτει τις ερωτήσεις. 

δ) Η συμπλήρωση ηλεκτρονικά (με e-mail – internet/ intranet), χαρακτηρίζεται από την 

ταχύτητα και το χαμηλό κόστος. Παράλληλα όμως περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των 

ερωτηθέντων αφού απευθύνεται σε άτομα που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και πιθανόν 

να μην εκπροσωπούν το σύνολο του πληθυσμού με συνέπεια το δείγμα να μην είναι 

αντιπροσωπευτικό. 

 

4.4.2 Δειγματοληψία 

 

Ο σχεδιασμός του δείγματος σε μια έρευνα απαιτεί τη λήψη τριών αποφάσεων. Αρχικά, 

ο ερευνητής πρέπει να καθορίσει σε ποιους απευθύνεται η έρευνα αφού αυτοί  θα 

αποτελέσουν τη δειγματοληπτική μονάδα. Πρόκειται για μια όχι τόσο  εύκολη απόφαση 
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αφού ο ερευνητής οφείλει να καθορίσει ποιες συγκεκριμένες  πληροφορίες χρειάζεται και 

ποιος τις κατέχει. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι θα 

συμμετάσχουν στην έρευνα και θα  αποτελούν το μέγεθος του δείγματος. Τα μεγάλου 

μεγέθους δείγματα δίνουν πιο αντιπροσωπευτικά αποτέλεσμα απ' ότι τα μικρού μεγέθους, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα μικρό δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό,  αφού 

ουσιαστικά η σωστή επιλογή του δείγματος ανεξάρτητα από το μέγεθος είναι αυτή που 

καθορίζει τα αξιόπιστα αποτελέσματα. Τέλος, θα πρέπει ο ερευνητής να αποφασίσει για τη 

διαδικασία της δειγματοληψίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι 

άνθρωποι του δείγματος (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011).   

Αναφορικά με τον καθορισμό του αντιπροσωπευτικού δείγματος που θα παρέχει στον 

ερευνητή έγκυρα αποτελέσματα υπάρχουν οι παρακάτω κυριότερες μέθοδοι 

δειγματοληψίας: 

α) Απλή τυχαία δειγματοληψία (simple random sampling): Κάθε άτομο στον πληθυσμό 

έχει εξίσου πιθανότητες να επιλεγεί στο δείγμα. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει την πλήρη 

αντιπροσώπευση του πληθυσμού στο δείγμα, πράγμα που σημαίνει άνεση στους 

στατιστικούς χειρισμούς, αλλά συγχρόνως προϋποθέτει τέλεια δειγματοληπτικά πλαίσια 

και υψηλό κόστος, διότι χρειάζεται, κατά κανόνα, μεγαλύτερα δείγματα ιδιαίτερα σε 

πληθυσμό με μεγάλη γεωγραφική διασπορά (Ιωαννίδης 2005). 

 

β) Δειγματοληψία κατά στρώματα (stratified random sampling): Η εν λόγω μέθοδος 

βασίζεται  στο διαχωρισμό του πληθυσμού σε υποσύνολα ή στρώματα που πρέπει να 

αντιπροσωπεύονται στο δείγμα, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη στατιστική ακρίβεια. Η 

δειγματοληψία κατά στρώματα θεωρεί ότι διαφορετικές υποομάδες στον πληθυσμό 

επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό το μέγεθος το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα. Για κάθε 

στρώμα πραγματοποιείται ξεχωριστή δειγματοληψία και στη συνέχεια εξάγεται συνολικό 

αποτέλεσμα μετά από στάθμιση των αποτελεσμάτων που προήλθαν από το κάθε στρώμα 

στον υπολογισμό των τελικών παραμέτρων του συνολικού δείγματος (Σταθακόπουλος 

2001). 

 

γ) Δειγματοληψία κατά ομάδες (cluster sampling): Με αυτή τη μέθοδο χωρίζεται ο 

πληθυσμός σε ομάδες από τις οποίες επιλέγεται το δείγμα. Η δειγματοληψία κατά ομάδες 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγάλους και διάσπαρτους πληθυσμούς όπου 

εντοπίζεται ανάγκη συλλογής μεγάλου δείγματος (Ιωαννίδης, 2005). 
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δ) Δειγματοληψία ποσοστώσεων (quota sampling): Ποσόστωση ονομάζεται το μέγεθος 

του δείγματος μια υπό-ομάδας (Σταθακόπουλος 2001). Ο ερευνητής επιλέγει  ένα δείγμα 

που θέλει να μελετήσει και θεωρεί ότι είναι αντιπροσωπευτικό με συγκεκριμένα κριτήρια 

που θα έχει θέσει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το δείγμα εκφράζει τις σχετικές υπο-

ομάδες του πληθυσμού που έχει θέσει ως στόχο. Οι υπο-ομάδες αυτές μπορούν να 

αφορούν τις απόψεις των ανδρών και των γυναικών σε ένα δείγμα γενικού πληθυσμού και 

προσδίδουν ακρίβεια στην αποτύπωση των γενικών απόψεων (Σταθακόπουλος, 2001). 

 

ε) Δείγμα ευκολίας (volunteer sampling).: Το δείγμα επιλέγεται με ποικίλους τρόπους με 

συνισταμένη την ευκολία. Τέτοιο μπορεί να είναι και το εθελοντικό δείγμα και η 

συγκεκριμένη τεχνική δεν είναι πολύ διαδεδομένη καθώς αφορά μόνο στην ευκολία του 

ερευνητή να έχει πρόσβαση στο δείγμα (Σταθακόπουλος 2001). 

 

στ) Δειγματοληψία χιονοστιβάδας (snowball sampling): Στηρίζεται στη δικτύωση και είναι 

απαραίτητη σε πληθυσμούς που δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν με τυχαία 

δειγματοληψία. Τα άτομα που επιλέγονται αρχικά, προτείνουν άλλα άτομα για τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα (Σταθακόπουλος, 2001). 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με την 

μέθοδο της δειγματοληψίας χιονοστιβάδας. Η γνωριμία με άτομα που έχουν βιώσει μια 

οργανωσιακή αλλαγή στον δημόσιο τομέα τα οποία και πρότειναν την επικοινωνία μας και 

σε άλλα άτομα με τα ίδια χαρακτηριστικά επέτρεψαν τη συλλογή του χαρακτηριστικού 

δείγματος.  

 

4.4. Δικαιολόγηση των τρόπων της στατιστικής ανάλυσης που ακολουθήθηκαν. 

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα για τη συλλογή των 

πρωτογενών δεδομένων αναπτύχθηκε με βάση την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 

στην οργανωσιακή αλλαγή ( π.χ. Higgins & Mcallaster, 2004; Paton et al., 2008, 

Luthans,2008).  

Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει τρεις βασικές 

θεματικές ενότητες ερωτήσεων. Στην πρώτη ενότητα υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν 
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γενικές εργασιακές πληροφορίες του εργαζομένου προκειμένου να ληφθεί στατιστική 

εικόνα για το δείγμα. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται 21 ερωτήσεις που αφορούν 

στην ανάλυση της αντίστασης (resistance) των εργαζομένων στην οργανωσιακή αλλαγή 

(organizational change). Στην Τρίτη ενότητα υπάρχουν δημογραφικά στοιχεία. Κατά την 

παράδοσή του το ερωτηματολόγιο συνοδεύτηκε από μια προκαταρκτική επιστολή, στην 

οποία αναφέρονταν το θέμα και ο σκοπός της έρευνας αυτής.  

Για τη μέτρηση των μεταβλητών του δομημένου ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε 

κλίμακα συμφωνίας Likert (1: διαφωνώ απόλυτα -5:συμφωνώ απόλυτα) καθώς επίσης 

υπήρχε επιλογή για τους συμμετέχοντες στην έρευνα (δεν ξέρω, δεν απαντώ). Το 

ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας διανεμήθηκε 

σε υπαλλήλους που εργάζονται σε διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων  και στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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5. Αποτελέσματα μέσω στατιστικής ανάλυσης 

 

5.1 Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων της έρευνας 

 

Στην  παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 131 Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι 

εργάζονται στο Δήμο Αθηναίων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Συγκεκριμένα, η 

κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το φύλο, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1 και στο 

γράφημα 1,  είναι 68 άνδρες (51,9%) και 63 γυναίκες (48,1).   

 

Πίνακας 1: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το φύλο 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 68 51,9 51,9 51,9 

Γυναίκα 63 48,1 48,1 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Γράφημα 1: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το φύλο 
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Η κατανομή της ηλικίας των συμμετεχόντων παρουσιάζει ότι η πολυπληθέστερη ηλικιακή 

ομάδα  είναι η 31-35 ετών, όπου συγκεντρώνει περισσότερους από τους μισούς 

συμμετέχοντες (66 άτομα, 50,4%) και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 36-40 με 29 άτομα 

(22,1%). Η αναλυτική κατανομή παρουσιάζεται στον πίνακα 2 και το γράφημα 2 που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 2: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς την ηλικία 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

26-30 8 6,1 6,1 6,1 

31-35 66 50,4 50,4 56,5 

36-40 29 22,1 22,1 78,6 

41-50 20 15,3 15,3 93,9 

51 και άνω 8 6,1 6,1 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Γράφημα 2: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς την ηλικία 
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Η κατανομή των συμμετεχόντων ως προς την οικογενειακή κατάσταση (πίνακας 3 και 

γράφημα 3) παρουσιάζει ότι το δείγμα είναι μοιρασμένο σε άγαμους (48,9%), και έγγαμους 

(48,1%), ενώ υπάρχουν και 4 άτομα (3,1%) που δήλωσαν διαξευγμένοι. 

 

Πίνακας 3: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς την Οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή Κατάσταση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άγαμος 64 48,9 48,9 48,9 

Έγγαμος 63 48,1 48,1 96,9 

Διαζευγμένος 4 3,1 3,1 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 3: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς την Οικογενειακή κατάσταση 
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Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, από τον πίνακα 4 και το γράφημα 4 παρατηρούμε ότι 

αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό αφού περισσότεροι από 8 στους 10 εργαζόμενους είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών τίτλων και 

διδακτορικών). Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι 44,3% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, 33,6% είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού και 2,3% κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. 

 

Πίνακας 4: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

Μορφωτικό επίπεδο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Απόφοιτος Λυκείου 26 19,8 19,8 19,8 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 58 44,3 44,3 64,1 

Μεταπτυχιακές σπουδές 44 33,6 33,6 97,7 

Διδακτορικό 3 2,3 2,3 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 4: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το μορφωτικό επίπεδο 
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Στην ερώτηση πόσα χρόνια εργάζονται στο Δημόσιο, η κατανομή των απαντήσεων 

παρουσιάζει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων του δείγματος εργάζεται στο δημόσιο 6-

10 χρόνια (80 εργαζόμενοι, 61,1%), και ακολουθούν εκείνοι που εργάζονται 11-15 χρόνια 

(28 εργαζόμενοι, 21,4%). Η κατανομή παρουσιάζεται στον πίνακα 5 και το γράφημα 5. 

 

Πίνακας 5: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς τα έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο 

Α1. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο δημόσιο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λιγότερα από 5 4 3,1 3,1 3,1 

6-10 80 61,1 61,1 64,1 

11-15 28 21,4 21,4 85,5 

16-20 7 5,3 5,3 90,8 

21-30 6 4,6 4,6 95,4 

31 και άνω 6 4,6 4,6 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

Γράφημα 5: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς τα έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο 
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Στην ερώτηση που ανιχνεύει το ιεραρχικό επίπεδο που βρίσκονται οι εργαζόμενοι του 

δείγματος, οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι υπάλληλοι (96,2%). (Πίνακας 6 και 

γράφημα 6) 

 

Πίνακας 6: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το ιεραρχικό επίπεδο  

Α2. Σε ποιο ιεραρχικό επίπεδο βρίσκεστε σήμερα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Υπάλληλος 126 96,2 96,2 96,2 

Προϊστάμενος τμήματος 3 2,3 2,3 98,5 

Διευθυντής 2 1,5 1,5 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 6: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το ιεραρχικό επίπεδο  
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5.2 Ανάλυση αξιοπιστίας μέσω δείκτη εσωτερικής συνέπειας alpha του Cronbach  

 

Προκειμένου μια έρευνα να κάνει σωστές και αξιόπιστες μετρήσεις, είναι απαραίτητο 

από τη μια πλευρά να χρησιμοποιεί εργαλεία (ερωτηματολόγιο) που προηγουμένως θα 

έχουν ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους, και από την άλλη να 

εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης, έτσι ώστε να 

καταλήξει σε έγκυρα αποτελέσματα.   

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, μέσω του δείκτη 

εσωτερικής συνάφειας alpha του Cronbach. Ο δείκτης αυτός είναι ένας συχνότατα 

χρησιμοποιούμενος  στη βιβλιογραφία συντελεστής αξιοπιστίας, και χρησιμοποιείται για να 

εκτιμήσει την συνοχή μια κλίμακας μέτρησης (Litwin, 1995). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 

του συντελεστή, τόσο πιο αξιόπιστο θεωρείται το ερωτηματολόγιο. Μια τιμή που αποτελεί 

όριο για τον συντελεστή είναι α> 0,7 ενώ τιμές μικρότερες του 0,6 χαρακτηρίζουν μια 

αμφισβητήσιμη αξιοπιστία του ερωτηματολογίου και <0,5 δεν είναι αποδεκτές, ενώ οι τιμές 

του Cronbach’s alpha που είναι μεγαλύτερες από 8,0 είναι καλές και >0,9 θεωρούνται 

εξαιρετικές (George & Mallery, 2003, Litwin, 1995). 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας υπολογίστηκε η τιμή του συντελεστή Cronbach’s 

alpha για κάθε ομάδα ερωτήσεων ως εξής: 

Πρακτικές HR: Ερωτήσεις  1, 10, 12, 16, 19 

Οργανωσιακή Αλλαγή: Ερωτήσεις  2, 3, 4, 5 

Ηγεσία: Ερωτήσεις  7, 8  

Δέσμευση: Ερωτήσεις  6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18,  (και η ερώτηση 20 που από μόνη της 

αποτελεί μια ομάδα ερωτήσεων). 

Όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 7, ο υπολογισμός του συντελεστή 

Cronbach's Alpha για κάθε ομάδα ερωτήσεων έδωσε τιμές πάνω από το προαναφερθέν 

όριο, <0,7, οπότε η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου θεωρείται αποδεκτή. 
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Πίνακας 7: Συντελεστής Αξιοπιστίας Cronbach's Alpha ανά ομάδα ερωτήσεων 

Ομάδα Ερωτήσεων Cronbach's Alpha N of Items 

Πρακτικές HR: Ερωτήσεις  1, 10, 12, 16, 19 ,706 5 

Οργανωσιακή Αλλαγή: Ερωτήσεις  2, 3, 4, 5 ,717 4 

Ηγεσία: Ερωτήσεις  7, 8  ,701 2 

Δέσμευση: Ερωτήσεις  6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 ,703 8 

Στάση απέναντι στις αλλαγές: Ερωτήσεις  20.1, 20.2, 

20.3, 20.4, 20.5 

,842 5 

 

 

5.3 Ανάλυση εγκυρότητας 

 

Η εγκυρότητα μια έρευνας αναφέρεται στο κατά πόσο αυτή παρέχει τις πληροφορίες 

που είναι απαραίτητες για να επιτευχτεί ο σκοπός της (Cohen et al 2008). Μια μέθοδος για 

να αποτιμήσουμε την εγκυρότητα της έρευνας μέσα από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί 

είναι η εκτίμηση της επάρκειας της δειγματοληψίας. Ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για 

αυτόν τον σκοπό είναι ο δείκτης Kaiser – Meyer –Olkin (K.M.O.) (Kaiser, 1974). Ο δείκτης 

αυτός μετρά την δειγματοληπτική επάρκεια με το να εκτιμά την εγκυρότητα κατασκευής 

της κλίμακας μέτρησης, και παίρνει τιμές μεταξύ μηδέν και ένα, με αποδεκτές τιμές να είναι 

> 0,6. Στην πίνακα 8 που ακολουθεί, παρατίθενται οι τιμές του  δείκτη K.M.O. για κάθε 

ομάδα ερωτήσεων και συνολικά, συνοδευόμενες από τον δείκτη ελέγχου σφαιρικότητας 

(Bartlett's Test of Sphericity). Ο συνολικός δείκτης K.M.O είναι 0,737, τιμή η οποία είναι 

πάνω από το όριο 0,6 (όπως είναι και για τις περισσότερες από τις ομάδες ερωτήσεων). 

Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα είναι επαρκές και έχει ένα καλό βαθμό ομοιογένειας, συνεπώς 

διαπιστώνεται η απαραίτητη εγκυρότητα της έρευνας, έτσι ώστε να γίνουν οι περαιτέρω  

επεξεργασίες.  
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Πίνακας 8: KMO Δείκτης επάρκειας δειγματισμού και σφαιρικότητας (Bartlett's Test of 

Sphericity) 

Ομάδα Ερωτήσεων 
KMO Measure of 

Sampling Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-

Square 
Sig. 

Πρακτικές HR: Ερ.  1, 10, 12, 16, 19 ,706 114,210 ,000 

Οργανωσιακή Αλλαγή: Ερ.  2, 3, 4, 5 ,710 121,802 ,000 

Ηγεσία: Ερ.  7, 8  ,500 47,634 ,000 

Δέσμευση: Ερ.  6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 

18 

,693 203,939 ,000 

Στάση απέναντι στις αλλαγές: Ερ. 20.1, 

20.2, 20.3, 20.4, 20.5 

,808 262,850 ,000 

Συνολικά ,737 1123,581 ,000 

 

 

5.4 Περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 

 

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

μέσω περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Αυτό θα δώσει μια γενική εικόνα των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, με σκοπό να 

εισαχθεί ο αναγνώστης στα αποτελέσματα προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει 

καλύτερα στη συνέχεια την ανάλυση ανά ερευνητικό στόχο. Οι περισσότερες από τις 

ερωτήσεις απατώνται σε μια 5-βαθμη κλίμακα Likert,  ενώ δυο ομάδες ερωτήσεων έχουν 

απαντήσεις ναι/όχι. 

5.4.1 Πρακτικές HR 

 

Η κατανομή των απαντήσεων στην ομάδα των ερωτήσεων που αφορούν τις πρακτικές HR 

παρουσιάζεται από τον πίνακα 9 και το γράφημα 7. 
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Πίνακας 9: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν τις πρακτικές HR 

 Πρακτικές  HR   
Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφων

ώ 

Ούτε 

Συμφων

ώ ούτε 

διαφωνώ 

Συμφων

ώ 

Συμφων

ώ 

Απόλυτα 

1. Για να λειτουργεί καλύτερα μια 

υπηρεσία χρειάζεται συγκεκριμένο 

σχέδιο και στρατηγική διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναμικού. 

N 1 7 19 67 37 

% ,8 5,3 14,5 51,1 28,2 

10. Κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής 

δε θα έχω τους συνεργάτες με τους 

οποίους συνεργάστηκα αρμονικά στο 

παρελθόν 

N 5 23 73 27 3 

% 3,8 17,6 55,7 20,6 2,3 

12. Με μια αλλαγή θα 

διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και οι 

όροι εργασίας που ισχύουν τώρα και 

όχι προς το καλύτερο 

N 7 36 59 24 5 

% 5,3 27,5 45,0 18,3 3,8 

16. Θα με ευχαριστούσε εάν το 

υπόλοιπο της καριέρας μου το 

περνούσα στην υπηρεσία αυτή διότι 

οι πρακτικές που εφαρμόζονται με 

κάνουν να νιώθω ασφάλεια 

N 11 41 45 26 8 

% 8,4 31,3 34,4 19,8 6,1 

19. Οι πρακτικές HR συμβάλλουν 

συνεχώς στη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών  προς 

τον πολίτη 

N 1 21 50 44 15 

% ,8 16,0 38,2 33,6 11,5 
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Γράφημα 7: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν τις πρακτικές HR 

 

Από τον πίνακα 9 και το γράφημα 7 διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

έχουν μια θετική τάση προς το να συμφωνούν για την πρόταση 1 (Για να λειτουργεί 

καλύτερα μια υπηρεσία χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και στρατηγική διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναμικού) και την πρόταση 19 (Οι πρακτικές HR συμβάλλουν συνεχώς στη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  προς τον πολίτη) ενώ οι 

συμμετέχοντες εκφράζουν μια πιο μέτρια, ουδέτερη στάση όσον αφορά τις υπόλοιπες 

προτάσεις. 

 

5.4.2 Στάση απέναντι σε αλλαγές 

 

Η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στις αλλαγές αποτυπώνεται από την ομάδα 

ερωτήσεων 21, στην οποία οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν αν θα ήταν 

περισσότερο σκεπτικοί ή όχι απέναντι σε συγκεκριμένο είδος αλλαγών. Από τις απαντήσεις 

διαφαίνεται ότι ο εργαζόμενοι δείχνουν περισσότερο σκεπτικοί για μια αλλαγή σχετική με 

το σύστημα αμοιβών και λιγότερο για μια τεχνολογική (πίνακας 10 και γράφημα 8). 
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Πίνακας 10: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν στάσεις σε αλλαγές 

21.Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός απέναντι:     Ναι Όχι 

1.Σε μια αλλαγή τεχνολογική 

N 30 101 

% 22,9 77,1 

2 Σε μια αλλαγή σχετική με το σύστημα των 

αμοιβών 

N 106 25 

% 80,9 19,1 

3 Σε μια αλλαγή σχετική με το ωράριο 

N 98 33 

% 74,8 25,2 

4 Σε μια αλλαγή στον τρόπο εργασίας μου 

N 82 49 

% 62,6 37,4 

 

 

 

Γράφημα 8: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν στάσεις σε αλλαγές 
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5.4.3 Οργανωσιακή αλλαγή 

 

Σχετικά με τις ερωτήσεις/προτάσεις που εκφράζουν την οργανωσιακή αλλαγή, οι 

συμμετέχοντες παρουσιάζονται να διαφωνούν, καθώς τα ποσοστά των απαντήσεων 

«διαφωνώ απόλυτα» και «διαφωνώ» είναι τα επικρατέστερα  (πίνακας 11 και γράφημα 9). 

Πίνακας 11: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν την οργανωσιακή αλλαγή 

Οργανωσιακή Αλλαγή    
Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

2. Είναι προς όφελος μιας 

υπηρεσίας να 

πραγματοποιούνται αλλαγές 

όταν εντοπίζονται λειτουργικά 

προβλήματα. 

Ν 68 57 3 2 1 

% 51,9 43,5 2,3 1,5 ,8 

3. Στην υπηρεσία μου υπάρχουν 

τμήματα στα οποία πρέπει να 

γίνουν αλλαγές. 

Ν 53 58 17 2 1 

% 40,5 44,3 13,0 1,5 ,8 

4. Οι αλλαγές πρέπει να 

πραγματοποιούνται βάση 

συγκεκριμένου σχεδιασμού 

Ν 64 54 10 2 1 

% 48,9 41,2 7,6 1,5 ,8 

5. Ο στόχος μιας αλλαγής δεν 

είναι κατά την άποψή μου 

καθαρά προσδιορισμένος 

Ν 9 50 49 19 4 

% 6,9 38,2 37,4 14,5 3,1 
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Γράφημα 9: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν την οργανωσιακή αλλαγή 

 

5.4.4 Ηγεσία 

 

Οι δυο ερωτήσεις που αφορούν στην ηγεσία, διερευνούν τις απόψεις των συμμετεχόντων 

αναφορικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων και των άμεσων προϊσταμένων τους στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αλλαγές. Σε αυτές, οι απόψεις των συμμετεχόντων 

εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές (πίνακας 12 και γράφημα 10). 

Πίνακας 12: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν την ηγεσία 

 Ηγεσία   
Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

7. Όταν πρόκειται να γίνει 

κάποια αλλαγή σε μια 

υπηρεσία θα πρέπει να 

ερωτούνται και να 

ενημερώνονται και οι 

εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από 

Ν 2 5 28 53 43 

% 1,5 3,8 21,4 40,5 32,8 
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τη θέση που έχουν στην 

ιεραρχία 

8. Ο διευθυντής/προϊσταμένος  

του τμήματος έχει ρόλο στη 

διαδικασία εφαρμογής των 

αλλαγών 

Ν 1 2 15 78 35 

% ,8 1,5 11,5 59,5 26,7 

 

Γράφημα 10: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν την ηγεσία 

 

5.4.5 Δέσμευση 

 

Αναφορικά με τις ερωτήσεις / προτάσεις που αφορούν στην οργανωσιακή δέσμευση, 

εκείνες που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας από τους συμμετέχοντες 

εργαζόμενους ήταν οι «14. Τα προβλήματα της υπηρεσίας μου είναι και δικά μου 

προβλήματα και μια αλλαγή με σχέδιο και προγραμματισμό θα βοηθήσει» (76,3% 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα) και «17. Είμαι πρόθυμος να ανταποκριθώ σε μια 

οργανωσιακή αλλαγή για να αποκτήσω τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες» (75,6% 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα). Αντίθετα οι συμμετέχοντες διαφωνούν με την 

πρόταση «6. Οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση που εφαρμόστηκαν την τελευταία πενταετία 

θα λειτουργήσουν προς όφελος των εργαζομένων» (43,5% διαφωνούν ή διαφωνούν 

απόλυτα, ενώ κανένας δεν συμφωνεί απόλυτα) (πίνακας 13 και γράφημα 11). 
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Πίνακας 13: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν τη δέσμευση 

Δέσμευση   

Διαφων

ώ 

Απόλυτ

α 

Διαφων

ώ 

Ούτε 

Συμφων

ώ ούτε 

διαφωνώ 

Συμφων

ώ 

Συμφων

ώ 

Απόλυτα 

6. Οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση που 

εφαρμόστηκαν την τελευταία πενταετία 

θα λειτουργήσουν προς όφελος των 

εργαζομένων 

Ν 11 46 57 17 

 

% 8,4 35,1 43,5 13,0 

 

9. Τα κίνητρα που δίνονται στους 

εργαζόμενους μετριάζουν τις επικείμενες 

αντιδράσεις τους απέναντι στην αλλαγή 

Ν 2 16 39 54 20 

% 1,5 12,2 29,8 41,2 15,3 

11. Η συνεργασία του εργαζομένου κατά 

τη διάρκεια μιας αλλαγής μπορεί να 

δημιουργήσει αρνητικά σχόλια από 

μερίδα άλλων εργαζομένων 

Ν 5 15 43 60 8 

% 3,8 11,5 32,8 45,8 6,1 

13. Ανάλογα με τη θέση την οποία έχει 

κάποιος στην υπηρεσία καταγράφονται 

και διαφορετικές αντιστάσεις απέναντι σε 

μια αλλαγή 

Ν 3 4 34 64 26 

% 2,3 3,1 26,0 48,9 19,8 

14. Τα προβλήματα της υπηρεσίας μου 

είναι και δικά μου προβλήματα και μια 

αλλαγή με σχέδιο και προγραμματισμό θα 

βοηθήσει 

Ν 6 6 19 77 23 

% 4,6 4,6 14,5 58,8 17,6 

15. Θα βοηθήσω στην πραγματοποίηση 

μιας αλλαγής με την οποία δεν συμφωνώ 

ανεξάρτητα απ’ την πρακτική με την οποία 

θα εφαρμοστεί 

Ν 13 32 47 35 4 

% 9,9 24,4 35,9 26,7 3,1 

17. Είμαι πρόθυμος να ανταποκριθώ σε Ν 3 4 25 72 27 
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μια οργανωσιακή αλλαγή για να 

αποκτήσω τις απαραίτητες γνώσεις και 

εμπειρίες 

% 2,3 3,1 19,1 55,0 20,6 

18. Είναι ασφαλέστερο το να σκέφτεσαι 

και να υλοποιείς αυτό που σου έχουν πει, 

παρά το να αποφασίζεις εσύ ο ίδιος 

Ν 4 37 64 23 3 

% 3,1 28,2 48,9 17,6 2,3 

 

 

 

Γράφημα 11: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν τη δέσμευση 
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5.4.6 Απόψεις για τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση  

 

Οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν οι 

αλλαγές στη δημόσια διοίκηση παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 14 και το γράφημα 

12. Για τις περισσότερες ερωτήσεις/προτάσεις οι θετικές απαντήσεις, υπερτερούν των 

αρνητικών, με εξαίρεση την πρόταση «2. Υπάρχουν καλύτερες σχέσεις του προσωπικού 

μεταξύ διαφόρων τμημάτων της υπηρεσίας», για την οποία το 57,3% διαφωνεί (πίνακας 14 

και γράφημα 12). 

Πίνακας 14: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν τις αλλαγές στη δημόσια 

διοίκηση 

20.Πιστεύω ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση :   Ναι Όχι 

1. Υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των 

πελατών 

Ν 81 50 

% 61,8 38,2 

2. Υπάρχουν καλύτερες σχέσεις του προσωπικού μεταξύ 

διαφόρων τμημάτων της υπηρεσίας 

Ν 56 75 

% 42,7 57,3 

3. Υπάρχει βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων 

Ν 68 63 

% 51,9 48,1 

4. Υπάρχει βελτίωση της εικόνας της υπηρεσίας στην τοπική 

κοινωνία 

Ν 81 50 

% 61,8 38,2 

Υπάρχει βελτίωση του κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας 

Ν 78 53 

% 59,5 40,5 
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Γράφημα 12: Κατανομή απαντήσεων για ερωτήσεις που αφορούν τις αλλαγές στη δημόσια 

διοίκηση 

 

5.5 Ανάλυση και δικαιολόγηση αποτελεσμάτων που αφορούν τους στόχους  

 

5.5.1  Πρώτος ερευνητικός στόχος  

 

Ο πρώτος ερευνητικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές του HR κατά την διάρκεια 

οργανωσιακών αλλαγών. Ο στόχος αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει το αν οι αντιλήψεις 

των εργαζομένων που συμμετέχουν στην έρευνα επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από τις 

πρακτικές του HR, κατά τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής. 

 

Πρώτη ερευνητική υπόθεση Η1: 

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση που σχετίζεται με τον ερευνητικό στόχο τίθεται ως 

ακολούθως: 

α. Οι πρακτικές του HR δεν επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά τη διάρκεια 

της οργανωσιακής αλλαγής. 
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β. Οι πρακτικές του HR επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 

οργανωσιακής αλλαγής. 

 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που εκφράζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων είναι 

οι ακόλουθες (παρατίθενται ακολουθούμενες από τα ποσοστά των απαντήσεων  ναι / όχι): 

20.1 Πιστεύω ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση :Υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση 

και εξυπηρέτηση των πελατών (61,8% / 38,2%). 

20.2 Πιστεύω ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση :Υπάρχουν καλύτερες σχέσεις του 

προσωπικού μεταξύ διαφόρων τμημάτων της υπηρεσίας (42,7% / 57,3%). 

20.3 Πιστεύω ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση :Υπάρχει βελτίωση της απόδοσης 

των υπαλλήλων (51,9% / 48,1%). 

20.4 Πιστεύω ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση :Υπάρχει βελτίωση της εικόνας της 

υπηρεσίας στην τοπική κοινωνία (61,8% / 38,2%). 

20.5 Πιστεύω ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση :Υπάρχει βελτίωση του κόστους 

λειτουργίας της υπηρεσίας (59,5% / 40,5%). 

Όπως διαπιστώνεται από την παρουσίαση των ανωτέρω ποσοστών, στα περισσότερα 

ερωτήματα το ποσοστό των «ναι» είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των «όχι» (με 

εξαίρεση αυτό που αναφέρεται στις καλύτερες σχέσεις  του προσωπικού μεταξύ διαφόρων 

τμημάτων της υπηρεσίας αποτυπώνοντας, γενικά, μια θετική στάση των συμμετεχόντων, 

αναφορικά με τις αλλαγές.  

Επιπλέον, οι πρακτικές HR, όπως προκύπτουν μέσα από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων εργαζομένων στην έρευνα αντιπροσωπεύονται από τις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

1. Για να λειτουργεί καλύτερα μια υπηρεσία χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και στρατηγική 

διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. 

10. Κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής δε θα έχω τους συνεργάτες με τους οποίους 

συνεργάστηκα αρμονικά στο παρελθόν 

12. Με μια αλλαγή θα διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και οι όροι εργασίας που ισχύουν 

τώρα και όχι προς το καλύτερο 
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16. Θα με ευχαριστούσε εάν το υπόλοιπο της καριέρας μου το περνούσα στην υπηρεσία 

αυτή διότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται με κάνουν να νιώθω ασφάλεια 

19. Οι πρακτικές HR συμβάλλουν συνεχώς στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  προς τον πολίτη 

Από αυτές τις ερωτήσεις, οι 10 και 12 αναφέρονται πρακτικές HR που οδηγούν σε 

αλλαγές οι οποίες διεγείρουν μια ενδεχόμενη ανησυχία των εργαζομένων, ότι οι αλλαγές 

δε θα είναι προς όφελός τους, είτε επειδή δεν θα έχουν τους συνεργάτες με τους οποίους 

είχαν στο παρελθόν αρμονική συνεργασία, είτε επειδή οι αλλαγές αυτές θα 

διαφοροποιήσουν τις συνθήκες εργασίας τους. Προκειμένου να συνδεθούν οι δυο 

ερωτήσεις έγινε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (confirmatory factor analysis), η 

οποία έδωσε έναν παράγοντα με ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας(1,46) , ο οποίος εξηγεί 

το 73,06% της συνολικής διακύμανσης. Οι φορτώσεις (loadings) για κάθε μια από τις δυο 

ερωτήσεις είναι 0,855. Με αυτά τα στοιχεία της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε αυτός ο 

παράγοντας για τη δημιουργία μιας νέας μεταβλητής «Ανησυχία για επιπτώσεις από 

πρακτικές αλλαγών» με τιμές το άθροισμα των τιμών των δυο συνιστωσών.  

Με μια παρόμοια διαδικασία, οι υπόλοιπες ερωτήσεις του άξονα  (1, 16, 19), αναλύθηκαν 

με επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση η οποία έδωσε έναν παράγοντα με ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη της μονάδας (1,69) , ο οποίος εξηγεί το 56,25% της συνολικής διακύμανσης και 

με loadings που συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 15. 

Πίνακας 15: Παράγοντας πρακτικές HR - Component loadings 

Component Matrixa 

 Component 

1 

1. Για να λειτουργεί καλύτερα μια υπηρεσία χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και 

στρατηγική διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. 
,654 

16. Θα με ευχαριστούσε εάν το υπόλοιπο της καριέρας μου το περνούσα στην 

υπηρεσία αυτή διότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται με κάνουν να νιώθω ασφάλεια 
,763 
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19. Οι πρακτικές HR συμβάλλουν συνεχώς στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών  προς τον πολίτη 
,823 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Με βάση τον παράγοντα και τα ως άνω στοιχεία, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή 

«πρακτικές HR» με τιμές το άθροισμα των συνιστωσών. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η πρώτη υπόθεση, πραγματοποιήθηκε ένα μη παραμετρικό τεστ 

συσχέτισης Spearman's rho (πίνακας 16). Η απόφαση να προτιμηθεί μη παραμετρικό τεστ 

είναι λόγω του ότι οι μεταβλητές υπό εξέταση δεν κατανέμονται κανονικά (One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test για σύγκριση με την κανονική κατανομή έδωσε p<0,01).  

 

Πίνακας 16: Spearman's rho τεστ συσχέτισης  πρακτικές * αντιλήψεις 

Correlations 

 πρακτικές 

αλλαγών 

HR 

Ανησυχία για 

επιπτώσεις 

από πρακτικές 

αλλαγών 

20.1  20.2  20.3  20.4  20.5  

Spearman's 

rho 

πρακτικές 

αλλαγών HR 

Corr. Coef. 1,000       

Sig. (2-

tailed) 
.       

N 131       

Ανησυχία 

για 

επιπτώσεις 

από 

Corr. Coef. ,411** 1,000      

Sig. (2-

tailed) 
,000 .      



79 

 

πρακτικές 

αλλαγών 
N 131 131      

20.1  

Corr. Coef. ,024 ,155 1,000     

Sig. (2-

tailed) 
,790 ,078 .     

N 131 131 131     

20.2  

Corr. Coef. -,211* ,148 ,393**1,000    

Sig. (2-

tailed) 
,016 ,091 ,000 .    

N 131 131 131 131    

20.3  

Corr. Coef. -,057 ,200* ,596**,585** 1,000   

Sig. (2-

tailed) 
,516 ,022 ,000 ,000 .   

N 131 131 131 131 131   

20.4  

Corr. Coef. -,161 ,056 ,644**,584** ,628** 1,000  

Sig. (2-

tailed) 
,066 ,523 ,000 ,000 ,000 .  

N 131 131 131 131 131 131  

20.5  

Corr. Coef. -,119 ,073 ,409**,335** ,514** ,473** 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,176 ,407 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 131 131 131 131 131 131 131 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Από τον πίνακα συσχέτισης 16, παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των απόψεων που έχουν οι εργαζόμενοι για τις πρακτικές HR και των 

αντιλήψεών τους, ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση υπάρχουν καλύτερες σχέσεις 

του προσωπικού μεταξύ διαφόρων τμημάτων της υπηρεσίας (rs=-0,211, n=131 p=0,016). 

Δεδομένου ότι η κωδικοποίηση των απαντήσεων έχει αντίθετη φορά (1=ναι), το αρνητικό 

πρόσημο στο συντελεστή συσχέτισης, μεταφράζεται ότι όσο θετικότερες είναι οι απόψεις 

των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές HR, τόσο περισσότερο τείνουν να απαντούν 

θετικά στο ότι οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση επιφέρουν καλύτερες σχέσεις του 

προσωπικού μεταξύ διαφόρων τμημάτων. Επίσης, παρατηρείται μια στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των απόψεων των εργαζομένων που εκφράζουν ανησυχία για το ότι οι 

πρακτικές HR που προωθούν τις αλλαγές θα διαταράξουν μια κείμενη ομαλότητα στην 

εργασία τους αναφορικά με τους συνεργάτες τους και τις συνθήκες / όρους εργασίας τους 

και της πεποίθησής τους ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση θα υπάρχει βελτίωση της 

απόδοσης των υπαλλήλων (rs=0,200, n=131 p=0,022). Η συσχέτιση μεταφράζεται ότι όσο 

πιο έντονα εκφράζουν την ανησυχία τους οι εργαζόμενοι, τόσο περισσότερο τείνουν να 

απαντούν αρνητικά για το ότι η απόδοση  των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί μέσω 

αλλαγών. 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση για τον πρώτο ερευνητικό στόχο περιλαμβάνει τις αντιλήψεις 

των εργαζομένων για τις οργανωσιακές αλλαγές, όπως αυτές εκφράζονται από τις 

ερωτήσεις: 

2. Είναι προς όφελος μιας υπηρεσίας να πραγματοποιούνται αλλαγές όταν εντοπίζονται 

λειτουργικά προβλήματα. 

3. Στην υπηρεσία μου υπάρχουν τμήματα στα οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές. 

4. Οι αλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού 

5. Ο στόχος μιας αλλαγής δεν είναι κατά την άποψή μου καθαρά προσδιορισμένος 

Για να διαπιστωθεί αν αυτές επηρεάζονται από τις πρακτικές του  HR πραγματοποιήθηκε 

ένας επιπλέον έλεγχος μέσω του τεστ συσχέτισης Spearman's rho, όπως παρουσιάζεται 

στον πίνακα 17. 
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Ο έλεγχος έδειξε ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μόνο μεταξύ 

των πρακτικών HR και της άποψης ότι «Ο στόχος μιας αλλαγής δεν είναι κατά την άποψή 

μου καθαρά προσδιορισμένος» (rs=- 0,255, n=131 p=0,003). Το αρνητικό πρόσημο του 

συντελεστή ερμηνεύεται ότι οι συμμετέχοντες που εκφέρουν αρνητική άποψη για τις 

πρακτικές HR, τείνουν να απαντούν περισσότερο ότι ο στόχος μιας αλλαγής δεν είναι κατά 

την άποψή τους καθαρά προσδιορισμένος, οπότε διαφαίνεται η σχέση μεταξύ διαφωνίας 

με τις πρακτικές και ασάφειας του στόχου. 

 

Πίνακας 17: Spearman's rho τεστ συσχέτισης  πρακτικές * αντιλήψεις περί αλλαγών 

Correlations  

 πρακτικές 

αλλαγών HR 

Spearman's 

rho 

πρακτικές αλλαγών HR 

Correlation 

Coefficient 
 

Sig. (2-tailed)  

N  

2. Είναι προς όφελος μιας υπηρεσίας να 

πραγματοποιούνται αλλαγές όταν 

εντοπίζονται λειτουργικά προβλήματα. 

Correlation 

Coefficient 
-,038 

Sig. (2-tailed) ,670 

N 131 

3. Στην υπηρεσία μου υπάρχουν τμήματα 

στα οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές. 

Correlation 

Coefficient 
,001 

Sig. (2-tailed) ,993 

N 131 



82 

 

4. Οι αλλαγές πρέπει να 

πραγματοποιούνται βάση συγκεκριμένου 

σχεδιασμού 

Correlation 

Coefficient 
-,092 

Sig. (2-tailed) ,295 

N 131 

5. Ο στόχος μιας αλλαγής δεν είναι κατά 

την άποψή μου καθαρά προσδιορισμένος 

Correlation 

Coefficient 
-,255** 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 131 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Συμπερασματικά, σε σχέση με την ερευνητική υπόθεση, μπορούμε να απαντήσουμε ότι 

αυτή επιβεβαιώνεται εν μέρει: 

  

Η1β. Οι πρακτικές του HR επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων που σχετίζονται με 

<<τη βελτίωση των σχέσεων του προσωπικού μεταξύ διαφόρων τμημάτων>> κατά τη 

διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής, και με <<την κατανόηση του στόχου>>. 

 

5.5.2  Δεύτερος ερευνητικός στόχος  

 

Ο δεύτερος ερευνητικός στόχος αναφέρεται στη διερεύνηση του βαθμού 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αντίληψη και τη δέσμευση των εργαζομένων του δημοσίου 

φορέα σχετικά με τις πρακτικές HR κατά την διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής. 

Στοχεύεται δηλαδή να διαπιστωθεί αν οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις 
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πρακτικές HR επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την δέσμευση τους απέναντι στον οργανισμό 

κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

 

Σε αντιστοιχία με τον δεύτερο ερευνητικό στόχο, τίθεται η δεύτερη ερευνητική υπόθεση ως 

εξής: 

Δεύτερη ερευνητική υπόθεση Η2. 

α. Οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR δεν επηρεάζουν την 

δέσμευση τους απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

β. Οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR επηρεάζουν την δέσμευση 

τους απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

 

Η εργασιακή δέσμευση των συμμετεχόντων σκιαγραφείται από τις ερωτήσεις: 

14. Τα προβλήματα της υπηρεσίας μου είναι και δικά μου προβλήματα και μια αλλαγή με 

σχέδιο και προγραμματισμό θα βοηθήσει 

15. Θα βοηθήσω στην πραγματοποίηση μιας αλλαγής με την οποία δεν συμφωνώ 

ανεξάρτητα απ’ την πρακτική με την οποία θα εφαρμοστεί 

17. Είμαι πρόθυμος να ανταποκριθώ σε μια οργανωσιακή αλλαγή για να αποκτήσω τις 

απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες 

18. Είναι ασφαλέστερο το να σκέφτεσαι και να υλοποιείς αυτό που σου έχουν πει, παρά το 

να αποφασίζεις εσύ ο ίδιος 

Για τις ερωτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση η οποία 

έδωσε έναν παράγοντα με ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας (2,01) , ο οποίος εξηγεί το 

50,24% της συνολικής διακύμανσης. Οι φορτώσεις των συνιστωσών παρουσιάζονται στον 

πίνακα 18. 
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Πίνακας 18: Παράγοντας οργανωσιακή δέσμευση - Component loadings 

Component Matrixa 

 Component 

1 

14. Τα προβλήματα της υπηρεσίας μου είναι και δικά μου 

προβλήματα και μια αλλαγή με σχέδιο και προγραμματισμό θα 

βοηθήσει 

,728 

15. Θα βοηθήσω στην πραγματοποίηση μιας αλλαγής με την οποία 

δεν συμφωνώ ανεξάρτητα απ’ την πρακτική με την οποία θα 

εφαρμοστεί 

,669 

17. Είμαι πρόθυμος να ανταποκριθώ σε μια οργανωσιακή αλλαγή για 

να αποκτήσω τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες 
,857 

18. Είναι ασφαλέστερο το να σκέφτεσαι και να υλοποιείς αυτό που 

σου έχουν πει, παρά το να αποφασίζεις εσύ ο ίδιος 
,545 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Ο παράγοντας αυτός (οργανωσιακή δέσμευση) εξετάζεται στη συνέχεια, σε συνάρτηση με 

τις αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR (όπως αυτές διαμορφώθηκαν 

σε παράγοντα στο προηγούμενο ερώτημα), προκειμένου να διαπιστωθεί αν συσχετίζονται. 

Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ένα τεστ συσχέτισης Spearman's rho, 

ανάμεσα στην εργασιακή δέσμευση και τις απόψεις για τις πρακτικές  HR (πίνακας 19) . Από 

την ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει μια αρκετά ισχυρή στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση  (rs=0,348, n=131 p=0,000) μεταξύ των δυο παραγόντων. Το εύρημα αυτό 

ερμηνεύεται ότι οι εργαζόμενοι που πιστεύουν περισσότερο ότι οι πρακτικές HR 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και κάνουν τον 

εργαζόμενο να νιώθει ασφάλεια, επηρεάζουν θετικά την οργανωσιακή του δέσμευση. 
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Συνεπώς,  η δεύτερη υπόθεση: Η2β. Οι αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις 

πρακτικές HR επηρεάζουν θετικά την δέσμευση τους απέναντι στον οργανισμό κατά την 

διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών, γίνεται δεκτή (έναντι των εναλλακτικών της α και γ). 

 

Πίνακας 19: Spearman's rho, τεστ συσχέτισης  δέσμευση * αντιλήψεις για πρακτικές HR 

Correlations 

 δεύσμευση πρακτικές 

αλλαγών HR 

Spearman's rho 

δεύσμευση 

Correlation Coefficient 1,000  

Sig. (2-tailed) .  

N 131  

πρακτικές αλλαγών HR 

Correlation Coefficient ,348** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 131 131 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

5.5.3  Τρίτος ερευνητικός στόχος  

 

Ο τρίτος ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας αφορά τη διερεύνηση του βαθμού 

επίδρασης της ηγεσίας στους εργαζομένους κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. 

Αποσκοπεί στην αποτίμηση του κατά πόσο η ηγεσία επιδρά στην συμπεριφορά των 

εργαζομένων όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή. 

Σε συνάρτηση με αυτόν τον στόχο τίθεται η τρίτη ερευνητική υπόθεση ως εξής 
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Τρίτη ερευνητική υπόθεση Η3. 

α. Η ηγεσία δεν επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων όταν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή.  

β. Η ηγεσία επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων όταν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή. 

 

Η ηγεσία περιγράφεται στην έρευνα από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου: 

7. Όταν πρόκειται να γίνει κάποια αλλαγή σε μια υπηρεσία θα πρέπει να ερωτούνται και να 

ενημερώνονται και οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη θέση που έχουν στην ιεραρχία 

8. Ο διευθυντής/προϊσταμένος  του τμήματος έχει ρόλο στη διαδικασία εφαρμογής των 

αλλαγών. 

Η δε συμπεριφορά των εργαζομένων η αλλιώς η στάση τους σε σχέση με τις αλλαγές 

περιγράφεται από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

21.1 Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός απέναντι:  Σε μια αλλαγή τεχνολογική 

21.2 Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός απέναντι:  Σε μια αλλαγή σχετική με το σύστημα των 

αμοιβών 

21.3 Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός απέναντι:  Σε μια αλλαγή σχετική με το ωράριο 

21.4 Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός απέναντι:  Σε μια αλλαγή στον τρόπο εργασίας μου 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δυο παράμετροι συσχετίζονται, έγινε αρχικά 

παραγοντική ανάλυση για τις ερωτήσεις 7 και 8 που σχετίζονται με την ηγεσία. Η ανάλυση 

έδωσε έναν παράγοντα με ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας (1,56) ο οποίος εξηγεί το 

77,83% της συνολικής διακύμανσης με loadings για κάθε μια από τις δυο συνιστώσες 0,882. 

Ο παράγοντας αυτός (ηγεσία) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης. 

‘Όπως φαίνεται στον πίνακα 20 που ακολουθεί, υπάρχει μια θετική, αν και όχι ιδιαίτερα 

ισχυρή, συσχέτιση μεταξύ του παράγοντα της ηγεσίας και της στάσης των εργαζομένων 

αναφορικά με θέματα αμοιβών (rs=0,176, n=131 p=0,045). Η έννοια της συσχέτισης είναι 

ότι οι εργαζόμενοι που θεωρούν λιγότερο ότι οι εργαζόμενοι και ο προϊστάμενος ενός 

τμήματος θα πρέπει να έχουν λόγο για τις αλλαγές, τείνουν να δηλώνουν ότι θα ήταν 

περισσότερο σκεπτικοί απέναντι σε μια αλλαγή σχετική με το σύστημα των αμοιβών.  
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Πίνακας 20 Spearman's rho, τεστ συσχέτισης  ηγεσία * συμπεριφορά εργαζομένων 

Correlations 

 Ηγεσία 

Spearman's 

rho 

Ηγεσία 

Correlation 

Coefficient 
 

Sig. (2-tailed)  

N  

21.1 Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός 

απέναντι:  Σε μια αλλαγή τεχνολογική 

Correlation 

Coefficient 
-,037 

Sig. (2-tailed) ,675 

N 131 

21.2 Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός 

απέναντι:  Σε μια αλλαγή σχετική με το 

σύστημα των αμοιβών 

Correlation 

Coefficient 
,176* 

Sig. (2-tailed) ,045 

N 131 

21.3 Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός 

απέναντι:  Σε μια αλλαγή σχετική με το 

ωράριο 

Correlation 

Coefficient 
,097 

Sig. (2-tailed) ,272 

N 131 

21.4 Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός 

απέναντι:  Σε μια αλλαγή στον τρόπο 

εργασίας μου 

Correlation 

Coefficient 
,079 

Sig. (2-tailed) ,371 
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N 131 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Κατόπιν της ανάλυσης που προηγήθηκε, μπορούμε να συμπεράνουμε σε σχέση με την Η2 

ερευνητική υπόθεση ότι «β. Η ηγεσία επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων όταν 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή <<σε θέματα που αφορούν το 

σύστημα αμοιβών>>». 

Άρα δεχόμαστε την Η3β.  

 

5.6  Πίνακας θεματοποίησης 

 

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων, σε σχέση με τους 

στόχους της έρευνας. Στην παρούσα ενότητα συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

στον πίνακα θεματοποίησης.  

Πίνακας 21: Συνοπτικός πίνακας θεματοποίησης 

Ερευνητικοί Στόχοι Ερευνητικές υποθέσεις Επιβεβαίωση ή 

απόρριψη 

 

 

Διερεύνηση των 

αντιλήψεων των 

εργαζομένων σχετικά με τις 

πρακτικές του HR κατά την 

διάρκεια οργανωσιακών 

αλλαγών. 

 

 

Η1: 

α. Οι πρακτικές του HR δεν επηρεάζουν 

τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά την 

διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής. 

β. Οι πρακτικές του HR επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων κατά την 

διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής. 

 

 

 

 

Επιβεβαιώνεται η 

Η1β. 
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Διερεύνηση του βαθμού 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στην αντίληψη και τη 

δέσμευσης των 

εργαζομένων του δημοσίου 

φορέα σχετικά με τις 

πρακτικές HR κατά την 

διάρκεια μιας 

οργανωσιακής αλλαγής. 

 

Η2: 

α. Οι αντιλήψεις των εργαζομένων 

απέναντι στις πρακτικές HR δεν 

επηρεάζουν την δέσμευση τους απέναντι 

στον οργανισμό κατά την διάρκεια 

οργανωσιακών αλλαγών. 

β. Οι αντιλήψεις των εργαζομένων 

απέναντι στις πρακτικές HR επηρεάζουν 

την δέσμευση τους απέναντι στον 

οργανισμό κατά την διάρκεια 

οργανωσιακών αλλαγών. 

 

 

 

 

 

Επιβεβαιώνεται η 

Η2β. 

 

 

 

 

Διερεύνηση του βαθμού 

επίδρασης της ηγεσίας 

στους εργαζομένους κατά 

την διάρκεια οργανωσιακών 

αλλαγών 

 

Η3: 

α. Η ηγεσία δεν επιδρά στην 

συμπεριφορά των εργαζομένων όταν 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί 

οργανωσιακή αλλαγή.  

β. Η ηγεσία επιδρά στην συμπεριφορά 

των εργαζομένων όταν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή. 

 

 

 

 

Επιβεβαιώνεται η 

Η3β. 
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6. Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

 

6.1  Συζήτηση 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ένα διττό βασικό σκοπό: επιδίωξε, από τη μια πλευρά, τον 

εντοπισμό των πρακτικών που επιστρατεύονται από το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων κατά τη 

διάρκεια των εκάστοτε οργανωσιακών αλλαγών στο Δημόσιο Τομέα, και από την άλλη, το 

βαθμό επίδρασης αυτών των πρακτικών  στους εργαζόμενους, όπως και τη δέσμευση των 

εργαζομένων απέναντι σε αυτές. 

Αρχικά, σε σχέση με τις πρακτικές HR στο δημόσιο τομέα, η έρευνα κατέγραψε ότι οι 

εργαζόμενοι εκφράζουν έναν μεγάλο βαθμό συμφωνίας με το ότι για να λειτουργεί 

καλύτερα μια υπηρεσία χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και στρατηγική διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναμικού. Η συγκεκριμένη στρατηγική στόχο έχει την ενεργοποίηση μιας 

πιστής και ικανής ομάδας εργαζομένων και επιτυγχάνεται μέσα από διαρθρωτικές και 

προσωπικές τεχνικές (Storey, 1995). Επιπλέον, το σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνου 

δυναμικού, οφείλει να δίνει την πρέπουσα σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα, 

πετυχαίνοντας μια αρμονία μεταξύ δομής της επιχείρησης και στόχων, στρατηγικών και 

κουλτούρας (Jonathan,2010).  

Επίσης, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό την 

άποψη ότι οι πρακτικές HR συμβάλλουν συνεχώς στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών  προς τον πολίτη. Οι πρακτικές HR που χρησιμοποιούνται στους 

οργανισμούς και στην προκειμένη περίπτωση στο δημόσιο, συμβάλλουν μέσω της 

κουλτούρας, των πρακτικών της ηγεσίας, της πολλαπλής λειτουργικής ενσωμάτωσης, της 

εκπαίδευσης της επικοινωνίας και της τεχνολογίας σε μια βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικού κλίματος, το οποίο έχει 

θετικό αντίκτυπο στις παρεχόμενες στον πολίτη υπηρεσίες.  

Σε σχέση με τις οργανωσιακές αλλαγές, οι εργαζόμενοι της έρευνας έχουν μια, σε 

γενικές γραμμές, θετική στάση, κυρίως όταν πρόκειται για αλλαγές τεχνολογικής φύσης. 

Μια τεχνολογική βελτίωση που γίνεται  κατά την διάρκεια των οργανωσιακών αλλαγών, 

μπορεί να δράσει βοηθητικά στο να γίνει περισσότερο ξεκάθαρος ο στόχος  της εκάστοτε 

αλλαγής, και να επιφέρει βελτιώσεις στην επικοινωνία, την κατάρτιση και  τη συμμετοχή 

των εργαζομένων, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκλήρωση της αλλαγής 
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(Weber & Weber 2001). Αντιθέτως, εμφανίζονται περισσότερο σκεπτικοί, όταν οι αλλαγές 

αφορούν το σύστημα των αμοιβών, τον τρόπο εργασίας γενικότερα και το ωράριο. Οι 

εργαζόμενοι πολύ συχνά, δημιουργούν υποθέσεις γύρω από τις αλλαγές και αντιδρούν σε 

αυτές. Οι αντιλήψεις των εργαζομένων μπορούν να επηρεάσουν την ολοκλήρωση της 

αλλαγής (Bordia et al., 2004).  

Η έρευνα καταγράφει ότι όσον αφορά την οργανωσιακή αλλαγή, οι συμμετέχοντες 

παρουσιάζονται να διαφωνούν, παρουσιάζοντας μια δυσπιστία, για το ότι όταν  

εντοπίζονται λειτουργικά προβλήματα, μια αλλαγή θα προβεί ωφέλιμη. Αυτό συνδυάζεται 

με την άποψή τους ότι δεν προσδιορίζονται κάθε φορά επαρκών οι στόχοι των αλλαγών. 

Κάποιοι άλλοι παράγοντες που εμφανίζονται να επηρεάζουν στη στάση των εργαζομένων 

όσον αφορά τις οργανωσιακές αλλαγές είναι η ανασφάλεια που νιώθουν για την μετέπειτα 

άγνωστη κατάσταση. Υπάρχει το άγχος και η ανησυχία, ότι οι εργαζόμενοι, κατά τη 

διάρκεια μιας αλλαγής δε θα έχουν τους συνεργάτες με τους οποίους συνεργάστηκαν 

αρμονικά στο παρελθόν, ή ότι με μια αλλαγή θα διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και οι όροι 

εργασίας που ισχύουν τώρα και όχι προς το καλύτερο. Οι πετυχημένες πρακτικές που 

ακολουθούνται και εφαρμόζονται από το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων κατά τη 

διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής, είναι αυτές που μπορούν να μετατρέψουν αυτό το 

αρνητικό κλίμα σε θετικό και να οδηγήσουν στη μεταστροφή της αντίληψης και της 

νοοτροπίας των εργαζομένων απέναντι στις αλλαγές, καθιστώντας τους κοινωνούς και 

υποστηρικτές της αλλαγής (MacDuffie, 1995, Pfeffer 1998, Huselid et al., 1997). 

Παρ’ όλες τις ανησυχίες των εργαζομένων για τις επιπτώσεις που θα έχει μια επικείμενη 

αλλαγή, εκφράζουν θετικά τις απόψεις τους ότι οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση μπορούν 

να έχουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Στην πλειοψηφία τους συμφωνούν ότι οι 

αλλαγές στη δημόσια διοίκηση μπορούν να επιφέρουν βελτίωση του κόστους λειτουργίας 

της υπηρεσίας, βελτίωση της εικόνας της υπηρεσίας στην τοπική κοινωνία, βελτίωση της 

απόδοσης των υπαλλήλων και μεγαλύτερη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών.   

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις πρακτικές ΗR που 

εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μιας οργανωσιακής αλλαγής και της αντίληψης των 

εργαζομένων Οι εφαρμοζόμενες κάθε φορά πρακτικές ΗR και πολιτικές αλλαγών, δεν 

αφήνουν αδιάφορους τους εργαζόμενους, σχετικά με τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους 

και της εργασιακής και επαγγελματικής τους ευημερίας Οι αντιλήψεις των εργαζομένων 

γύρω από τις πρακτικές ΗR σε περιπτώσεις οργανωσιακών αλλαγών κατέχουν έναν 

σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στην αποδοχή και στην υιοθέτηση της αλλαγής. Έτσι, οι 
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αντιλήψεις  για τις πρακτικές ΗR είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες στην 

εφαρμογή της οργανωσιακής αλλαγής ( Eby et al., 2000). 

Αυτό στο οποίο δεν εμφανίστηκαν να συμφωνούν οι εργαζόμενοι του δείγματος είναι 

ότι μέσω των οργανωσιακών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση μπορεί να επιτευχθεί μια 

αναβάθμιση των σχέσεων του προσωπικού μεταξύ διαφόρων τμημάτων της υπηρεσίας. Η 

διαφωνία αυτή ενδεχομένως να συνδέεται με την ανησυχία τους που περιγράφηκε 

παραπάνω, ότι αρμονικές και παραγωγικές σχέσεις με συνεργάτες εδραιωμένες για χρόνια, 

κινδυνεύουν από μια μελλοντική οργανωσιακή αλλαγή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

ανακατανομή του προσωπικού, κατά συνέπεια δεν συμφωνούν ότι αυτό θα ωφελήσει τις 

σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. 

Η διερεύνηση των αντιλήψεων των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές του HR κατά 

την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών αποτελεί τον πρώτο ερευνητικό στόχο της παρούσας 

μελέτης και συγκεκριμένα, η ανάδειξη του αν οι αντιλήψεις των εργαζομένων που 

συμμετέχουν στην έρευνα επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από τις πρακτικές του HR, κατά 

τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής. 

Από την ανάλυση προέκυψε ότι όντως, οι πρακτικές του HR επηρεάζουν θετικά τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων που σχετίζονται με τη βελτίωση των σχέσεων του προσωπικού 

μεταξύ διαφόρων τμημάτων  κατά τη διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής, και με  την 

κατανόηση του στόχου της αλλαγής. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα, 

δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, οι εργαζόμενοι 

παρουσιάζονται αρνητικοί στην άποψη ότι οι αλλαγές μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις 

του προσωπικού μεταξύ διαφόρων τμημάτων. Διαφαίνεται, από την άλλη, ότι αυτή τους η 

αρνητικότητα μπορεί να μετριαστεί σε σημαντικό βαθμό, μέσω των κατάλληλων πρακτικών 

του HR.  Παρόμοια ευρήματα καταγράφονται σε έρευνα των Shum et al. (2008), οι οποίοι 

ανέδειξα ότι οι σημαντικές πρακτικές του τμήματος  HR κατά την διάρκεια οργανωσιακών 

αλλαγών, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και ταυτόχρονα να τροποποιούνται από τις 

παραδοσιακές πρακτικές, αλληλεπιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αντίληψη των 

εργαζομένων και μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας της 

αλλαγής. 

Έντονη διαφωνία επίσης κατέγραψαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με 

την πρόταση ότι οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση που εφαρμόστηκαν την τελευταία 

πενταετία θα λειτουργήσουν προς όφελος των εργαζομένων. Η διαφωνία αυτή είναι 
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αναμενόμενη, αν λάβει κανείς υπ’ όψη του τις περικοπές των μισθών, ως αποτέλεσμα των 

αλλαγών της τελευταίας πενταετίας στη δημόσια διοίκηση και το πάγωμα των 

προσλήψεων, το οποίο, εκτός των άλλων, έχει αυξήσει το όγκο εργασίας για τους 

εργαζόμενους. 

Ένας από τους άξονες που διερεύνησε η παρούσα μελέτη είναι η ηγεσία και ο ρόλος της 

μέσα από τις απόψεις των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα. Σύμφωνα με αυτές 

τις απόψεις, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι «ο διευθυντής/προϊσταμένος  του τμήματος θα 

πρέπει να έχει ρόλο στη διαδικασία εφαρμογής των αλλαγών» και επίσης ότι «όταν 

πρόκειται να γίνει κάποια αλλαγή σε μια υπηρεσία θα πρέπει να ερωτούνται και να 

ενημερώνονται και οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη θέση που έχουν στην ιεραρχία». 

Αυτές οι απόψεις στην ουσία δηλώνουν την επιθυμία συμμετοχής στις διαδικασίες αλλαγής 

που κάνει η διοίκηση HR. Αυτά τα ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με τα βήματα 4 και 5 

του μοντέλου του J. Kotter, σύμφωνα με τα οποία, θα πρέπει να γίνει μετάδοση του 

οράματος για την αλλαγή και κατόπιν εκχώρηση αρμοδιοτήτων για δράση σε πολλαπλά 

επίπεδα. Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας αυτή η εκχώρηση αρμοδιοτήτων είναι κάτι 

που εκφράζεται μέσα από τις απαντήσεις των εργαζομένων.  

Σχετικός με την ηγεσία είναι ο τρίτος ερευνητικός στόχος της εργασίας, σύμφωνα με τον 

οποίο διερευνήθηκε το κατά πόσο η στάση της ηγεσίας επηρεάζει τη στάση των 

εργαζομένων απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή και συνδέεται με την ερευνητική 

υπόθεση ότι η ηγεσία επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων όταν πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε, μέσω της 

ανάλυσης των στοιχείων της έρευνας, για θέματα που αφορούν το σύστημα αμοιβών.  

Οι προσπάθειες εφαρμογής των αλλαγών εξαρτώνται κάθε φορά από το πόσο ικανός 

είναι ο ηγέτης να κερδίσει την υποστήριξη των εκάστοτε υπαλλήλων υπέρ της αλλαγής 

αυτής και κατά πόσο η ηγεσία μπορεί να επηρεάσει θετικά τις απόψεις των εργαζομένων 

(Appelbaum et al., 1998. Επιπλέον η ικανότητα του ηγέτη να αναλάβει τον σωστό ρόλο και 

να προσφέρει στους εργαζόμενους το σωστό όραμα για την αλλαγή και για τους στόχους 

αυτής της αλλαγής μπορεί να αυξήσει το βαθμό δέσμευσης των εργαζομένων απέναντι 

στην αλλαγή και τις αντιλήψεις τους για αυτήν (Pater, 2011). 

Η δέσμευση των εργαζομένων είναι ένας ακόμα άξονας τον οποίο διερεύνησε η 

παρούσα μελέτη μέσα από μια σειρά ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Διαπιστώθηκε ότι 

οι συμμετέχοντες, εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, παρουσιάζουν ένα υψηλό βαθμό 
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οργανωσιακής δέσμευσης, συμφωνώντας με μεγάλα ποσοστά ότι τα προβλήματα της 

υπηρεσίας τους είναι και δικά τους προβλήματα και ότι είναι πρόθυμοι να ανταποκριθούν 

σε μια οργανωσιακή αλλαγή για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες.  

Σχετικός με τη δέσμευση των εργαζομένων είναι ο δεύτερος ερευνητικός στόχος, ο 

οποίος αναφέρεται στη διερεύνηση του βαθμού αλληλεπίδρασης που μπορεί να υπάρχει 

μεταξύ της αντίληψης των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές HR κατά την διάρκεια μιας 

οργανωσιακής αλλαγής και της δέσμευσής τους στον οργανισμό, αν και κατά πόσο, 

δηλαδή, οι αντιλήψεις των εργαζομένων επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την δέσμευση τους 

απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. Μέσα από την 

ανάλυση των απαντήσεων, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όντως, οι αντιλήψεις 

των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR επηρεάζουν θετικά την δέσμευση τους 

απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών.  

Το συμπέρασμα αυτό είναι στην ίδια κατεύθυνση με τη βιβλιογραφία, όπου συναντάται 

η μεγάλη σημασία που έχουν οι αντιλήψεις των εργαζομένων (MacDuffie, 1995, Pfeffer 

1998, Huselid et al., 1997,). Οι  αντιλήψεις των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές HR 

μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα σημαντικές, και είναι ένας παράγοντας επηρεασμού της 

συμπεριφοράς των εργαζομένων, αλλά καθώς και της εφαρμογής των πρακτικών (Chand 

1999, Gantner & Nollen,1989). Οι Benson & Lawler (2003) αναδεικνύουν μια άμεση 

συσχέτιση μεταξύ των αντιλήψεων των εργαζομένων και της δέσμευσής τους στην αλλαγή. 

Υποστηρίζουν ότι η ουσιαστική δέσμευση των οργανισμών για μια αλλαγή, συνδέεται με 

μια ισχυρή υποχρέωση από την πλευρά των εργαζόμενων προς τον οργανισμό και αυτό 

μπορεί να γίνει εφικτό μέσω και της θετικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αντίληψη και 

τη δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή. Επίσης, ο Janet (2008), 

αναδεικνύει την αντίθετη κατεύθυνση αυτής της σχέσης: οι αντιλήψεις σχετικά με την 

επιτυχή εφαρμογή της αλλαγής, πηγάζουν από τη δέσμευση των ίδιων των εργαζομένων να 

αλλάξουν.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η έρευνα κατέληξε σε συμπεράσματα που 

δείχνουν ότι οι πρακτικές του HR επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά 

την διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής. Οι εργαζόμενοι, αν και γενικά δεν είναι ιδιαίτερα 

θετικοί σε αλλαγές, τείνουν να εκφέρουν μια θετική άποψη σε μια αλλαγή στην οποία τους 

δίνεται λόγος και δικαίωμα άποψης κατά τη διαδικασία αποφάσεων και εφαρμογής, και η 

θετική αυτή αντίληψη ενδυναμώνεται όταν κατανοήσουν τον στόχο της αλλαγής. 

Εκφράζουν την ανησυχία για το άγνωστο που μπορεί να επιφέρει μια αλλαγή. Επίσης, οι 
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αντιλήψεις τους απέναντι στις πρακτικές HR επηρεάζουν θετικά την δέσμευση τους 

απέναντι στον οργανισμό κατά την διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. Ο τύπος, η ικανότητα 

και η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας μπορούν να επιδράσουν στην στάση των 

εργαζομένων όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί οργανωσιακή αλλαγή. 

 

6.2  Πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

 

Η παρούσα έρευνα μελέτησε τις πρακτικές HR κατά τη διάρκεια οργανωσιακών 

αλλαγών, στο δημόσιο τομέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη κατέγραψαν 

αρχικά, ότι οι πρακτικές του HR επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις των εργαζομένων κατά 

την διάρκεια της οργανωσιακής αλλαγής. Σύμφωνα με αυτό, οι πρακτικές που βασίζονται 

σε ένα οργανωμένο σχέδιο και πολιτική, και που προάγουν την οργανωσιακή  κουλτούρα  

μπορούν να συντελέσουν στη δημιουργία κοινών αξιών, πρακτικών και ιδεολογιών 

ανάμεσα στους εργαζόμενους ενός οργανισμού και και να βάλουν τις απαραίτητες βάσεις 

για την παραμονή και εναρμόνιση προς τον κοινό στόχο. (Κυριαζόπουλος Π & Σαμαντά Ειρ., 

2011). Έτσι, ως επακόλουθο θα μπορούσε να καταγραφεί η βελτίωση της αποδοτικότητας 

των εργαζομένων ( Kreitner & Kinicki, 2004).  

Η σχέση μεταξύ αντιλήψεων των εργαζομένων και της δέσμευσή τους ως προς τις αξίες 

και τους στόχους του οργανισμού είναι ένα ακόμα στοιχείο που χρήζει προσοχής, καθώς 

μέσω των κατάλληλων πρακτικών HR, και της επίδρασης που έχουν στις αντιλήψεις των 

εργαζομένων μπορεί να ενδυναμωθεί η δέσμευσή τους, με αποτέλεσμα να στηρίζουν τις 

εκάστοτε αλλαγές και να γίνουν, φορείς τους. 

Η ηγεσία οφείλει να επιστρατεύει θετικές τεχνικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 

όπως η έμπνευση, η εμψύχωση, η παρακίνηση, η δημιουργία οράματος, έτσι ώστε να 

πετύχει του σκοπούς κατά τη διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν 

την επιθυμία οι απόψεις τους να εισακούγονται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και 

εφαρμογής των αλλαγών και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπ ‘όψη από την 

εκάστοτε ηγεσία.   
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6.3  Συστάσεις (για μελλοντική έρευνα) 

 

Μια σχετική έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα, με μεγαλύτερο δείγμα, έτσι ώστε να καταγράψει στάσεις και απόψεις των 

εργαζομένων, καθώς και συσχετίσεις τους με τις πρακτικές HR κατά τη διάρκεια 

οργανωσιακών αλλαγών και να διευρύνει τα συμπεράσματα της μελέτης.  

Έρευνες που μπορούν να σχεδιαστούν στο μέλλον θα μπορούσαν να περιλάβουν 

μεγαλύτερη γκάμα εργαζομένων από άποψη ιεραρχίας, έτσι ώστε να μπορέσει να 

μελετήσει αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις απόψεις ανάλογα με τη θέση ευθύνης, ή την 

προϋπηρεσία σε μια υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξει σε σφαιρικότερα 

αποτελέσματα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα κέντρα λήψης αποφάσεων 

για την πολιτική στη δημόσια διοίκηση. 

 

6.4  Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα έγινε ακολουθώντας επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές, 

αναφορικά με το σχεδιασμό της και το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε. Παρόλα 

αυτά, υπόκειται σε μεθοδολογικούς περιορισμούς. Αυτοί είναι: 

Ο μέγεθος του δείγματος: Η έρευνα περιλαμβάνει 131 συμμετέχοντες και από ότι 

παρουσιάστηκε στην αρχή της ανάλυσης, αυτό επέδειξε έναν πολύ καλό δείκτη επάρκειας 

δειγματισμού. Ένα μεγαλύτερο, όμως δείγμα θα μπορούσε να συνδυαστεί με ισχυρότερα 

και πολύ πιο γενικευμένα συμπεράσματα. 

Επιλογή του δείγματος: Οι 131 συνολικά συμμετέχοντες είναι Δημόσιοι υπάλληλοι, οι 

οποίοι εργάζονται στο Δήμο Αθηναίων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ένα 

μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει εργαζόμενους από περισσότερες 

δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικό. 

Ιδιαίτερο επαγγελματικό σκηνικό: Ένας από τους περιορισμούς της έρευνας είναι ότι 

αυτή διεξήχθητε μέσα σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την εργασία των Δημόσιων 

υπαλλήλων, όπου η παρατεταμένη οικονομική ύφεση που χαρακτηρίζει την Ελληνική 

οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει τις απόψεις και τις στάσεις των 

εργαζομένων, λόγω της ανασφάλειας των περικοπών τις αποδοχές τους και του παγώματος 



97 

 

των προσλήψεων. Ενδεχομένως, σε περίοδο οικονομικής ομαλότητας να υπήρχε μια 

διαφοροποίηση ως προς τις μελετώμενες μεταβλητές και τις σχέσεις μεταξύ τους. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Αξιότιμε κύριε/κυρία,  

 

Ονομάζομαι Αθανάσιος Κανάβας και παρακολουθώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

του ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της Διπλωματικής μου Εργασίας με τίτλο: 

«Πρακτικές HRκαι Οργανωσιακή Αλλαγή – Οι αντιλήψεις των δημοσίων Υπαλλήλων», με 

επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Σαμαντά, σκοπός της οποίας είναι η μελέτη της αντίληψης 

των εργαζομένων του δημοσίου τομέα απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές που 

λαμβάνουν χώρα στο δημόσιο την παρούσα χρονική συγκυρία. Το δείγμα της έρευνας μου 

περιλαμβάνει δημοσίους υπαλλήλους και η συμμετοχή σας στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου θα συμβάλει στη μελέτη ενός ζητήματος που αποτελεί ύψιστης σημασίας 

ζήτημα στη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι απαντήσεις είναι αυστηρά ανώνυμες και 

εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς της 

διπλωματικής εργασίας μου, ενώ δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση καθώς πρόκειται 

για ερωτήσεις που χρήζουν καθαρά υποκειμενικής απάντησης.   

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και το χρόνο που διαθέτετε για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.    

Με εκτίμηση , 

Αθανάσιος Κανάβας 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΡΟΣ Α' – Γενικές πληροφορίες. 

1. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο δημόσιο; 

Λιγότερα από 5  

6 – 10  

11 – 15  

16 – 20  

21 – 30  

31 και άνω   

 

2.  Σε ποιο ιεραρχικό επίπεδο βρίσκεστε σήμερα;   

Υπάλληλος  

Προιστάμενος Τμήματος  

Διευθυντής  

 

ΜΕΡΟΣ Β'  

Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω γενικές 

απόψεις.  

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

1.  

Για να λειτουργεί καλύτερα μια 

υπηρεσία χρειάζεται 

συγκεκριμένο σχέδιο και 

στρατηγική διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναμικού. 

 

     

2. 

Είναι προς όφελος μιας υπηρεσίας 

να πραγματοποιούνται αλλαγές 

όταν εντοπίζονται λειτουργικά 

προβλήματα. 

 

     

3. 

Στην υπηρεσία μου υπάρχουν 

     



106 

 

τμήματα στα οποία πρέπει να 

γίνουν αλλαγές.  

 

4. 

Οι αλλαγές πρέπει να 

πραγματοποιούνται βάση 

συγκεκριμένου σχεδιασμού. 

 

     

5. 

Ο στόχος μιας αλλαγής δεν είναι 

κατά την άποψή μου καθαρά 

προσδιορισμένος. 

 

     

6. 

Οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση 

που εφαρμόστηκαν την τελευταία 

πενταετία θα λειτουργήσουν προς 

όφελος των εργαζομένων. 

 

     

7. 

Οταν πρόκειται να γίνει κάποια 

αλλαγή σε μια υπηρεσία θα 

πρέπει να ερωτούνται και να 

ενημερώνονται και οι 

εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη 

θέση που έχουν στην ιεραρχία. 

 

     

8. 

Ο διευθυντής/προϊσταμένος  του 

τμήματος έχει ρόλο στη 

διαδικασία εφαρμογής των 

αλλαγών. 

 

     

9. 

Τα κίνητρα που δίνονται στους 

εργαζόμενους μετριάζουν τις 

επικείμενες αντιδράσεις τους 

απέναντι στην αλλαγή. 

 

     

10. 

Κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής δε 

θα έχω τους συνεργάτες με τους 

οποίους συνεργάστηκα αρμονικά 

στο παρελθόν. 

 

     

11. 

Η συνεργασία του εργαζομένου 

κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής 

μπορεί να δημιουργήσει αρνητικά 

σχόλια από μερίδα άλλων 

εργαζομένων. 
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12. 

Με μια αλλαγή θα 

διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και 

οι όροι εργασίας που ισχύουν 

τώρα και όχι προς το καλύτερο.. 

 

     

13. 

Ανάλογα με τη θέση την οποία 

έχει κάποιος στην υπηρεσία 

καταγράφονται και διαφορετικές 

αντιστάσεις απέναντι σε μια 

αλλαγή. 

 

     

14. 

Τα προβλήματα της υπηρεσίας 

μου είναι και δικά μου 

προβλήματα και μια αλλαγή με 

σχέδιο και προγραμματισμό θα 

βοηθήσει. 

 

     

15. 

Θα βοηθήσω στην 

πραγματοποίηση μιας αλλαγής με 

την οποία δεν συμφωνώ 

ανεξάρτητα απ’ την πρακτική με 

την οποία θα εφαρμοστεί. 

 

     

16. 

Θα με ευχαριστούσε εάν το 

υπόλοιπο της καριέρας μου το 

περνούσα στην υπηρεσία αυτή 

διότι οι πρακτικές που 

εφαρμόζονται με κάνουν να 

νιώθω ασφάλεια. 

 

     

17. 

Είμαι πρόθυμος να ανταποκριθώ 

σε μια οργανωσιακή αλλαγή για 

να αποκτήσω τις απαραίτητες 

γνώσεις και εμπειρίες. 

 

     

18. 

Είναι ασφαλέστερο το να 

σκέφτεσαι και να υλοποιείς αυτό 

που σου έχουν πει, παρά το να 

αποφασίζεις εσύ ο ίδιος.  

  

     

19. 

Οι πρακτικές HR συμβάλλουν 
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συνεχώς στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  προς τον πολίτη. 

 

 

20.  Πιστεύω ότι με τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση   (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών  

Υπάρχουν καλύτερες σχέσεις του προσωπικού μεταξύ διαφόρων τμημάτων της 

υπηρεσίας 

 

Υπάρχει βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων  

Υπάρχει βελτίωση της εικόνας της υπηρεσίας στην τοπική κοινωνία  

Υπάρχει βελτίωση του κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας  

 

 

21. Θα ήμουν περισσότερο σκεπτικός απέναντι: (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Σε μια αλλαγή τεχνολογική  

Σε μια αλλαγή σχετική με το σύστημα των αμοιβών  

Σε μια αλλαγή σχετική με το ωράριο  

Σε μια αλλαγή στον τρόπο εργασίας μου 

 

 

 

 

Μέρος Γ΄  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

1. Φύλλο    

Άνδρας  

Γυναίκα  

 

2. Μορφωτικό επίπεδο  

Απόφοιτος Λυκείου  

ΑΕΙ/ΤΕΙ  

Μεταπτυχικές Σπουδές  

Διδακτορικό  
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3. Ηλικία  

20 – 25  

26 – 30  

31 – 35  

36 – 40  

41 – 50  

51 και άνω  

 

4. Οικογενειακή κατάσταση  

Άγαμος  

Έγγαμος  

Διαζευγμένος  

 

Με εκτίμηση 

Κανάβας Αθανάσιος 

 


