Module 5 P3
Change management

1. Γιασείπιζη ηυν αλλαγών

1.1. Σηη δίνη ηυν αλλαγών
Πάνηα πει, οςδέν μένει
Ηξάθιεηηνο
Η διοίκηζη ζηο μέλλον θα είναι
αποκλειζηικά διασείπιζη ηυν αλλαγών.
Peter F. Drucker
Οη αιιαγέο είλαη αλαπφθεπθην κέξνο ηεο δσήο καο
θαη ζπζηαηηθφ θνκκάηη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ23. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηξνβηιηδφκαζηε ζηε
δίλε κηαο ζεηξάο ζπληαξαθηηθψλ αιιαγψλ ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνπ
επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Οη θπξηφηεξεο
απφ απηέο ηηο αιιαγέο είλαη:


Τεσνολογικέρ. Η επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξηθήο,
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο βηνηερλνινγίαο
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ
πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε λέεο θαηεπζχλζεηο.
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Οικονομικέρ. Η πξνειαχλνπζα παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε θαηαιπηηθή θπξηαξρία
ησλ αγνξψλ επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Η ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε αιιάδεη εληειψο ην ηνπίν θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο θαη
εξγαζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο.
Κοινυνικέρ. Η κεηαλάζηεπζε, ε θηψρεηα, ε
αλεξγία αιιά θαη νη λέεο ηάζεηο ζηε κφδα θαη ηελ
θαηαλάισζε ζέηνπλ ηα δεδνκέλα ησλ ζχγρξνλσλ
θνηλσληθψλ αιιαγψλ.
Πεπιβαλλονηικέρ. Η νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θαη
νη εθηεηακέλεο θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο επηβάιινπλ ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο θαη βάδνπλ λέεο
πξνηεξαηφηεηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ.

Μπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα ηξία αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιιαγψλ ζην ρψξν ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηεο εξγαζίαο:




Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλερή αλάγθε αιιαγψλ
γηα λα πξνζαξκφδνληαη, ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ
είλαη κηα επνρή έληνλεο ηερλνινγηθήο – θαη φρη
κφλν – κεηαβνιήο.
Οη αιιαγέο ζπλήζσο πξνθαινχλ ζηξεο, αθφκα
θαη νη πην ζεηηθέο αιιαγέο, γηαηί καο βγάδνπλ απφ
κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
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Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηείλνπλ ελζηηθησδψο
λα αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη,
γηαηί θνβνχληαη πσο δελ ζα βγνπλ θεξδηζκέλνη
απφ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο.

1.2. Λόγοι και βαθμοί ανηίδπαζηρ
Οι κοςληούπερ ηυν εηαιπιών
είναι ζαν ηιρ κοςληούπερ ηυν συπών.
Ποηέ μην πποζπαθείρ να ηιρ αλλάξειρ.
δοκίμαζε καλύηεπα να δοςλέτειρ
με αςηή πος έσοςν.
Peter F. Drucker
Οη θπξηφηεξνη ιφγνη αληίδξαζεο ζηηο αιιαγέο είλαη:




Τν οικονομικό ζςμθέπον. Οη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη
νη θαηαθηήζεηο καθξνρξφλησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
αγψλσλ.
Ο θφβνο πποζυπικήρ απαξίυζηρ. Οη αιιαγέο
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην πεξηζψξην αμηφινγνπο επαγγεικαηίεο, πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο
αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο.
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Ο θφβνο πποζυπικήρ αναζηάηυζηρ. Η κεηαθίλεζε ηεο έδξαο κηαο εηαηξίαο, ε αλάγθε δηαξθνχο
εθπαίδεπζεο θαη ε κεηαβνιή ηεο πεξηγξαθήο ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο πξνθαινχλ άγρνο θαη αλαηξέπνπλ πξνζσπηθέο ηζνξξνπίεο.
Παξεμεγήζεηο απφ έλλειτη ενημέπυζηρ. Όηαλ ε
δηαζπνξά ηεο θεκνινγίαο πξνεγείηαη ησλ γεγνλφησλ, ηα άηνκα εηζπξάηηνπλ κηα ζηξεβισκέλε
εηθφλα πνπ παξάγεη ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο θαη
ελίνηε αδηθαηνιφγεηεο αληηδξάζεηο.
Απνηηικέρ εκηιμήζειρ γηα ην ραξαθηήξα θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο. Ο θαζέλαο απφ ην ζεκείν
πνπ παξαηεξεί – θαη πθίζηαηαη – ηα γεγνλφηα
εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ πνπ έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο.
Γηαθνξέο σαπακηήπυν και νοοηποπιών. Σ’ άιινπο ηαηξηάδεη έλαο ηξφπνο εξγαζίαο θαη ζ’ άιινπο φρη. Άλζξσπνη παξαδνζηαθήο ή ζπληεξεηηθήο αληίιεςεο δπζθνιεχνληαη ηδηαηηέξσο θαηά
ηελ εηζαγσγή θάπνησλ αιιαγψλ.
Πποκαηαλήτειρ ζρεηηθά κε ην θνξέα ηεο αιιαγήο. Μηα αξλεηηθή πξνδηάζεζε απέλαληη ζε
άηνκα ή νξγαληζκνχο δελ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο πνπ εηζεγνχληαη.

Οη αληηδξάζεηο ζηηο αιιαγέο είλαη ζπλήζσο βαζκηαίεο
θαη πεξλνχλ απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα:
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Δπυηήζειρ. Σηελ αξρή φινη ξσηνχλ γηα λα πιεξνθνξεζνχλ ηη αθξηβψο πξφθεηηαη λα γίλεη θαη
πψο ζα επεξεάζεη ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη ηελ
πξνζσπηθή ηνπο δσή.
 Αδιαθοπία. Όζν ε θαηάζηαζε παξακέλεη ξεπζηή
θαη αζαθήο, ηα άηνκα ηείλνπλ λα απσζήζνπλ απφ
ηε ζπλείδεζή ηνπο ην φιν δήηεκα, ζαλ λα κελ
πθίζηαηαη.
 Ανηίζηαζη. Όηαλ μεθαζαξηζηνχλ ηα πξάγκαηα,
εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη ζίγνληαη απνθαζίδνπλ
λα ελαληησζνχλ θαη θνπβεληηάδνπλ αξλεηηθά ηηο
πξννπηηθέο πξνεηνηκάδνληαο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπο.
 Απόππιτη. Αλ ε λέα θαηάζηαζε ηείλεη λα παγησζεί, ηφηε φζνη είλαη αληίζεηνη νδεγνχληαη ζε
ξήμε, απνξξίπηνληαο ζπλνιηθά ηα δεδνκέλα.
Παχνπλ λα είλαη δηαιιαθηηθνί θαη απνρσξνχλ
απνγνεηεπκέλνη ή δηαιέγνπλ ην δξφκν ηεο ζχγθξνπζεο.
1.3. Γιασείπιζη ηυν ανηιδπάζευν
Γηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο αλζξψπσλ πνπ αληηδξνχλ
ζηελ εηζαγσγή αιιαγψλ.
Ο λογικόρ: Δζηηάδεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ
ηεο αιιαγήο. Έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε αιιαγή δελ είλαη
απαξαίηεηε. Γπζπηζηεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
επεξρφκελεο αιιαγήο θαη πξνβιέπεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο.
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Σηνπο ινγηθνχο εμεγνχκε ην ζρέδην κε ζαθήλεηα,
ηνπο πξνδηαγξάθνπκε ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί αλ δελ
εθαξκνζηεί ε αιιαγή, παξνπζηάδνπκε έλα επεμεγεκαηηθφ πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
λα εμππεξεηεί ηελ αιιαγή.
Ο πποζυπικόρ: Φνβάηαη πσο ζα ράζεη ηε δνπιεηά
ηνπ, αλεζπρεί γηα ην κέιινλ, δπζαλαζρεηεί θαη θνβάηαη
παξεκβάζεηο εθ ησλ άλσ ζηε δνπιεηά ηνπ.
Σηνπο πξνζσπηθνχο ηχπνπο απνδερφκαζηε ηηο επζχλεο
ηεο δηνίθεζεο γηα πξνεγνχκελεο απνηπρίεο, ηνλίδνπκε ηα
νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα ηνπο επεξεάζνπλ θαη
ππνζρφκαζηε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηεξγαζίεο ησλ
αιιαγψλ.
Ο ζςναιζθημαηικόρ: Αληηδξά ελεξγεηηθά ή παζεηηθά
ζε θάζε αιιαγή, δπζπηζηεί γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ αιιαγή θαη θαληάδεηαη θάζε ινγήο ζπλνκσζίεο.
Σηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δείρλνπκε κε ρεηξνπηαζηά
παξαδείγκαηα γηαηί ν παιηφο ηξφπνο εξγαζίαο δελ απνδίδεη πηα, επαλαιακβάλνπκε ηηο ζπλαληήζεηο καο φζεο
θνξέο ρξεηαζηεί, είκαζηε εηιηθξηλείο θαη απαληάκε ζε
φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπο.

1.4. Όπαμα και ηγεζία
Σε κηα δηαδηθαζία αιιαγήο κεγάινπ βειελεθνχο, δελ
αξθεί κηα «ζηεγλή» επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ αλεπάξθεηα ησλ παιηψλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ. Δθείλν ην
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ζηνηρείν πνπ πξνιακβάλεη θαη αληηκεησπίδεη θαιχηεξα
ηηο αληηδξάζεηο είλαη ε δηακφξθσζε θαη ε κεηάδνζε ελφο
νξάκαηνο γηα ην κέιινλ.
Τν φξακα εμππεξεηεί θαηά βάζε ηξεηο ζθνπνχο: Απνζαθελίδεη ηε γεληθή θαηεχζπλζε, εκπλέεη θαη παξαθηλεί,
θαη βνεζάεη ζην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ.
Ο ξφινο ηεο εγεζίαο απνβαίλεη θαζνξηζηηθφο γη’
απηνχο ηνπο ηξεηο ζθνπνχο. Ο εγέηεο ζπλζέηεη ηνπο επί
κέξνπο ζηφρνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο ηειηθνχ
νξάκαηνο (πξνζαλαηνιηζκφο ζην έξγν). Παξάιιεια
θαζνδεγεί ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ
νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν ζρήκα (πξνζαλαηνιηζκφο ζηνπο αλζξψπνπο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο εηζαγσγήο ηεο αιιαγήο είλαη παξψλ,
δηεπζχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηε ζχγθιηζε ησλ ελεξγεηψλ
πξνο ην ζθνπφ (πξνζαλαηνιηζκφο ζην έξγν θαη ζηνπο
αλζξψπνπο).
1.5. Σηπαηηγική ηυν αλλαγών
Σχκθσλα κε ηνπο Gummer θαη McCallion (1995), ε
αλάγθε γηα αιιαγή πεξηγξάθεηαη κε ηνλ εμήο ηχπν:
Α = (Γ+Δ+Π) > Κ
Όπνπ:
Α, ε πξνηεηλφκελε αιιαγή,
Γ, ε δπζαξέζθεηα πξνο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε,
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Δ, ε επηζπκία γηα ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή,
Π, ε πξαθηηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ αιιαγή, θαη
Κ, ην θφζηνο ηεο αιιαγήο.
Αξρηθά απαηηείηαη ε θαηάιιειε διάγνυζη: Πνηνο
αληηζηέθεηαη, γηαηί αληηζηέθεηαη θαη ζε πνην βαζκφ αληηζηέθεηαη.
Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηάγλσζε, πξνρσξνχκε ζηηο
αλαγθαίεο αιιαγέο. Η ζηπαηηγική ηεο δηαρείξηζεο ησλ
αιιαγψλ έρεη ζαλ αξρέο ηε βαθμιαία θαη φρη απφηνκε
εηζαγσγή, ηελ επθακςία ζηελ εθαξκνγή θαη φρη πνιιέο
θαη ζπρλέο αιιαγέο πνπ θνπξάδνπλ, απνγνεηεχνπλ θαη
εμνξγίδνπλ.
Φξεηάδεηαη αθφκε λα ζηαζκίζνπκε ην κέγεζνο ηεο
αιιαγήο, ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηηο
επηπηψζεηο ηεο αληίζηαζεο θαη ηελ αλάγθε αθνζίσζεο
ζηα θαηλνχξηα δεδνκέλα.
Η εθαπμογή ηεο αιιαγήο απαηηεί ζηαζεξφηεηα θαη
φρη άγρνο.




Πξψηα, γίλεηαη ην ξεπάγυμα ηεο θαηεζηεκέλεο
θαηάζηαζεο (unfreeze). Μηα αιιαγή δελ πξνθχπηεη απφ ην πνπζελά, αιιά πξνεηνηκάδεηαη
κεζνδηθά, ψζηε λα γίλεη θνηλή ζπλείδεζε ε αλαγθαηφηεηά ηεο.
Αθνινπζεί ε εηζαγσγή ηεο αλλαγήρ (change). Σ’
απηφ ην ζηάδην απαηηείηαη απνθαζηζηηθφηεηα θαη
δξαζηηθέο θηλήζεηο.
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Τέινο, γίλεηαη ε παγίυζη ηεο λέαο θαηάζηαζεο
(refreeze). Δμαζθαιίδνπκε φηη ε λέα θαηάζηαζε
έρεη εγθαζηδξπζεί θαη φηη δελ πξφθεηηαη λα έρνπκε
παιηλδξνκήζεηο ζε παιαηφηεξεο, αλεπηζχκεηεο
θαηαζηάζεηο.

Οη ηαθηηθέο ησλ αιιαγψλ πεξηιακβάλνπλ:









Δθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε εθ ησλ πξνηέξσλ
ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην βάξνο ηεο
εηζαγσγήο ησλ αιιαγψλ, αιιά θαη εθείλσλ πνπ
πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο.
Σπκκεηνρή θαη εκπινθή ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ
αιιαγψλ.
Δμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημεο θαηά ηελ εηζαγσγή
απφ ηνπο αλζξψπνπο – θιεηδηά θαη ζχλαςε ζπκκαρηψλ κε ηνπο ηζρπξνχο ππνζηεξηθηέο ηεο αιιαγήο.
Γηαπξαγκαηεχζεηο κε φζνπο αληηηίζεληαη γηα
ιφγνπο πξνζσπηθνχ ή νκαδηθνχ ζπκθέξνληνο.
Σηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο ζα πξέπεη λα
θπξηαξρεί ε ινγηθή ησλ ακνηβαίσλ σθειεηψλ, αλ
απηφ είλαη δπλαηφ.
Πξνβνιή ησλ αδηάζεηζησλ επηρεηξεκάησλ θαη
ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ πιενλεθηεκάησλ απφ
κεξηάο ησλ θνξέσλ ησλ αιιαγψλ.
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Βήκα πξνο βήκα εηζαγσγή ησλ αιιαγψλ, γηα ηελ
απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ ησλ αληηδξάζεσλ
θαη ηελ εκπέδσζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ.

1.6. Η ζημαζία ηηρ εκπαίδεςζηρ
Η ζπλερήο εθπαίδεπζε είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ
πξφιεςε ησλ αθξαίσλ αληηδξάζεσλ ζηηο θπνθνξνχκελεο
αιιαγέο. Η εθκάζεζε λέσλ ζηάζεσλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο εκπινπηίδεη ηε δνπιεηά ησλ αλζξψπσλ, κεηαβάιιεη
θαη πξνζαξκφδεη ηε λννηξνπία ηνπο. Η εμνηθείσζε κε ηηο
λέεο ηερλνινγίεο θαη ε εθπαίδεπζε ζε πξνζσπηθέο θαη
δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ηνλψλεη ηελ επαγγεικαηηθή
απηνπεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο θάλεη λα κε
θνβνχληαη ηηο αιιαγέο. Οη λένη ζπλάδειθνη έρνπλ
αλάγθε απφ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε πνπ ζα ηνπο εηζαγάγεη αξκνληθά ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.
Δηδηθφηεξα γηα ηα ζηειέρε πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη βξίζθνληαη ζην θαηψθιη
ηεο αλάιεςεο ησλ λέσλ ηνπο θαζεθφλησλ (management
threshold), ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
είλαη απαξαίηεηε.
Σε θάζε πεξίπησζε, ε εθπαίδεπζε απνηειεί ην ιηπαληηθφ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηειερψλ
ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα.
Πνιιέο θνξέο φκσο ε εθπαίδεπζε απνδεηθλχεηαη
ζσηήξηα θαη πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (αληηπξνζψπνπο, δηθαηνπάξνρνπο, πξνκεζεπηέο ή πειάηεο).
Δηδηθφηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα

11

απφ νξηδφληηα δίθηπα θαη αλεμάξηεηνπο ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο (franchisees), ε εθπαίδεπζε απνηειεί θνξπθαία
πξνηεξαηφηεηα. Γπζηπρψο θάηη ηέηνην δελ γίλεηαη πάληα
θαηαλνεηφ. Έηζη βιέπνπκε επηηφπηνπο επηρεηξεκαηίεο –
δηθαηνπάξνρνπο λα επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζε εμνπιηζηηθφ θεθάιαην, παξαβιέπνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνζβιέπνληαο ζηε δχλακε ηεο
δηθηπαθήο δηαθήκηζεο θαη ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο
θίξκαο, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πςειέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ππφζρνληαη.
Η διοικηηική εκπαίδεςζη
Έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο επηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεζαίεο θαη αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ή
είλαη ήδε πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο. Πνιιέο εηαηξίεο
ελζαξξχλνπλ απηά ηα άηνκα λα παξαθνινπζήζνπλ βξαρπρξφληα ζεκηλάξηα, εμεηδηθεπκέλα ζε δηνηθεηηθέο ελφηεηεο, φπσο «επηθνηλσλία», «αλάπηπμε νκάδσλ» ή
«εγεζία», ή νιηγφκελεο ζεηξέο καζεκάησλ, πηζηνπνηεκέλεο απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ή αθφκα θαη
καθξνρξφληα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα επηπέδνπ κάζηεξ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, φπσο π.ρ. ηα Executive
ΜΒΑ.
Η δηνηθεηηθή εθπαίδεπζε απνζθνπεί λα πξνκεζεχζεη
ηνλ εθπαηδεπφκελν κε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο,
απαξαίηεηεο γηα ην ζεκεξηλφ ή απξηαλφ ηνπ ξφιν ηνπ
δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο, θαη λα ηνπ εκπλεχζεη κηα ζηάζε
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εγεηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη ππεχζπλε ψζηε λα πεηχρεη
ζπλαίλεζε θαη ζπλέξγεηα ζην έξγν ηνπ.
1.7. Τα ζηάδια ηηρ μάθηζηρ
Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ησλ ελήιηθσλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί ηππηθά λα δηαθξηζεί ζε ηέζζεξα ζηάδηα:






Αζςνείδηηη ανικανόηηηα. Πνιιέο θνξέο ελεξγνχκε ρσξίο λ’ αλαξσηηφκαζηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά καο. Μπνξεί κάιηζηα λ’ απνξνχκε
γηαηί ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαιά. Βεβαίσο θηαίεη
ην φηη δελ είκαζηε ηδηαηηέξσο ηθαλνί θαη δελ ην
γλσξίδνπκε. Γηα ηηο απνηπρίεο καο θαηεγνξνχκε
ηνπο άιινπο, ηηο ζπλζήθεο, ηνλ θαηξφ…
Σςνειδηηή ανικανόηηηα. Σχκθσλα κε ηνλ Λάν
Τζε, ην λα λνκίδεηο φηη μέξεηο είλαη αξξψζηηα,
ελψ ην λα ζπλεηδεηνπνηείο φηη δελ μέξεηο είλαη
ζχλεζε. Κάπνηεο θνξέο ζπκβαίλεη θάηη θαη αληηιακβαλφκαζηε φηη δελ είκαζηε ηφζν ηθαλνί φζν
λνκίδακε. Τφηε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λ’
αλαδεηήζνπκε βνήζεηα θαη λ’ αξρίζνπκε λα καζαίλνπκε.
Σςνειδηηή ικανόηηηα. Απηή έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιινπκε γηα
λα βειηηψζνπκε ηηο ηθαλφηεηέο καο. Με ηελ εμάζθεζε γηλφκαζηε ζηγά ζηγά φιν θαη πην απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν καο. Κάλνπκε ηηο δηάθνξεο
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δνπιεηέο κε πιήξε εγξήγνξζε, πξνζέρνληαο ην
θαζεηί.
Αζςνείδηηη ικανόηηηα. Όηαλ κεηά απφ καθξνρξφληα άζθεζε έρνπκε πηα θαηαθηήζεη ην επηζπκεηφ επίπεδν ηθαλφηεηαο, ηφηε απηφ καο γίλεηαη
δεχηεξε θχζε θαη εθηεινχκε ηηο εξγαζίεο καο
βάδνληαο ηνλ απηφκαην πηιφην…

Τα δχν ηειεπηαία ζηάδηα ζπκίδνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο
νδήγεζεο. Όηαλ παίξλνπκε καζήκαηα θαη ηνλ πξψην
θαηξφ πνπ νδεγνχκε κφλνη καο, είκαζηε θνιιεκέλνη ζην
ηηκφλη θαη πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα
ηαπηφρξνλα (π.ρ. ζηξίβνπκε ην ηηκφλη, αιιάδνπκε ηαρχηεηα, θνηηάδνπκε ζην θαζξεθηάθη). Μεηά απφ θαηξφ
φκσο ην κπαιφ θαη ην ζψκα έρεη ζπλεζίζεη θαη νδεγνχκε
πην ραιαξά, ρσξίο λα ζθεθηφκαζηε ηελ θαζεκηά θίλεζε.
1.8. Μάθηζη και επισειπηζιακή εκπαίδεςζη
Τα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηελ
εθπαίδεπζε αλειίθσλ, ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε, ηελ επαλεθπαίδεπζε ησλ αλέξγσλ θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ
απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε
ζχλδεζή ηεο κε ηνπο ζθνπνχο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δδψ ζα ρξεηαζζεί λα αλαθεξζνχκε ζε δχν βαζηθέο
ζεσξήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη θπξηαξρνχλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο.
Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Reg Revans γηα ηε
κάζεζε δξάζεο (action learning) θαη γηα ηνλ πξνβιε-
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καηηζκφ ηνπ Peter Senge, ηνπ Chris Argyris θαη άιισλ
κειεηεηψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη (learning
organization).
Έηζη, ιακβάλνπκε ζνβαξά ππφςε ηελ πξνζέγγηζε ηεο
κάζεζεο δξάζεο, ε νπνία άιισζηε αθνξά θπξίσο ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε.
Αθφκε αληηιακβαλφκαζηε φηη ε εθπαίδεπζε απνθηά αμία
φηαλ ζπλεηζθέξεη ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο επηρείξεζεο ζ’ έλαλ νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη.

1.9. Μάθηζη δπάζηρ
Σχκθσλα κε ηνλ Revans, σο μάθηζη ελλννχκε ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο κηαο νξηζκέλεο θαηάζηαζεο. Με
απηή ηελ έλλνηα ε κάζεζε απνηειεί ην άζξνηζκα δχν
παξαγφλησλ: ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο γλψζεο θαη ηεο
γλψζεο πνπ απνθηνχκε κέζα απφ ηα θαηάιιεια εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε. Η πξνγξακκαηηζκέλε γλψζε απνηειεί
ηε ζπκππθλσκέλε επηζηεκνληθή εκπεηξία πνπ έρεη θαηάγξαθεί ζε βηβιία, εγρεηξίδηα, άξζξα θιπ, θαη δεκηνπξγεί
έλα «θνηλφ ηφπν» γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Τα εξσηήκαηα ηίζεληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνχλ κέζα απφ ηελ αλάκημή ηνπο κε ην αληηθείκελν (ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία).
Δπνκέλσο, ε κάζεζε δξάζεο (action learning) ζπλδπάδεη
ηε ζεσξία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δίλεη ηελ επθαηξία
ζηε ζεσξία λα δνθηκαζηεί ζηελ αξέλα ηεο θαζεκεξηλήο
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δσήο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα εκπινπηηζηεί
κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ηε ζηηγκή ηεο
εθαξκνγήο.
Σηε δεθαεηία ηνπ 1930 βξίζθνπκε ηνλ εξεπλεηή Reg
Revans ζην πεξίθεκν αγγιηθφ Παλεπηζηήκην Cambridge,
λα ζπλεξγάδεηαη κε κηα νκάδα θαζεγεηψλ Φπζηθήο πνπ
αληηκεηψπηδαλ εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπο.
Ο Revans ηνπο πξφηεηλε λα θαζίζνπλ καδί θαη λ’ αξρίζνπλ λα θάλνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν πνιιέο εξσηήζεηο
γχξσ απφ ην πξφβιεκά ηνπο. Καλείο δελ ζα ’πξεπε λα
ζεσξείηαη πην ζεκαληηθφο απφ ηνλ άιιν θαη φινη είραλ
λα ζπλεηζθέξνπλ, ν θαζέλαο απφ ηελ ηδηαίηεξε νπηηθή
ηνπ γσλία, αθφκε θη αλ δελ ήηαλ εληειψο εηδηθνί ζην
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξήγαγαλ
ελδηαθέξνληα εξεζίζκαηα θαη νδεγήζεθαλ ζε πξσηφηππεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο, ν έλαο πάλσ ζην πξφβιεκα ηνπ άιινπ.
Ο Revans εληππσζηάζηεθε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ηερληθήο ηνπ, θαη ηελ εηζήγαγε ζην Δζληθφ Σπκβνχιην
Άλζξαθα. Όηαλ νη δηεπζπληέο είραλ πξνβιήκαηα, ηνπο
ελζάξξπλε λα ζπλαληψληαη ζε κηθξέο νκάδεο θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηε γλψκε ηνπο, παξά λα θέξλνπλ εηδηθνχο γηα λα ηνπο δψζνπλ έηνηκεο ζπληαγέο. Η
επηηπρία ηεο κεζφδνπ ήηαλ ηφζν κεγάιε, πνπ νη δηεπζπληέο πξνρψξεζαλ ζηε ζπγγξαθή εγρεηξηδίνπ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ αλζξαθσξπρείσλ.
Έηζη γελλήζεθε ε κάζεζε δξάζεο. Ο Revans κάιηζηα
δηαηχπσζε κηα απιή εμίζσζε πνπ αλαπαξηζηά ηε κέζνδν πνπ είρε εηζεγεζεί:
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L=P+Q
Γειαδή:
Μάζεζε (Learning) = Πξνγξακκαηηζκέλε Γλψζε
(Programmed Knowledge) + Δξσηεκαηηθή Έξεπλα
Βάζνπο (Questioning Insight)
Ο νινθάλεξα πξαθηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο κάζεζεο δξάζεο θαζηζηά ηε κέζνδν ηδαληθή γηα ηελ επηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε. Η εζηίαζε ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα είλαη απηή πνπ ζπλδέεη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θαη
εξγαζηαθνχο ζηφρνπο κε ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δπνκέλσο ε κάζεζε (L) πνπ
πξνθχπηεη απνηειεί ζχλζεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο
(P) γχξσ απφ ην ζέκα θαη ηεο γλψζεο πνπ απνθηάηαη
κέζα απφ ηα θαηάιιεια εξσηήκαηα (Q), ε νπνία νδεγεί
ζε πξαθηηθέο ιχζεηο. Μηα ηέηνηα κάζεζε θαζηζηά ηθαλφ
ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο
ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα
κηα κέζνδν ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Η κειέηεο πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ, ε επίιπζε
επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκάησλ, ε αλάιεςε θαζεθφλησλ,
ε ζχλδεζε ησλ ελδνεπηρεηξεζηαθψλ ζεκηλαξίσλ κε ηνπο
ζηφρνπο ησλ εηαηξηψλ, απνηεινχλ νπζηαζηηθέο αθνξκέο
γηα κάζεζε δξάζεο.
1.10. Ο οπγανιζμόρ πος μαθαίνει
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Οη ζεσξεηηθέο επεμεξγαζίεο ησλ Argyris θαη Senge
δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο
λα καζαίλεη, δειαδή λα γλσξίδεη ην πεξηβάιινλ ηεο
(εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ) θαη λα πξνζαξκφδεηαη θαη
αληαπνθξίλεηαη ζπλνιηθά θαη ζπζηεκαηηθά. Δπνκέλσο ε
κάζεζε ησλ ζηειερψλ γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ
κεηαηξέπεηαη ζε κάζεζε ηνπ νξγαληζκνχ.
Οη πξσηνπνξηαθέο κειέηεο ηνπ Διιελνακεξηθαλνχ
Chris Argyris θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’70 εληφπηζαλ ηελ
αλάγθε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζ’ έλα ηαρέσο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, λα καζαίλνπλ
θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλζήθεο. Αθφκε πεξηζζφηεξν: λα πξνβιέπνπλ ηηο εμειίμεηο θαη λα εγνχληαη ηεο
αιιαγήο.
Δθείλνο πνπ ζεκειίσζε ηε ζεσξία ηνπ νξγαληζκνχ
πνπ καζαίλεη είλαη ν Peter Senge. Ο Senge (αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’90) ελλνεί ηε κάζεζε, φρη απιψο ζαλ ηελ
απφθηεζε γλψζεο θαη εκπεηξηψλ, αιιά ζαλ κηα ζηαζεξή
αιιαγή ηεο αληίιεςεο, ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ
πξνθχπηεη ζαλ άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα ηεο γλψζεο
θαη ηεο εκπεηξίαο. Έηζη ε κάζεζε επηηπγράλεηαη φηαλ ε
γλψζε (know what) νδεγεί ζε απφθηεζε δεμηνηήησλ
(know how), θαη δηαθνξεηηθή ζηάζε (know why) θαη
ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζηαζεξνπνηείηαη θαη επαλαιακβάλεηαη. Η ζπλερήο βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο κέζα απφ ηε γλψζε πνπ έρεη δηαρπζεί ζε φια ηα
επίπεδα θαη ηνπο ηνκείο, απνηειεί ηελ οπγανυηική μάθηζη.
 Οξγαληζκφο πνπ καζαίλεη είλαη ν νξγαληζκφο /
επηρείξεζε πνπ κέζα απφ ην ζπλερή κεηαζρεκα-
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ηηζκφ ησλ ζπζζσξεπφκελσλ εκπεηξηψλ ζε γλψζε,
καζαίλεη δηαξθψο πξαγκαηνπνηψληαο βειηηψζεηο
πνπ πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.
Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα καζήκαηα γηα έλαλ ηέηνην
νξγαληζκφ; Οη έληεθα λφκνη πνπ πξνηείλεη ν Senge γηα
ηνλ νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη είλαη νη εμήο:













Τα πξνβιήκαηα ηνπ ζήκεξα πξνθαινχληαη απφ
ηηο «ιχζεηο» ηνπ ρζεο.
Όζν δπλαηφηεξα ζπξψρλεηο, ηφζν δπλαηφηεξα ην
ζχζηεκα ζπξψρλεη πίζσ.
Η ζπκπεξηθνξά είλαη πξψηα θαιή θαη κεηά θαθή.
Η εχθνιε δηέμνδνο ζπλήζσο νδεγεί πάιη κέζα.
Η ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη ρεηξφηεξε απφ ηελ
αζζέλεηα.
Πην γξήγνξα ζεκαίλεη πην αξγά.
Αηηία θαη απνηέιεζκα δελ ζρεηίδνληαη άκεζα ζην
ρξφλν θαη ην ρψξν.
Μηθξέο αιιαγέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάια απνηειέζκαηα, φκσο νη πεξηνρέο ηεο κεγαιχηεξεο κφριεπζεο είλαη ζπλήζσο νη ιηγφηεξν θαλεξέο.
Μπνξείο λα έρεηο θαη ηελ πίηα νιφθιεξε θαη ην
ζθχιν ρνξηάην, αιιά φρη ηαπηφρξνλα.
Αλ ρσξίζεηο έλαλ ειέθαληα ζηα δχν, δελ ζα έρεηο
δχν κηθξνχο ειέθαληεο.
Γελ θηαίεη θαλείο άιινο.
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Βαζηθφ εξγαιείν ηνπ νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη είλαη
ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε επηηπρήο κεηαθνξά ηεο
κάζεζεο (transfer of learning) ζηελ εξγαζία θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο κάζεζεο θαη δηαρείξηζε ηεο
ζπλνιηθήο γλψζεο πνπ παξάγεηαη (knowledge management). Σχκθσλα κε ηνπο T. Stahl, B. Nyhan θαη P. D’
Aloja, ν ζπλδπαζκφο εξγαζίαο θαη κάζεζεο απμάλεη ην
επίπεδν θαη ηελ πξνζθνξά πξνζφλησλ, κε ζπλέπεηα ηελ
αλαλέσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζρεκάησλ εξγαζίαο,
θάηη πνπ νδεγεί ζε κηα αλειηζζφκελε ζπείξα εθπαίδεπζεο / βειηησκέλεο εξγαζίαο.
Η πξνζέγγηζε απηή καο ελδηαθέξεη επεηδή επηδεηεί λα
απνηππψζεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πξνζσπηθήο
κάζεζεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν.

1.11. Γιασείπιζη ηηρ εκπαίδεςζηρ
Η εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε είλαη ε αξρηθή εθπαίδεπζε εγθαηάζηαζεο ζην ρψξν εξγαζίαο (on the job training) θαη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ελδνεπηρεηξεζηαθή θαη ζε πξνγξάκκαηα αλνηθηήο
ζπκκεηνρήο. Η δεχηεξε ζπλήζσο αλαηίζεηαη ζε εμσηεξη-
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θνχο εηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο, είηε απ’ επζείαο, είηε
κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηαηξηψλ.
Η δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο
ζηάδηα:






Γηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
Σρεδηαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο
Οξγάλσζε ησλ ζπληειεζηψλ
Υινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
Αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο

Υπεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζπλήζσο ν δηεπζπληήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ή ν
πξντζηάκελνο εθπαίδεπζεο ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Δθείλνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ
δηαθφξσλ ηκεκάησλ γηα λα θαηαγξάςεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο
ησλ ηκεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηεο επηρείξεζεο. Φξνληίδεη γηα ηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ θαη ηελ
επάξθεηα ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Έξρεηαη ζε επαθή κε
ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (εθπαηδεπηηθέο εηαηξίεο θαη
εθπαηδεπηέο) θαη επηκειείηαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ έληππνπ πιηθνχ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ.
Αλαζέηεη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη παξαθνινπζεί δηαθξηηηθά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Αθφκε επηκειείηαη ην πιηθφ αμηνιφγεζεο θαη επηβιέπεη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ.
Μαθξνρξνλίσο, ζπλδέεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ
αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ θαη
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ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο θαθέινπο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα
ην βαζκφ θάιπςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.


1.12. Αποηελεζμαηική ειζαγυγή ηυν αλλαγών
Η ιέμε – θιεηδί γηα ηελ εηζαγσγή κηαο νπνηαζδήπνηε
αιιαγήο είλαη εμπιζηοζύνη. Ο θνξέαο ηεο αιιαγήο ρξεηάδεηαη λα πείζεη φηη μέξεη ηη θάλεη θαη φηη νη ιχζεηο πνπ
εηζεγείηαη είλαη νη πην θαηάιιειεο. Η εκπηζηνζχλε θεξδίδεηαη κε ελεκέξσζε, επηρεηξήκαηα θαη ζπλεξγαζία. Γη’
απηφ:






Δμεγήζηε ηεθκεξησκέλα ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ κηα αιιαγή. Ο ελεκεξσκέλνο εξγαδφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα ή ηνπιάρηζηνλ αλαγθάδεηαη λα αλαδεηήζεη ηα
δηθά ηνπ επηρεηξήκαηα θαη δελ αληηδξά ζηα
ηπθιά.
Αλαιχζηε ηηο υθέλειερ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζε
ζρέζε κε ηελ αλαζηάησζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί. Γψζηε ζπγθεθξηκέλα θαη πξνζσπηθά
παξαδείγκαηα.
Δληνπίζηε ζε πνηνπο ζα έρεη θαηά θχξην ιφγν
επίδξαζε ε λέα θαηάζηαζε, ψζηε λα ζηακαηήζνπλ νη αλεμέιεγθηεο δηαξξνέο θεκνινγίαο θαη νη
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αδηθαηνιφγεηνη θφβνη πνπ δηνγθψλνληαη ππεξβνιηθά.
Δνημεπώζηε ηνπο εγθαίξσο, ψζηε λα πξνιάβνπλ
λα πξνεηνηκαζηνχλ φζνη σθεινχληαη ή ζίγνληαη
απφ ηηο αιιαγέο θαη λα θαλνλίζνπλ ηελ πνξεία
ηνπο.
Γψζηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ επθαηξία λα
θάλνπλ ζρφιηα, θξηηηθή θαη πξνηάζεηο. Κξαηήζηε
ζεκεηψζεηο θαη ζθεθηείηε ηηο ζνβαξά. Δμεγήζηε
ηνπο κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα γηαηί ζα πξέπεη λα
απνξξίςεηε θάπνηεο πξνηάζεηο ηνπο.
Έρεηε ηελ απαξαίηεηε δηνξαηηθφηεηα θαη επειημία, ψζηε λα αλαδηακνξθψζεηε ηα ζρέδηά ζαο
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ επηζεκαίλνληαη απφ
ηελ εξγαζηαθή ζαο νκάδα. Μεξηθέο θνξέο νη
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο είλαη πξνο φθεινο
φισλ.
Σςμμεηέσεηε ελεξγά καδί κε ηνπο πθηζηάκελνχο
ζαο θαηά ην θξίζηκν ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ησλ
αιιαγψλ. Αλαζθνπκπσζείηε θαη κε δηζηάζεηε λα
θάλεηε αγγαξείεο. Σίγνπξα ζα ην εθηηκήζνπλ. Να
είζηε ηδηαηηέξσο ππνκνλεηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί
κε απηνχο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο ιφγσ ειηθίαο,
ζέζεο ή γλψζεσλ.
Γηαηεξήζηε αθιφλεηε ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ζαο
θαη ην ζηαζεξφ βεκαηηζκφ ζαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ. Οη θαζπζηεξήζεηο, νη
άζηνρεο ππαλαρσξήζεηο θαη νη αδηθαηνιφγεηνη
δηζηαγκνί δίλνπλ ζηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ηελ εληχ-
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πσζε φηη δελ είζηε νχηε νη ίδηνη πεπεηζκέλνη γηα
ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ πνπ πξεζβεχεηε.
Πξνρσξήζηε κεζνδηθά, έρνληαο θαηά λνπ ηνλ ηειηθφ ζθνπφ.
Τέινο, θαινχ – θαθνχ, αο ζπκφκαζηε φηαλ δηαθξίλνπκε ην επεξρφκελν θχκα ησλ αιιαγψλ ή φηαλ δηαπηζηψλνπκε ηελ αλάγθε θάπνηαο δηθήο καο δηνξζσηηθήο
παξέκβαζεο κηα παιηά, ζνθή πξνζεπρή πνπ ιέεη πάλσ –
θάησ ηα αθφινπζα:


Δώζε μος ηη δύναμη ν’ αλλάξυ αςηά πος μποπούν
να αλλασθούν, δώζε μος ηο κοςπάγιο ν’ ανηέξυ
εκείνα πος δεν μποπούν να αλλασθούν, και δώζε
μος ηη ζοθία για να διακπίνυ ανάμεζα ζ’ αςηά ηα
δςο.

Υπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ επηβάιιεηαη λ’ αιιάμεηο, θαη
κπνξείο λα ην θάλεηο. Γη’ απηά, ρξεηάδεηαη ζάξξνο θαη
πξνζπάζεηα γηα λα ηα θαηαθέξεηο. Υπάξρνπλ φκσο θαη
θαηαζηάζεηο πνπ δελ επηδέρνληαη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο. Γη’ απηέο ιέλε νη Άγγινη «it’s part of the furniture»,
θάηη δειαδή ζαλ αλαπφθεπθην κεηεσξνινγηθφ θαηλφκελν. Σ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην κφλν πνπ ζνπ κέλεη είλαη
λα πξνζαξκνζηείο ή λ’ αλαδεηήζεηο ηελ ηχρε ζνπ αιινχ.
Οη αιιαγέο ζηε δνπιεηά καο ζα ζπκβνχλ, αλεμάξηεηα
απφ ηηο δηαζέζεηο καο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη
λα θιαίκε θαη λα εμνξθίδνπκε ην ηέξαο. Αο είκαζηε έηνηκνη γηα ην θαιχηεξν θαη γηα ην ρεηξφηεξν. Δμ άιινπ,
πάληα εθείλνη πνπ επηβηψλνπλ είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ
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λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ πξψηνη ηηο
επθαηξίεο, αιιά θαη λα αληηκεησπίζνπλ κε ζάξξνο ηνπο
φπνηνπο θηλδχλνπο.
1.13. Το μέλλον ηηρ διασείπιζηρ
Αο ζπκεζνχκε ηε δηαζήθε ηνπ αείκλεζηνπ επηρεηξεζηαθνχ δαζθάινπ Peter F. Drucker, «ε δηνίθεζε ζην
κέιινλ ζα είλαη απνθιεηζηηθά δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ».
Σ’ έλαλ θφζκν φπνπ ζπληεινχληαη ηαρχηαηεο κεηαβνιέο,
ζ’ έλα αζηαζέο θαη επηζθαιέο επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ,
ε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαιχεη ζπλερψο ηα δεδνκέλα, λα πξνβιέπεη ηηο εμειίμεηο θαη λα πξνζαξκφδεη ηε δξάζε ηεο.
Οη παξαδνζηαθνί ηξφπνη νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο,
φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Πνιιά πξάγκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν ίζσο αλαζεσξεζνχλ ξηδηθά. Καηλνχξηεο ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο ζα ππάξμνπλ
θαη ζα δψζνπλ λέα ψζεζε ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ. Νέα εξγαιεία θαη ηερλνινγηθέο κέζνδνη
επηλννχληαη δηαξθψο, θαη κε ηε ζεηξά ηνπο αιιάδνπλ ηηο
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Κνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο επεκβαίλνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ην
ράξηε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Τειηθά δηαπηζηψλνπκε φηη ε επηζηήκε ηεο νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ηέρλε ηεο δηαρείξηζεο εμειίζζνληαη καδί κε ην θνηλσληθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Απνηεινχλ έλα δπλακηθφ
ζχζηεκα έξεπλαο θαη εθαξκνγψλ πνπ επεξεάδεηαη απφ
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ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ ςπρνινγία. Τν
κέιινλ ηεο δηαρείξηζεο θαίλεηαη πσο είλαη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ απξφβιεπην, αιιά νπσζδήπνηε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ.


1.14. Οι απσέρ ηηρ διασείπιζηρ ηος Fayol
Σχκθσλα κε ηνλ Γάιιν Henri Fayol (1841-1925),
έλαλ απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο ζεσξίαο ηεο δηαρείξηζεο
θαη δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο βηνκεραλίαο, νη αξρέο ηεο
δηαρείξηζεο ζην μεθίλεκα ηνπ 20νπ αηψλα ήζαλ νη αθφινπζεο:
1. Καηαμεπιζμόρ ηυν επγαζιών. Η εμεηδίθεπζε
πξνζθέξεη ζηνλ εξγαδφκελν ηε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζεη εκπεηξία, λα βειηηψλεηαη δηαξθψο θαη
λα γίλεηαη πην παξαγσγηθφο.
2. Δξοςζία. Τν δηεπζπληηθφ δηθαίσκα λα απεπζχλεη
εληνιέο, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ ιεηηνπξγηθέο επζχλεο.
3. Πειθαπσία. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα ππαθνχνπλ, φκσο απηφ πξνθχπηεη κφλν απφ ηελ θαηάιιειε εγεζία.
4. Δνόηηηα διοίκηζηρ. Ο θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη
λα έρεη έλαλ κφλν πξντζηάκελν.
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5. Δνόηηηα καηεύθςνζηρ. Τα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα έρνπλ
ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο.
6. Υποηαγή ηυν αηομικών ζςμθεπόνηυν ζην γεληθφ ζπκθέξνλ. Οη ζθνπνί ησλ επηρεηξήζεσλ πξνέρνπλ πάληνηε.
7. Ανηαμοιβή. Η πιεξσκή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
παξάγνληα, αλ θαη δελ κπνξεί λα βξεζεί ην ηέιεην
ζχζηεκα.
8. Σςγκένηπυζη / αποκένηπυζη. Δμαξηάηαη απφ
ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ.
9. Ιεπαπσικά επίπεδα. Η ηεξαξρία είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ ελφηεηα ηεο θαηεχζπλζεο. Όκσο ε άηππε
επηθνηλσλία είλαη εμίζνπ ζεκειηψδεο. Η ηεξαξρία
δελ ζα πξέπεη λα είλαη αζθπθηηθή, νχηε λα πεξηιακβάλεη πάξα πνιιά επίπεδα.
10. Οπγάνυζη. Τφζν ε πιηθή, φζν θαη ε θνηλσληθή
νξγάλσζε είλαη απαξαίηεηεο. Η πξψηε ειαρηζηνπνηεί ην ράζηκν ρξφλνπ θαη ηελ θαθή ρξήζε ησλ
πιηθψλ. Η δεχηεξε επηηπγράλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ επηινγψλ.
11. Αμεπολητία. Σηηο επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεην
έλα κίγκα θαινζχλεο θαη δηθαηνζχλεο. Δπηβάιιεηαη ε θαιή κεηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ.
12. Δπγαζιακή ζηαθεπόηηηα. Οη ππάιιεινη απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ ηνπο παξέρεηαη εξγαζηαθή
αζθάιεηα θαη δπλαηφηεηα εμέιημεο. Οη ζπρλέο
αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ επεξεάδνπλ αξλεηηθά
ηνλ νξγαληζκφ.
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13. Ππυηοβοςλία. Η αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ
ην πξνζσπηθφ απνηειεί πεγή δχλακεο γηα ηνλ νξγαληζκφ, αθφκα θη αλ ζπζηάδεηαη ε καηαηνδνμία
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.
14. Ομαδικό πνεύμα (esprit de corps). Η δηνίθεζε
πξέπεη λα εληζρχεη ην εζηθφ ησλ ππαιιήισλ.
Φξεηάδεηαη πξαγκαηηθφ ηαιέλην γηα λα ζπληνλίδνληαη νη αηνκηθέο πξνζπάζεηεο, λα ελζαξξχλεηαη ε επηκέιεηα, λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα αληακείβνληαη φινη ρσξίο
λα πξνθχπηνπλ δήιηεο θαη λα δηαηαξάζζνληαη νη
αξκνληθέο ζρέζεηο.


Πάλε εθαηφ θαη βάιε ρξφληα απφ ηελ επνρή ηεο
δηαηχπσζεο ησλ παξαπάλσ αξρψλ. Πηζηεχεηε
πσο δηαηεξνχλ ηελ επηθαηξφηεηά ηνπο; Σε πνηα
ζεκεία ζα ηηο δηαθνξνπνηνχζαηε ζήκεξα; Τη ζα
αιιάδαηε, ηη ζα αθαηξνχζαηε θαη ηη ζα πξνζζέηαηε;

Μελέηερ πεπιπηώζευν
Α) Παηώνηαρ ζε δςο βάπκερ
Δίζηε δηεπζπληήο / δηεπζχληξηα πξνζσπηθνχ κεζαίνπ
κεγέζνπο θαη νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα εηαηξίαο ζηελ
Διιάδα (200 ππαιιήισλ), πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
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ρψξν ησλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ (πξντφληα ραιβά θαη
ηαρίλη), θαη ε νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ εμαγνξά ηεο
απφ κεγάιε πνιπεζληθή, ζηα πιαίζηα επξχηεξσλ αλαθαηαηάμεσλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη ζε θαιφ δξφκν,
αιιά νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιεξνθνξεζεί κεξηθά αζαθή
πξάγκαηα θαη αλεζπρνχλ γηα ηελ ηχρε ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα: Φνβνχληαη πσο ζα κεησζνχλ νη
ζέζεηο εξγαζίαο, θαη απηφ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ
απφιπζε αξθεηψλ.
Αθφκε έρνπλ αθνχζεη πσο ζα έξζεη έλαο λένο γεληθφο
δηεπζπληήο πνπ ζέιεη λα νξγαλψζεη θαη λα εληαηηθνπνηήζεη ην ζρεηηθά ραιαξφ κέρξη ηψξα ηξφπν εξγαζίαο.
Δζείο αληηιακβάλεζηε πσο νη θήκεο έρνπλ θάπνηα
βάζε, αιιά έρνπλ δηνγθσζεί. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα νη
λένη ππεχζπλνη ζθέπηνληαη λα κεηψζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ επηθαιχςεηο (γχξσ ζηα 20
άηνκα, θπξίσο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ ινγηζηεξίνπ).
Αθφκε γλσξίζαηε ηνλ μέλν ππνςήθην δηεπζπληή θαη
έρεηε θαηαιάβεη πσο είλαη απζηεξφο κελ, αιιά αμηνθξαηηθψλ πεπνηζήζεσλ.
Απφ ην ζεκεξηλφ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, θαη απξηαλφ κεηνςεθηθφ κέηνρν, θαιείζηε λα δηεπθνιχλεηε ηε
δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο.
Η ζέζε ζαο είλαη δχζθνιε: Απφ ηε κηα ινγνδνηείηε
ζηε (ξεπζηή) δηνίθεζε, θαη απφ ηελ άιιε θαιείζηε λα
ππεξεηήζεηε ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ
ληψζεη ην «ζηξίκσγκα», ρσξίο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη
παξάιιεια ηηο πξννπηηθέο ηεο λέαο θαηάζηαζεο.
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Δπηζεκάλεηε ιέμεηο – θιεηδηά ζηελ παξαπάλσ
πεξίπησζε.
Πνηεο είλαη νη θηλήζεηο θαη ε ζηξαηεγηθή ζαο
ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ
νκαιή κεηάβαζε ηεο εηαηξίαο ζην λέν ζρήκα;




Β) Μεηαππύθμιζη ή επανάζηαζη;
Όηαλ ηειείσζε ην Λχθεην ν Νίθνο, ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’80, ν παηέξαο ηνπ ηνλ έζηεηιε ζηελ Ακεξηθή λα ζπνπδάζεη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζ’ έλα θεκηζκέλν Παλεπηζηήκην. Δθεί εληππσζηάζηεθε απφ ηηο
ζχγρξνλεο κεζφδνπο ηνπ κάλαηδκελη θη φηαλ γχξηζε ζηελ
΄Διιάδα, αξρέο ηνπ ’90, κε πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθά,
αλαθνίλσζε ζηνλ παηέξα ηνπ πσο είρε θαηαιάβεη φια ηα
ιάζε πνπ είρε θάλεη εθείλνο ζηελ επηρείξεζή ηνπ θαη φηη
ήηαλ έηνηκνο λα αλαιάβεη εθείλνο ηε γεληθή δηεχζπλζε
γηα λα ηα δηνξζψζεη θαη λα ηεο δψζεη λέα ψζεζε θαη
πξνζαλαηνιηζκφ.
Σπγθηλεκέλνο ν παηέξαο απφ ην δπλακηζκφ θαη ηελ
απηνπεπνίζεζε ηνπ λεαξνχ κάλαηδεξ, ηνλ έρξηζε γεληθφ
δηεπζπληή θαη ηνπ άθεζε ην πεδίν ειεχζεξν.
Ο Νίθνο έπεζε κε ηα κνχηξα ζηε δνπιεηά θη έθεξε ηα
πάλσ θάησ. Απνθάζηζε λα εθαξκφζεη ζε εθηεηακέλε
θιίκαθα ην κνδάην κνληέιν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ (business process reengineering) θαη θαηάθεξε
ην αθαηφξζσην: Μέζα ζε δχν ρξφληα νδήγεζε κηα
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ηξηαληάρξνλε θεξδνθφξα επηρείξεζε πνπ απαζρνινχζε
75 εξγαδνκέλνπο ζε πιήξε ρξενθνπία. Κη φκσο, φια
απηά πνπ έθαλε ήηαλ απαξαίηεηα…




Πνην ζεσξείηε πσο ήηαλ ην κεγάιν ιάζνο ηνπ
Νίθνπ;
Πψο ζα έπξεπε λα εηζαγάγεη ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθέο;
Τη κπνξεί λα δηδαρζεί θαλείο απφ ηελ παξαπάλσ
πεξίπησζε;

Γ) Δθαπμογή ηηρ μάθηζηρ δπάζηρ
Ο Σσηήξεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα ηεηξάσξν γηα λα
παξνπζηάζεη ηελ ελφηεηα «δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ» ζ’ έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είθνζη ζηειερψλ
απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, εηήζηαο δηάξθεηαο.
Τελ πξψηε ψξα θάλεη κηα εηζαγσγή ζην ζέκα θαη
εθκαηεχεη κέζα απφ δηάινγν κε ην θνηλφ ηηο δηαθνξέο
δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ηηο ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σαλ επνπηηθά
κέζα δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηεί πίλαθα θαη πξνβνιέα
δηαθαλεηψλ.
Τν πξψην κηζφ ηεο δεχηεξεο ψξαο νη εθπαηδεπφκελνη
ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ θαη
ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζπγθξνχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο δνπιεηέο ηνπο. Η θαζεκηά νκάδα αλα-
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ιακβάλεη λα θαηαγξάςεη κηα πεξίπησζε εξγαζηαθήο
ζχγθξνπζεο πνπ ζπλέβε ζε θάπνην απφ ηα κέιε ηεο.
Τν δεχηεξν κηζφ ηεο δεχηεξεο ψξαο νη νκάδεο
αληαιιάζζνπλ ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη αλαιακβάλνπλ λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηά ηνπο. Ο εθπαηδεπηήο δηαθξηηηθά παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο ζηα
μερσξηζηά δσκάηηα.
Τελ ηξίηε ψξα νη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο κπξνζηά ζε φιν ην θνηλφ
ζηελ θχξηα αίζνπζα θαη δέρνληαη εξσηήζεηο. Όιεο νη
κειέηεο πεξηπηψζεσλ έρνπλ θσηνηππεζεί θαη κνηξαζηεί
ζε φινπο.
Τελ ηέηαξηε ψξα ν εθπαηδεπηήο, αληιψληαο παξαδείγκαηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί,
αλαθέξεηαη ζηελ πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηηο
ελέξγεηεο επίιπζήο ηνπο, κε ηε βνήζεηα δηαθαλεηψλ. Σην
ηέινο ζπλνςίδεη απεπζχλνληαο εξσηήκαηα – θιεηδηά.




Πψο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο;
Ννκίδεηε πσο νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ δεκηνπξγηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ;
Δπηλνήζηε κηα ελαιιαθηηθή δνκή γηα απηφ ην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ηεξψληαο ηνπο αξρηθνχο
πεξηνξηζκνχο.
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Γ) Το δένηπο και ηο δάζορ
Γεληθφο δ/ληήο

Γ/νηήρ
παπαγυγήρ

Οικονομικόρ
δ/νηήρ

Δπηζηάηεο

Λνγηζηέο

Δπγάηερ

Βνεζνί

Γ/νηήρ
πυλήζευν
Δπιθευπηηέρ
Πυληηέρ

Γ/ληήο
πξνζσπηθνχ
Πξντζηάκελνη
Γξακκαηείο

Καηαζηημαηάπσερ
Πελάηερ

Σσήμα. Οξγαλφγξακκα ηεο εηαηξίαο
Πξφθεηηαη γηα κηα παξαγσγηθή βηνκεραλία ελδπκάησλ. Ο πσιεηήο πεγαίλεη λα πξνσζήζεη αλδξηθά πνπθάκηζα ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο θαη ν θαηαζηεκαηάξρεο
ηνπ εμεγεί πσο ηα ζρέδηα θαη ηα ρξψκαηα είλαη θαιά,
φκσο δελ ζα αγνξάζεη γηαηί νη θισζηέο είλαη επηεινχο
πνηφηεηαο θαη μειψλνπλ ηα θνπκπηά, νπφηε δηακαξηχξνληαη νη πειάηεο ηνπ. Ο πσιεηήο ην αλαθέξεη ζηνλ
επηζεσξεηή πσιήζεσλ θη απηφο ηνπ απαληάεη, «άληε
πνχιεζε θαλέλα πνπθάκηζν θη άζε ηηο δηθαηνινγίεο».
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Τν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη ζην ηκήκα πσιήζεσλ,
φκσο μεθηλάεη απφ ην εξγνζηάζην. Γηαηί άξαγε νη εξγάηεο
ρξεζηκνπνηνχλ θισζηή Β θη φρη Α; Πξνθαλψο είραλ
απηέο ηηο νδεγίεο απφ ηνπο επηζηάηεο, θη απηνί κε ηε
ζεηξά ηνπο απφ ην δηεπζπληή παξαγσγήο. Πψο φκσο ηνπ
ήξζε εθείλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην πιηθφ θη φρη ην
άιιν; Φαίλεηαη πσο ηνλ έπηαζε ζην δηάδξνκν ν
νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο θαη ηνπ είπε, «έρνπκε ζνβαξφ
πξφβιεκα, ηξέρνπλ νη επηηαγέο, νπφηε ζα θάλνπκε πεξηθνπή ζηα θφζηε, γη’ απηφ θφςε φ,ηη κπνξείο».
Καλνληθά ζα έπξεπε, φηαλ άθνπγε ην πξφβιεκα απφ
ηνλ πσιεηή ν επηζεσξεηήο λα ην αλέθεξε ζην δηεπζπληή
πσιήζεσλ, θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα ην έθεξλε ζηελ
εγεηηθή νκάδα ηεο εηαηξίαο, πνπ απαξηίδεηαη απφ ην
γεληθφ θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ. Τφηε ζα
γηλφηαλ θαηαλνεηφ φηη απηφ πνπ γηα ην δηεπζπληή παξαγσγήο είλαη απιφ ςλικό θαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή είλαη πεξηηηφ κόζηορ, γηα ην δηεπζπληή πσιήζεσλ
απνηειεί απαξαίηεηε επένδςζη, γηαηί κε θισζηή Β δελ
κπνξεί λα πνπιήζεη.
Ο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ζσζηά παξαηεξεί πσο
ρξεηάδνληαη πεξηθνπέο ζηα θφζηε, φκσο ην ποια θφζηε
ζα πεξηθνπνχλ δελ κπνξεί λα ην απνθαζίζεη κφλνο ηνπ ν
θαζέλαο μερσξηζηά δηεπζπληήο ελφο ηκήκαηνο. Απηφ
είλαη δνπιεηά ηεο εγεηηθήο νκάδαο θαη απνηέιεζκα
εζσηεξηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ.
Όπσο βιέπεηε, ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε αλακηγλχνληαη
ζέκαηα δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (πσιήζεηο, παξαγσγή, νηθνλνκηθφ ηκήκα), αιιά θαη δηαρεηξηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (πξνγξακκαηηζκφο, ιεηηνπξγία
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νξγαλνγξάκκαηνο, επηθνηλσλία, νκαδηθφηεηα, δηαπξαγκαηεχζεηο, ιήςε απνθάζεσλ).







Σθεθηείηε θαη θαηαγξάςηε παξφκνηα πεξηζηαηηθά
απφ ην ρψξν ηεο δνπιεηάο ζαο. Πξνβιεκαηηθέο
πεξηπηψζεηο δειαδή πνπ, ελψ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ζ’ έλα ηκήκα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
νθείινληαη ζ’ ελέξγεηεο, ιάζε ή παξαιείςεηο θάπνηνπ άιινπ ηκήκαηνο.
Αλαιχζηε πνηεο θαηεγνξίεο stakeholders (εζσηεξηθψλ θη εμσηεξηθψλ πειαηψλ) εκπιέθνληαη ζ’
απηά ηα πεξηζηαηηθά θαη πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο
γη’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο .
Με πνηεο ελέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ εγθαίξσο, λα απνθεπρζνχλ ή λα μεπεξαζηνχλ απηέο νη δπζιεηηνπξγίεο;
Σηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ εξγάδεζηε
ιεηηνπξγεί ε εγεηηθή νκάδα; Πψο ζπζθέπηνληαη
θαη ηη ζέκαηα ηνπο απαζρνινχλ; Με πνηνπο
ηξφπνπο πξνσζνχλ ιχζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ
μεπεξλνχλ ηελ εκβέιεηα θαη αξκνδηφηεηα ηνπ
θαζελφο μερσξηζηνχ ηκήκαηνο;

Άζκηζη καηανόηζηρ και ζςζσεηιζμού
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Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνπο έληεθα λφκνπο – αθνξηζκνχο – ηνπ P. Senge γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη,.





Πξνζπαζήζηε λα ηνπο θαηαλνήζεηε θαη λα ζπιιάβεηε ηνπο ππνλννχκελνπο ζπζρεηηζκνχο θαη ηηο
ζπλέπεηεο απφ ηελ ηζρχ ηνπο.
Αλαιχζηε γξαπηψο ηνλ θαζέλαλ απ’ απηνχο ζε
δπν – ηξεηο ζχληνκεο παξαγξάθνπο.
Αλαθαιχςηε ελδερφκελεο αληηζηνηρίεο κε ην νηθείν εξγαζηαθφ ζαο πεξηβάιινλ.
Αλαξσηεζείηε πψο ζπλδέεηαη ε αηνκηθή κάζεζε
κε ηελ νξγαλσηηθή αιιαγή.


Άζκηζη ζηοσαζμού
Αλαινγηζηείηε κε πνηνπο ηξφπνπο επεξεάδεη ε ηξέρνπζα
νηθνλνκηθή θξίζε





Τε ρψξα πνπ δείηε
Τνλ θιάδν πνπ εξγάδεζηε
Τελ επηρείξεζε ζηελ νπνία απαζρνιείζηε
Τελ πξνζσπηθή ζαο εξγαζία
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Πξνηείλεηε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα θαζέλα απφ ηνπο
παξαπάλσ ηνκείο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη (γηαηί φρη;) λα εθκεηαιιεπηνχλ
θάπνηεο δηαθαηλφκελεο επθαηξίεο.



Βιβλιογπαθία
1.
2.
3.
4.

Αιεμάθεο Γ., Η ηέρλε ηεο δηαρείξηζεο, Γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, Σκίιε
Drucker P., The practice of management,
HarperBusiness
Drucker P., Managing for results, Harper & Row
Burke W., Organizational development: a process
of learning and changing, Addison - Wesley

37

5.
6.
7.
8.

9.

Μφδεο Θ., Γακάδνληαο ηελ αβεβαηφηεηα,
Παπαζσηεξίνπ
Kanter R. et al, The challenge of organizational
change, Free press
McConnell C., Ο αθηηβηζηήο ηεο αιιαγήο,
Κέξθπξα
Boyatzis R. et al, Innovation in professional
education: Steps on a journey from teaching to
learning, Jossey – Bass
Nickols F.W., Training: A strategic view, NSPI
Journal



38

