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   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    Κάθε ερευνητική απόπειρα για την κατανόηση της ικανοποίησης ή της δυσφορίας 

ενός εργαζόµενου πρέπει να έχει ως αφετηρία την κατανόηση του ευρύτερου 

φυσικού, κοινωνικοπολιτικού και οικονοµικού πλαισίου µέσα στο οποίο αυτός 

δραστηριοποιείται.  Είναι, επίσης, παραδεκτό πως οτιδήποτε συµβαίνει µέσα σε έναν 

οργανισµό επηρεάζει τη συµπεριφορά και τη στάση των εργαζοµένων µε τον έναν ή 

τον άλλον τρόπο. Η επίδραση αυτή, θετική ή αρνητική, έχει µε τη σειρά της ανάλογο 

αντίκτυπο στον ίδιο τον οργανισµό, στους πολίτες, στους προµηθευτές και στο 

κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Με την παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια να 

ξεδιπλωθούν τα βαθύτερα αίτια του φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας (λούφας) 

που παρατηρούνται στους κόλπους της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Επιδιώκεται 

να κατανοηθεί ο ρόλος των µεταβλητών της πολιτικής και της δικαιοσύνης στο 

εσωτερικό των ελληνικών δηµόσιων οργανισµών και πιο συγκεκριµένα στην 

πρόβλεψη των συνεπειών σε σχέση µε τη µείωση της συνεισφοράς και γενικότερα της 

εργασιακής απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων κατά την εκτέλεση οµαδικών 

εργασιών για την εκπλήρωση των οργανωσιακών στόχων. Απώτερος σκοπός της 

έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων που έχουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι του 

ελληνικού δηµοσίου τοµέα για την ύπαρξη τακτικών επιρροής και πολιτικών 

συµπεριφορών στο εσωτερικό των οργανισµών τους µε αποτέλεσµα να τους θεωρούν 

άδικους και µεροληπτικούς ιδίως κατά τη λήψη των αποφάσεων, την κατανοµή των 

πόρων ή την παροχή ανταµοιβών. Και κατ’ επέκταση, σε ποιο βαθµό οι αντιλήψεις 

αυτές ευθύνονται για τη διόγκωση του φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας που έχει 

ως τελική συνέπεια τη µειωµένη ατοµική απόδοση, η οποία επιδρά αρνητικά και στη 

συνολική  παραγωγικότητα ενός δηµόσιου οργανισµού. Αξιοσηµείωτο της έρευνας 

αυτής αποτελεί ο ρόλος της  εσωτερικής παρακίνησης των δηµοσίων υπαλλήλων 

στην ανατροπή των επιζήµιων αποτελεσµάτων της πολιτικής στους οργανισµούς και 

της µη ακριβοδίκαιης µεταχείρισής τους για τη ριζική αντιµετώπιση του φαινοµένου 

της κοινωνικής οκνηρίας. Η έρευνα διεξήχθη Νοέµβριο 2016 µε Ιανουάριο 2017 και 

τα στοιχεία της βασίζονται σε ένα δείγµα 197 απαντήσεων από δηµόσιους 

υπαλλήλους στα γεωγραφικά διαµερίσµατα της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 

στους οποίους διανεµήθηκε ηλεκτρονικά ένα ερωτηµατολόγιο.    

Λέξεις κλειδιά:  Πολιτική στους οργανισµούς, κοινωνική οκνηρία, οργανωσιακή 

δικαιοσύνη, εργασιακή απόδοση, εσωτερική παρακίνηση, παρακίνηση στο δηµόσιο 

τοµέα, δηµόσιος τοµέας 
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ABSTRACT  

Every research method in order to understand the satisfaction or dissatisfaction 

of employees’ should begin by understanding firstly the natural, sociopolitical 

and economical environment in which they are activated. It is also well 

acknowledged that everything is happening in an organization affects employees’ 

organizational behavior and attitude, in one way or another. The positive or 

negative effect has a similar impact on the organization itself, on citizens, on 

suppliers and on community in general. 

This thesis aims to promote understanding of the real causes of the social loafing 

phenomenon that is observed in Greek Public Administration. Basically, it is an 

attempt to understand the role of contextual variables, such as politics and 

organizational justice in Greek public organizations and specifically in 

predicting consequences relevant to Greek civil servants’  job performance and 

their reduction of contribution in organizational goal success, when working in 

teams.  

The main purpose of this research is to examine Greek civil servants’ 

perceptions of influence tactics and political behavior that are existing and 

occurring in and around their organizations. In other words, to present the 

degree to which they view their workplace as political and thereby unjust and 

unfair, mainly in the decision making domain, in the allocation of limited 

resources and in the distribution of rewards. Furthermore, to which extend these 

perceptions are responsible for the occurrence of social loafing phenomenon that 

leads to reduced individual job performance, which, in turn, influences 

negatively the productivity of the public organization. 

Significant part of this research is the role of civil servants’ intrinsic motivation 

and public service motivation in reversing the negative effects of politics and 

unfair organizational treatment towards them in order to cope with the 

phenomenon of social loafing substantially. The research was conducted between 

November  2016 and January 2017 and its results are based on a sample of 197 

civil servants from Western and Central Macedonia region, to whom a 

questionnaire was distributed electronically.   

Key words: politics in the organizations, social loafing, organizational justice, job 

performance, intrinsic motivation, public service motivation, public sector.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓ ΩΓΗ 

1.1.  Εισαγωγικά σχόλια 

      ∆ιανύουµε µία εποχή έντονης αβεβαιότητας και ανασφάλειας εξαιτίας της 

παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης αλλά και της πολιτικοκοινωνικής αστάθειας που 

πλήττει το τελευταίο διάστηµα, όχι µόνο τη χώρα µας, αλλά σχεδόν όλη την υφήλιο. 

Η φράση του Ηράκλειτου, πριν χιλιάδες χρόνια,  «τα πάντα ρει και ουδέν µένει» είναι 

πιο επίκαιρη από ποτέ άλλοτε. Οι απαιτητικοί και γρήγοροι ρυθµοί της 

καθηµερινότητας και γενικότερα η στρεσογόνος ρουτινοποίηση της ζωής έχουν 

αλλοτριώσει τον άνθρωπο, ακόµα και από την εργασία του, εγκλωβίζοντάς τον σε µία 

ιδιότυπη «χαλαρότητα» όχι µόνο σωµατική αλλά κυρίως πνευµατική. Σε τέτοιο 

βαθµό, µάλιστα, που η έλλειψη ευαισθητοποίησης και κινητοποίησής του να είναι 

διάχυτη σε όλους τους κοινωνικούς σχηµατισµούς που αυτός συµµετέχει.  

      Οι άνθρωποι, από τη στιγµή της γέννησής τους, µαθαίνουν να λειτουργούν και να 

αναπτύσσονται µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και περιβάλλον που έχει ισχυρή 

επίδραση στη συµπεριφορά τους. Η µελέτη όµως των δυνάµεων του περιβάλλοντος 

που διαµορφώνουν τη συµπεριφορά αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κοινωνικά 

πλαίσια στα οποία ο άνθρωπος συµµετέχει και παρέχει την εργασία του για την 

ικανοποίηση των ατοµικών του αναγκών αλλά και για την εκπλήρωση πολλών 

λειτουργιών της σύγχρονης κοινωνίας αποτελούν και οι οργανισµοί. Ιδιωτικοί ή 

δηµόσιοι, κερδοσκοπικοί ή µη, οι οργανισµοί στηρίζουν την επιτυχία τους κατ’ 

εξοχήν στον παράγοντα άνθρωπο, ανεξάρτητα αν αυτός διοικεί ή διοικείται.  

    Η οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα αλλά και η ατοµική απόδοση κάθε µέλους 

του οργανισµού καθορίζονται από τις διαστάσεις και το είδος των σχέσεων που 

αναπτύσσονται κατά την καθηµερινή αλληλεπίδραση αυτών σε συνδυασµό µε την 

ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών που υιοθετούνται και εφαρµόζονται για την 

επίτευξη της αποστολής του κάθε οργανισµού ξεχωριστά. Η ποιότητα παροχής των 

υπηρεσιών από τους εργαζόµενους, η επιπλέον συνεισφορά τους πέραν των επισήµων 

καθηκόντων, ο ενθουσιασµός τους, οι εµπειρίες τους, το αίσθηµα της δίκαιης 

µεταχείρισής τους και η συνολικότερη ικανοποίηση από την εργασία τους βάσει και 

των κινήτρων που τους παρέχονται για την εκτέλεση αυτής επηρεάζουν την 
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παραγωγικότητά τους και κατά συνέπεια και τη βιωσιµότητα ενός οργανισµού 

(Τερζίδης και Τζωρτζάκης, 2004).  

   Από τις αρχές της νέας χιλιετίας, οι οργανισµοί της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης 

και η «ραχοκοκαλιά» αυτών, οι υπάλληλοί της, αποτελούν την πιο εύκολη λεία στο 

όνοµα κάθε είδους εξυγίανσης και κρατικού «νοικοκυρέµατος». Οποιαδήποτε 

προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας περνά µέσα από την αλλαγή του 

µοντέλου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Μία αλλαγή που συνοδεύεται πάντοτε από 

αλλεπάλληλες διοικητικές εξαγγελίες και δαιδαλώδεις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις, 

οι οποίες, όπως περίτρανα έχει αποδειχθεί, παραµένουν µόνο ασκήσεις επί χάρτου.  

   Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε σίγουρα ακούσει τους βαρύγδουπα 

χρησιµοποιούµενους όρους  «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» (New Public Management), 

«∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας» (Total Quality Management), «∆ιοίκηση Μέσω 

Στόχων» (Management by Objectives), «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης» (CAF), 

«∆ιοίκηση  Ανθρώπινου ∆υναµικού» (Human Resource Management),  κ.ο.κ.. Ενώ,   

ουκ ολίγοι από εµάς έχουν συµµετάσχει σε ανάλογα επιµορφωτικά προγράµµατα για 

την κατανόηση και ενσωµάτωση των νέων αυτών διοικητικών µεθόδων στην 

καθηµερινή µας πρακτική κατά την άσκηση των καθηκόντων µας, ως άµεσοι 

εκτελεστές των γενικότερων δηµόσιων και κοινωνικοοικονοµικών πολιτικών.    

   Αυτό που αναµφίβολα, όµως, όλοι µας έχουµε όχι µόνο ακούσει αλλά και βιώσει, 

έστω και µία φορά, είναι η περίσσια ευκολία µε την οποία οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

χαρακτηρίζονται ως ο πιο «οκνηρός» επαγγελµατικός κλάδος. Η στερεότυπη 

αντίληψη ότι για το «µαύρο χάλι» του ελληνικού δηµοσίου τοµέα και την 

αναποτελεσµατική λειτουργία αυτού αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι «λουφαδόροι» 

υπάλληλοί του είναι διάχυτη και µη εύκολα αναστρέψιµη. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, 

οµολογουµένως, αποτελούν µια κοινωνική οµάδα όχι και τόσο συµπαθής στον 

ελληνικό λαό και για πολλούς ο δηµόσιος τοµέας θεωρείται ως «άντρο» φυγόπονων 

και οκνηρών. Και ως ένα σηµείο, όχι αδίκως, για µια σειρά λόγων. Ο κυριότερος ίσως 

εξ αυτών, το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των δηµοσίων υπαλλήλων, η 

«απόλυτη» µονιµότητά τους, το ισχυρό αυτό εχέγγυο της σταθερής απασχόλησης. 

    Πόσοι όµως από αυτούς που κάνουν σηµαία το «ταµπού» της µονιµότητας των 

δηµοσίων υπαλλήλων και τους λοιδορούν για εργασιακή οκνηρία και αθυµία, οι ίδιοι 

κατά καιρούς, ως γονείς ή ως φίλοι, δεν έχουν προτείνει το ενδεχόµενο µιας τέτοιας 
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θετικής προοπτικής για την εξασφάλιση της επαγγελµατικής αποκατάστασης 

κάποιου; Είναι γνωστή, άλλωστε, η παραδοσιακή προδιάθεση της ελληνικής 

οικογένειας να πείσει το παιδί της να κάνει «καριέρα» στο ∆ηµόσιο για την αποφυγή 

κάθε εργασιακής αβεβαιότητας. Επιχειρήµατα όπως «να έχεις ασφάλεια», «να έχεις 

ήσυχο το κεφάλι σου», «µήνας µπαίνει - µήνας βγαίνει», «να µην µπορεί να σε 

ακουµπήσει κανείς» επέτειναν την εδραίωση της αντίληψης περί «µόνιµης οκνηρίας» 

των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα.  

   Η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία θεσπίστηκε µε την αναθεώρηση 

του Συντάγµατος του 1911 από τις πρώτες κυβερνήσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου, 

ως µια κίνηση εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα, είχε βέβαια ως πρωταρχικό σκοπό τον 

περιορισµό των φαινοµένων της κοµµατικής φαυλοκρατίας και ασυδοσίας. Τη 

συγκρότηση ενός «ακοµµάτιστου» διοικητικού µηχανισµού, ο οποίος θα 

λειτουργούσε µε βάση τις αρχές της νοµιµότητας, της αµεροληψίας και αξιοκρατίας 

(∆αγτόγλου, 2012). 

   Με το Σύνταγµα του 1975 η µονιµότητα άρχισε να συνδυάζεται πλέον και µε την 

αποτελεσµατικότητα των διοικητικών οργάνων. Η παρατηρούµενη πτώση της 

παραγωγικότητας του δηµοσίου τοµέα δεν οφειλόταν µόνο στο γεγονός της 

αντίληψης του κλασικού γραφειοκράτη υπαλλήλου ότι βρίσκεται σε «θέση ισχύος» 

και κανείς δεν µπορεί να τον πειράξει. Συνδέθηκε, παράλληλα, και µε φαινόµενα 

ευνοιοκρατίας, πολιτικού φαβοριτισµού και άκρατου κοµµατισµού στο εσωτερικό 

περιβάλλον αυτού.  

   Εντός της δηµόσιας διοίκησης παρατηρείται η αντίφαση µεταξύ του ιδιαίτερου 

κοινωνικού θεσµού που αυτή πρέπει να αποτελεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντος και των συµφερόντων ενός «κλειστού» κοινωνικού κυκλώµατος. Η 

κατάχρηση εξουσίας από φορείς της διοικητικής δράσης για την επίτευξη ιδιωτικού 

οφέλους, η οποία γίνεται ιδιαίτερα εµφανής µε το µονοπώλιο των ανώτερων 

διοικητικών θέσεων και αξιωµάτων από τα «αγαπηµένα» παιδιά της και η γενικότερη 

αναξιοκρατία που επικρατεί ως προς τη στελέχωση των δηµοσίων οργανισµών έχουν 

κλονίσει την πολιτική ουδετερότητα των διοικητικών οργάνων, στοιχείο που 

αποτελούσε και το βασικότερο ζητούµενο της θέσπισης της µονιµότητας.   
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1.2.Σκοπός της εργασίας 

   Βάσει των ανωτέρω, στόχος της παρούσας µελέτης είναι να εντοπιστούν οι 

πραγµατικοί λόγοι της κοινωνικής οκνηρίας που επιδεικνύουν οι Έλληνες δηµόσιοι 

υπάλληλοι. Και ειδικότερα, κατά πόσο η µειωµένη απόδοση των εργαζοµένων στον 

ελληνικό δηµόσιο τοµέα συνδέεται µε τις αντιλήψεις αυτών ότι ο εργασιακός τους 

χώρος αποτελεί πολιτικό «φέουδο» συγκεκριµένων οµάδων ή ατόµων. Με 

αποτέλεσµα η εσωτερική «πελατειακή» προσέγγιση των οργανωσιακών διαδικασιών 

να καταδικάζει κάθε προσπάθεια συλλογικής ή ατοµικής δράσης που έχει ως 

γνώµονα το κοινό καλό, το δηµόσιο συµφέρον, µε άλλα λόγια, την ουσιαστικότερη 

λειτουργία του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Προσπάθεια που, παρά την ύπαρξη 

αναξιοκρατικών εσωτερικών διαδικασιών και αποφάσεων, οι οποίες προκαλούν 

απογοήτευση και θυµό, συνεχίζεται, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα 

της σχετικής έρευνας, από µεγάλη µερίδα δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται πιότερο για τη «νίκη παρά για τα λάφυρα». Η βούληση για τη νίκη 

αυτή φαίνεται να εκπηγάζει από µια βαθύτερη εσωτερικά παρωθητική τάση που 

εξακολουθούν να έχουν οι υπάλληλοι του ελληνικού δηµοσίου τοµέα. Και αυτή δεν 

είναι άλλη, πέρα από τη φιλότιµη προσφορά των υπηρεσιών τους προς το κοινωνικό 

σύνολο.  

      Ειδικότερος σκοπός της έρευνας που συµπληρώνει την παρούσα εργασία είναι να 

διερευνήσει τις αντιλήψεις των υπαλλήλων του ελληνικού δηµοσίου τοµέα για το 

κατά πόσο ο εργασιακός τους χώρος είναι έντονα πολιτικός και εποµένως 

µεροληπτικός και άδικος ως προς τις αποφάσεις που λαµβάνει και ως προς τις 

γενικότερες εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθεί. Και σε ποιο βαθµό οι αντιλήψεις 

αυτές ευθύνονται για την εµφάνιση υψηλών επιπέδων κοινωνικής οκνηρίας (λούφας) 

στους κόλπους της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, επηρεάζοντας αρνητικά την 

εργασιακή απόδοση των δηµοσίων υπαλλήλων αλλά και τη γενικότερη οργανωσιακή 

αποδοτικότητα. Κρίσιµο σηµείο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της υπόθεσης ότι 

τα ενδογενή κίνητρα των δηµοσίων υπαλλήλων που σχετίζονται µε την προσφορά 

στο κοινωνικό σύνολο και η εσωτερική παρώθηση αυτών για επιτέλεση κοινωνικού 

έργου και για εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος ενδέχεται να µετριάζουν τον 

αρνητικό αντίκτυπο που έχουν οι αντιλήψεις αυτές κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

  2.1. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

   Ένα φαινόµενο που, µόλις τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον 

διαφόρων επιστηµόνων και ακαδηµαϊκών, είναι αυτό της άσκησης πολιτικής µέσα 

στον εργασιακό χώρο. Ο ρόλος της πολιτικής, ως οργανωσιακής µεταβλητής, 

θεωρείται πλέον από πολλούς καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση 

αντιλήψεων και στάσεων που υιοθετούν οι εργαζόµενοι κατά την παροχή των 

υπηρεσιών τους αλλά και στην πρόβλεψη των συνεπειών που έχει αυτή στη 

συνολικότερη οργανωσιακή συµπεριφορά και ειδικότερα στην εργασιακή απόδοση 

(job performance) και στην εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction).  

2.1.1. Γενικά περί πολιτικής  

   Το να «κάνεις πολιτική» είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα της ανθρώπινης φύσης, 

που σηµατοδοτεί την εξέλιξη και την κοινωνικοποίηση του ατόµου. Κυριότερο 

κίνητρο της πολιτικής δραστηριοποίησης είναι αυτό της κατάκτησης της εξουσίας, το 

οποίο είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε ένα 

οργανωµένο κοινωνικό σύνολο (Vredenburgh & Van Fossen, 2010).  

   ∆ιαβάζοντας ή ακούγοντας, βέβαια, τον όρο πολιτική χωρίς δεύτερη σκέψη το 

µυαλό του καθενός κατακλύζεται από αρνητικούς συνειρµούς, οι οποίοι 

παραπέµπουν σε δόλιες τακτικές και καλοστηµένα παιχνίδια, υπονοµευτικές 

συµπεριφορές αλλά και σε διαρκή «παζάρια» ανταλλαγής. Παζάρια του τύπου 

«δούναι και λαβείν», παζάρια που καλύπτονται πάντοτε από ένα πέπλο µυστηρίου, 

παζάρια που τελικά καταλήγουν σε «συµφωνίες κυρίων»  πίσω από κλειστές πόρτες, 

συµφωνίες  που χαρακτηρίζονται, αν µη τι άλλο, από µεγάλο βαθµό µυστικότητας.     

Η επιµονή στη µυστικότητα αυτή δρα, συνήθως, είτε ως αυτοάµυνα προς αποφυγήν 

κάθε ενδεχόµενης κριτικής ή µαταίωσης των συµφωνηθέντων όρων είτε ως γενική 

βάση κάθε οµάδας συµφερόντων στην προσπάθειά της να ενισχύσει και να επεκτείνει 

την επιρροή της.  

      Ο Pfeffer (1992) στο βιβλίο του µε τίτλο “Managing with power”  ορίζει την 

πολιτική ως τις διαδικασίες, τις δράσεις και τις συµπεριφορές εκείνες µέσω των 
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οποίων η δυναµική της εξουσίας αξιοποιείται και πραγµατώνεται. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, ο όρος πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τις έννοιες της 

εξουσίας και της δύναµης, της κυριαρχίας, της επιβολής και του ελέγχου. Και 

ειδικότερα µε το πως αυτές µέσω διαφόρων ακολουθούµενων διαδικασιών, 

εφαρµοζόµενων τακτικών ή εκδηλούµενων συµπεριφορών χρησιµοποιούνται άµεσα 

ή έµµεσα, απροκάλυπτα ή συγκαλυµµένα, συνειδητά ή ασυνείδητα για την 

ικανοποίηση, ως επί το πλείστον, ιδιοτελών σκοπών.   

   Παρά ταύτα, αν ανατρέξουµε και εξετάσουµε την αρχική σηµασία του όρου, θα 

διαπιστώσουµε ότι η ιδέα της πολιτικής πηγάζει από την άποψη ότι, όπου τα 

συµφέροντα είναι αποκλίνοντα, η κοινωνία και οι διάφοροι κοινωνικοί σχηµατισµοί 

(π.χ. ενώσεις – οµάδες – οργανώσεις – οργανισµοί) οφείλουν να παρέχουν ένα µέσο, 

ώστε να διευκολύνουν τα άτοµα κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων τους να 

γεφυρώνουν τις όποιες διαφορές και αντιθέσεις τους µέσω διαλόγου, διαβούλευσης 

και διαπραγµάτευσης (Morgan,1986).  

      Στην αρχαία Ελλάδα, ο Αριστοτέλης ήταν υπέρµαχος της πολιτικής, 

χαρακτηρίζοντάς την ως την τέχνη των τεχνών (master craft). Τη θεωρούσε µέσο 

συµφιλίωσης απαραίτητο για την εδραίωση της ενότητας και της οµοψυχίας των 

πολιτών του δηµοκρατικού αθηναϊκού κράτους. Ως το µέσο εκείνο που θα διασφάλιζε 

την τάξη, την ειρηνική διαβίωση και την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου, έναντι 

της εκ των πραγµάτων ύπαρξης ποικίλων συγκρουόµενων συµφερόντων και στόχων, 

χωρίς τη χρήση βίας ή την επιβολή αυταρχικών κανόνων από τυραννικά καθεστώτα 

(Cacciattolo, 2014).  Όπως έγραψε και ο Περικλής πριν από 2.500 χιλιάδες περίπου 

χρόνια: «επειδή εσείς δεν ενδιαφέρεστε για την πολιτική, αυτό δεν σηµαίνει ότι η 

πολιτική δεν ενδιαφέρεται για εσάς».  

   Βέβαια, η ύπαρξη συγκρουόµενων στόχων µέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο 

υποδηλώνει ότι η επίτευξη του ενός στόχου, αν δεν ακυρώνει, συνήθως επιδρά 

αρνητικά στην επίτευξη ενός άλλου στόχου. Εν τέλει, η  εναρµόνιση και η σύνθεση  

των ποικίλων στόχων που επιδιώκει µια κοινωνική οργάνωση εκφράζει το 

συσχετισµό δύναµης των διαφόρων ατόµων ή οµάδων που συµµετέχουν σε αυτή και 

η οποία θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε διαδικασίες διαπραγµατεύσεων, συναίνεσης, 

συµβιβασµού, άσκησης ελέγχου και εξουσίας.  
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   Ο άνθρωπος µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον είναι ο κατεξοχήν κυρίαρχος 

παράγοντας που σκέφτεται και πράττει όχι µόνο ως άτοµο αλλά και ως µέλος ενός 

ευρύτερου συνόλου στο οποίο είναι ενταγµένος. Η περιγραφή της φύσης του 

ανθρώπου ουδέποτε θα θεωρηθεί πλήρης και επαρκής. Ο διαχωρισµός και η χρυσή 

τοµή κατά τη µελέτη των ατοµικών και κοινωνικών διαστάσεων της ανθρώπινης 

φύσης είναι δύσκολη.  

   Η σχέση ατόµου και κοινωνικού περιβάλλοντος είναι µια αµφίδροµη σχέση 

διαρκούς επιρροής. Και παρόλο που τα άτοµα επηρεάζονται από τις επικρατούσες 

συνθήκες του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, άλλο τόσο εξακολουθούν και να το 

επηρεάζουν, καθώς µε τις δυνάµεις που διαθέτουν, γνωστικές και µη, δύνανται να το 

µεταβάλουν για να το προσαρµόσουν στις ατοµικές αλλά και στις συλλογικές τους 

ανάγκες και επιθυµίες. Εξάλλου, λόγω της σύνθετης φύσης του ανθρώπου, ένα είναι 

κοινά παραδεκτό: το ότι δεν υπάρχει µέσος άνθρωπος, διότι κανείς  δεν είναι απόλυτα 

ίδιος µε κάποιον άλλον.     

   Εποµένων, η άσκηση πολιτικής είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσµα που πηγάζει από 

το γεγονός ότι, µέσα σε ένα οργανωµένο κοινωνικό σύνολο, οι άνθρωποι όχι µόνο 

σκέφτονται αλλά και συµπεριφέρονται διαφορετικά. Η διαφορετικότητα αυτή 

δηµιουργεί ένταση, η οποία πρέπει να επιλύεται µε πολιτικά µέσα. Υπάρχουν 

εναλλακτικά µονοπάτια επίλυσης αυτής της διαφορετικότητας. Είτε µε αυταρχικό, 

είτε µε δηµοκρατικό, είτε µε γραφειοκρατικό, είτε µε τεχνοκρατικό τρόπο, κ.ο.κ.,. Το 

µονοπάτι που επιλέγεται, κάθε φορά, δείχνει τους συσχετισµούς των εµπλεκόµενων 

δυνάµεων και τις σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στους δρώντες.  

   Υπό την έννοια αυτή, η πολιτική µπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επηρεασµού 

του τρόπου µε τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι µε απώτερο σκοπό την αλλαγή της 

συµπεριφοράς τους, έτσι ώστε να κάµπτεται η όποια αντίστασή τους για να πείθονται 

εν τέλει να κάνουν πράγµατα, να συµµορφώνονται ή να δέχονται, πολλές φορές 

ακόµη και αβίαστα, κάποιες εκ των προτέρων, de facto, διαµορφωθείσες καταστάσεις 

(Bozeman et al., 1996).  

   Από τα παραπάνω, είναι  άµεσα αντιληπτό ότι η δυναµική της επιρροής αυτής είναι 

στενά συνυφασµένη µε τις έννοιες της εξουσίας και της δύναµης. Από τη µία, η 

εξουσία είναι το δικαίωµα να κάνει κάποιος κάτι ή να µην το κάνει ή να επιβάλει σε 

κάποιον άλλον να κάνει ή να µην κάνει κάτι. Σε δηµοκρατικά οργανωµένους 
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κοινωνικούς σχηµατισµούς η εξουσία αποτελεί νοµικό δικαίωµα. Από την άλλη, η 

δύναµη είναι η ικανότητα να µπορεί κάποιος να επιδρά πάνω στους άλλους και η 

επιρροή της δυνάµεως αυτής µπορεί να θεωρηθεί ως το µέσο αλλαγής της 

συµπεριφοράς των άλλων. ∆εν είναι νοµικό δικαίωµα αλλά ούτε και φυσικό 

προνόµιο ενός µόνου ανθρώπου, αφού ο καθένας έχει τη δυνατότητα να επιδράσει 

πάνω σε κάποιον άλλον. 

   Περαιτέρω, η συνένωση των ανθρώπων σε οµάδες ή οργανισµούς οδηγεί εκ των 

πραγµάτων στην άσκηση εξουσίας. Και τούτο, διότι κύρια πτυχή της εξουσίας είναι 

ότι πρόκειται για µια σχέση εξάρτησης. Οι ηγέτες, για παράδειγµα, µιας οµάδας ή 

ενός οργανισµού χρησιµοποιούν την εξουσία ως µέσο επίτευξης της συµµόρφωσης 

των µελών τους προς την εκπλήρωση των οµαδικών ή οργανωσιακών στόχων, µέσα 

στα πλαίσια της µεταξύ τους καθηµερινής αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. 

     Ειδικότερα, στο εργασιακό τους περιβάλλον οι άνθρωποι ασκούν µεταξύ τους 

µεθόδους επιρροής. Το σύνολο, µάλιστα, των υπαλλήλων ανταλλάσσει επιρροές κατά 

τρόπο συνεχή µέσα σε ένα εξελισσόµενο περιβάλλον, συνειδητά ή ασυνείδητα, 

εσκεµµένα ή µη, άµεσα ή έµµεσα. Οι άνθρωποι ενός οργανισµού αναζητούν 

ευκαιρίες και τρόπους µέσω των οποίων θα ασκήσουν επιρροή, προκειµένου να 

αναβαθµίσουν τη θέση τους, να κερδίσουν ανταµοιβές, να προάγουν γενικότερα την 

καριέρα τους (Yukl και Tracey, 1992). Όταν οι εργαζόµενοι σε οργανισµούς τρέπουν 

την εξουσία τους σε δράση, τότε λέµε για αυτούς ότι ασκούν πολιτική (Mintzberg, 

1983). Με άλλα λόγια, η  πολιτική στους οργανισµούς είναι η εξουσία εν δράσει!  

2.1.2. Εννοιολογική προσέγγιση της πολιτικής στους οργανισµούς   

   Το οργανωσιακό περιβάλλον είναι από τη φύση του πολιτικό (Gandz και 

Murray,1980). Οι οργανισµοί  είναι κοινωνικές οντότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από έναν διαρκή ανταγωνισµό για την εξασφάλιση πόρων. ∆εδοµένων  των ζοφερών 

οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσµίως αλλά και της συρρίκνωσης των 

εγχώριων προϋπολογισµών, οι προσωπικές διαµάχες και συγκρούσεις µεταξύ των 

µελών ενός οργανισµού για την κατανοµή και την τελική απόκτηση των λιγοστών 

πλέον πόρων αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Καθώς οι πόροι συνεχώς 

περιορίζονται, είναι λογικό και αναµενόµενο να µην µπορούν να ικανοποιηθούν τα 

συµφέροντα όλων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υιοθέτηση ποικίλων τακτικών 

επιρροής από άτοµα ή οµάδες ατόµων που εργάζονται µέσα σε έναν οργανισµό για 
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την κατάκτηση διαφόρων προνοµίων. Συχνά, οι περισσότερες από τις κατακτήσεις 

αυτές θεωρούνται ότι επιτυγχάνονται σε βάρος άλλων ατόµων ή οµάδων εντός του 

οργανισµού, είτε αυτό συµβαίνει στην πραγµατικότητα είτε όχι (Ferris et 

al.,1982,2002; Parker et al.1995;Kacmar καιBarron,1999).   

   Οι οργανισµοί αποτελούνται από άτοµα. Τα άτοµα είναι το κεντρικό σηµείο 

µελέτης της οργανωσιακής συµπεριφοράς είτε ενεργούν µεµονωµένα είτε ως µέλη 

µιας οµάδας. Λόγω της πολυπλοκότητας των οργανωτικών δοµών, κατ’ ανάγκην ο 

υπάλληλος είναι ενταγµένος σε κάποια εργασιακή οµάδα, ώστε δεν µπορεί να 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας ή του τµήµατός του. Η 

κατανόηση της δοµής των οµάδων και η ανάλυση της συµπεριφοράς τους 

συµπληρώνει την κατανόηση και την ερµηνεία της ατοµικής συµπεριφοράς και 

προσθέτει µια άλλη διάσταση στην οργανωσιακή συµπεριφορά, πιο κοινωνικό - 

πολιτική. Από την άλλη, οι οργανισµοί είναι χώροι, όπου αναπτύσσονται και 

εκδηλώνονται ταυτόχρονα ατοµικά και συλλογικά συναισθήµατα και επιθυµίες. Κατά 

συνέπεια, όταν οι ανάγκες του εργαζόµενου δεν ταυτίζονται πλήρως µε αυτές της 

οµάδας ή µπορεί να είναι και αντίθετες µε τις απαιτήσεις και τους στόχους αυτής 

αλλά και του οργανισµού, τότε αρχίζουν οι προστριβές και οι συγκρούσεις. 

   Το όλο θέµα της πολιτικής στους οργανισµούς έχει να κάνει µε την ανθρώπινη 

συµπεριφορά, ατοµική και κοινωνική, και ειδικότερα µε την οργανωσιακή 

συµπεριφορά, όπως αυτή εκδηλώνεται µέσα από τους συγκεκριµένους ρόλους που 

ανατίθενται σε κάθε εργαζόµενο. Από τη µια, εξετάζεται κατά πόσο εντός του 

οργανισµού κάποιο κυρίαρχο όργανο ή οµάδες υπαλλήλων αποφασίζουν αυθαίρετα 

για την πραγµάτωση των γενικών αλλά και των ειδικότερων σκοπών του ή απλά 

κοιτούν την «πάρτη» τους. Και από την άλλη, κατά πόσο αυτή η κατάσταση 

επηρεάζει σε ατοµικό επίπεδο την εργασιακή απόδοση, όσο και την ανάπτυξη και την 

έκφραση µιας ελεύθερης ανθρώπινης ύπαρξης.  

   Μέσα στον οργανισµό το κάθε άτοµο έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα 

και τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τις δικές τους φιλοδοξίες. Η πολιτική 

στους οργανισµούς περιλαµβάνει ενέργειες που πραγµατοποιούνται από τα άτοµα ή 

τις οµάδες µε σκοπό να αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν την 

ισχύ ή και άλλες πηγές δύναµης και εξουσίας, ώστε να επιτύχουν τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα, καθώς και να ασκήσουν την ανάλογη επιρροή στις πάσης φύσεως 
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διαδικασίες και δραστηριότητες του οργανισµού, κυρίως για ίδιον όφελος. 

Αναφέρεται, κατά βάση, στη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στους πολιτικο – 

διοικητικούς µηχανισµούς και στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Vigoda,2003).   

  Στην ουσία, η πολιτική σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι ο τρόπος χρήσης της 

εξουσίας για την άµβλυνση των αντιθέσεων και τη διαχείριση των συγκρούσεων 

µεταξύ των µελών ενός οργανισµού, καθώς και για τη διοίκηση των αλλαγών που 

συµβαίνουν είτε στο εσωτερικό αυτού είτε στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι και το 

επηρεάζουν άµεσα. Το κυριότερο µέσο για τη χρήση της εξουσίας αυτής είναι η 

υιοθέτηση και ανάπτυξη πολιτικής συµπεριφοράς (Buchanan,2008;Ladebo,2006).  

   Πως µπορούµε, όµως, στην πραγµατικότητα να διακρίνουµε τις πολιτικές από τις 

µη πολιτικές συµπεριφορές των µελών ενός οργανισµού; Χωρίς τη βοήθεια ενός 

κοινά αποδεκτού ορισµού για το τι σηµαίνει η πολιτική στους οργανισµούς είναι 

δύσκολο να µετρήσει κανείς το ποσόν και το ποιόν, τον βαθµό και την ένταση της 

πολιτικής συµπεριφοράς που διαδραµατίζεται στο εσωτερικό ενός οργανισµού.     

   Υπάρχει, βέβαια, πληθώρα ορισµών για την πολιτική στους οργανισµούς. Στην πιο 

πρόσφατη βιβλιογραφία, η έννοια της πολιτικής στους οργανισµούς ορίζεται ως η 

συµπεριφορά ενός ατόµου που στοχεύει αποκλειστικά και µόνο στην προώθηση και 

προστασία ιδιοτελών συµφερόντων σε βάρος των υπολοίπων µελών του οργανισµού, 

η οποία έρχεται σε άµεση σύγκρουση και ευθεία αντίθεση πολλές φορές ακόµα και 

µε τους στόχους του ίδιου του οργανισµού. Βάσει του ορισµού αυτού, η έννοια της 

πολιτικής στο εσωτερικό των οργανισµών θεωρείται ως αντικοινωνική συµπεριφορά 

(Gotsis και Kortezi,2010).     

   Ένας από τους παλαιότερους ορισµούς για την πολιτική στους οργανισµούς είναι 

αυτός του σκοτσέζου κοινωνιολόγου Burns (1961), ο οποίος υποστηρίζει ότι η  

πολιτική αυτή λαµβάνει χώρα, όταν άλλα άτοµα χρησιµοποιούνται ως πηγές για την 

απόκτηση πλεονεκτήµατος σε ανταγωνιστικές συνθήκες.  

   Σύµφωνα µε τον Mintezberg (1983), η πολιτική στους οργανισµούς είναι η 

ανεπίσηµη συµπεριφορά του ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων, φαινοµενικά απαξιωτική 

(ostensibly parochial), τυπικά διχαστική και πάνω από όλα αυθαίρετη, καθώς, µήτε 

εγκεκριµένη µήτε αποδεκτή ως πρακτική από την ανωτέρα διοίκηση µήτε 

πιστοποιηµένη ως τεχνογνωσία είναι. Ο ίδιος παρουσίασε την πολιτική στους 
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οργανισµούς ως ένα ∆αρβινικό σύστηµα επιρροής, το οποίο χρησιµοποιείται από τα 

πιο πολιτικά επιδέξια άτοµα, προκειµένου αυτά να επιταχύνουν την άνοδό τους προς 

ηγετικές θέσεις (Vredenburgh &  Van-Fossen, 2010). Υποστήριξε δε, ότι η πολιτική 

συµπεριφορά είναι µια συλλογή από παιχνίδια, η οποία περιέχει τις εξής τέσσερις (4) 

βασικές κατηγορίες: α)  authority games, b) power base games, c) rivalry games d) 

change games (Othman, 2008).  

      Ο Vigoda (2003) υποστηρίζει ότι η πολιτική στους οργανισµούς είναι οι ενδο-

υπηρεσιακές εκείνες τακτικές επιρροής που εφαρµόζονται από µέλη του οργανισµού 

για την  προώθηση προσωπικών συµφερόντων ή οργανωσιακών στόχων µε 

διαφορετικούς τρόπους. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η πολιτική στους οργανισµούς είναι ο 

µοναδικός τοµέας που αφορά, αποκλειστικά και µόνο, τις διαπροσωπικές σχέσεις 

εντός του εργασιακού χώρου. Είναι το προσόν εκείνο αλλά και η ετοιµότητα που 

διαθέτουν ορισµένα άτοµα εντός του οργανισµού στο να χρησιµοποιούν τη δύναµη 

τους, στην προσπάθειά τους να επηρεάσουν τους άλλους, ώστε να διασφαλίσουν 

προσωπικά ή συλλογικά πλεονεκτήµατα ή έστω να αποφύγουν δυσµενείς συνέπειες 

από κάποιες οργανωσιακές αποφάσεις, οι οποίες θεωρούνται από τους ίδιους ότι 

βλάπτουν τα συµφέροντά τους.  

   Ενώ και οι Ferris et al., (2005) σε έναν πιο πρόσφατο ορισµό θεωρούν την πολιτική 

στους οργανισµούς ως την ικανότητα του να κατανοείς µε αποτελεσµατικό τρόπο 

τους άλλους στη δουλειά, και να χρησιµοποιείς τη γνώση αυτή για να τους 

επηρεάζεις  να δρουν και να συµπεριφέρονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώνεις 

τις προσωπικές σου επιδιώξεις ή τους αντικειµενικούς στόχους του οργανισµού ή και 

τα δυο µαζί.  

   Με τον έναν ή τον άλλο ορισµό, αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι η άµεση 

σχέση µεταξύ δύναµης και εξουσίας µε την πολιτική στους οργανισµούς. Ως τυπική 

εξουσία µέσα σε έναν οργανισµό ορίζεται η δυνατότητα που έχει κάποιος, θεσµικά, 

νόµιµα ή ακόµα αυθαίρετα και καταναγκαστικά να απαιτεί από τους άλλους να 

κάνουν οτιδήποτε αυτός τους ορίζει. Ενώ η πολιτική είναι η ίδια η εξουσία στην 

πράξη, η πρακτική εφαρµογή της δύναµής της, καθώς αναφέρεται κυρίως σε 

µεθόδους, τεχνικές και στρατηγικές επιρροής που χρησιµοποιεί κάποιος για να 

κάµψει οποιαδήποτε αντίσταση ή εµπόδιο, προκειµένου να εφαρµοστεί  αυτό που 

επιθυµεί και επιδιώκει.   
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    Ακολούθως, η πολιτική στους οργανισµούς από την πλειοψηφία των θεωρητικών 

ορίζεται ως η συµπεριφορά εκείνη που σχεδιάζεται στρατηγικά για τη µεγιστοποίηση 

των ιδιοτελών συµφερόντων ενός ατόµου µεµονωµένα ή  µιας συγκεκριµένης οµάδας 

µε κοινούς στόχους (Ferris, Russ, & Fandt, 1989). Η άποψη αυτή, αυτοµάτως, 

αντανακλά µία αρνητική εικόνα για την έννοια της πολιτικής στους οργανισµούς στα 

µάτια των περισσοτέρων µελών ενός οργανισµού. 

   Και αυτό διότι, θεωρείται ως η συµπεριφορά εκείνη που λαµβάνει χώρα εντός του 

εργασιακού περιβάλλοντος, υιοθετούµενη από το σύνολο ή µερίδα υπαλλήλων, 

προκειµένου να εκπληρώσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και στόχους ή να 

αποκοµίσουν διαφόρων ειδών ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε βάρος άλλων 

συναδέρφων ή ακόµη και σε βάρος των συµφερόντων ολόκληρου του οργανισµού ή 

και ενός τµήµατος, συνήθως µε αυθαίρετους και ηθικά ανάρµοστους τρόπους.  

   Και ως τέτοια, είναι λογικά επόµενο, η συµπεριφορά αυτή συχνά να ταυτίζεται µε 

«πηγαδάκια και µαγειρέµατα», συκοφαντίες, υπονοµευτικές τακτικές και γενικότερα 

µε µη νόµιµες οδούς κατά το αδυσώπητο κυνήγι της εξουσίας για την κατάκτηση  

περιορισµένων πόρων. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πολιτική στους οργανισµούς 

εµπερικλείει κατά κόρον τις ανεπίσηµες εκείνες στάσεις και προσεγγίσεις για 

απόκτηση δύναµης και εξουσίας µε δόλια µέσα παρά λόγω αξίας ή συγκυριών. 

   Συµπερασµατικά, η πολιτική στους οργανισµούς είναι ένα συνεχές παιχνίδι 

επικράτησης και εντυπώσεων στο οποίο εκ των πραγµάτων υπάρχουν νικητές και 

ηττηµένοι. Το έπαθλο µπορεί να είναι προσωπικό ή συλλογικό. Αφορά την 

κατάκτηση ισχύος και εξουσίας, στάτους και φήµης, την πρόσβαση και τον έλεγχο 

των πόρων, υλικών και µη, όπως ανθρώπων ή πληροφορίας, την κατάληψη χώρου και 

θέσης ευθύνης ή ακόµα και την απόκτηση χρηµάτων.   

  2.1.3. Κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της πολιτικής στους οργανισµούς 

   Η πολιτική στους οργανισµούς ως έννοια είναι αµφιλεγόµενη, αν και δεν υπάρχει η 

παραµικρή αµφιβολία ότι στρατηγικές πολιτικής και τακτικές επηρεασµού 

διαδραµατίζονται καθηµερινά στους κόλπους κάθε οργανισµού, τµήµατος ή 

υπηρεσίας, πολλές φορές ακόµα από άτοµα που αντιτίθενται ιδεολογικά αλλά και 

ηθικά απέναντι σε τέτοια φαινόµενα και συµπεριφορές (Vigoda και Cohen,2002).  
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   Η αποτελεσµατική χρήση της πολιτικής και περαιτέρω της δύναµης σχετίζεται 

άµεσα µε τη διάσταση της κοινωνικής ψυχολογίας και δη της διαπροσωπικής 

επιρροής και την κατανόηση αυτής. Κάθε µέρα στο διάβα της ζωής µας, προσωπικής 

ή επαγγελµατικής, όλοι ασκούµε επιρροή αλλά συγχρόνως και επηρεαζόµαστε από 

άλλους. Αυτοί που τελικά πετυχαίνουν πράγµατα είναι εκείνοι που ασκούν 

ανεπίσηµες στρατηγικές συνήθως, οι οποίες στηρίζονται έµµεσα σε κοινωνικές 

ψυχολογικές αρχές (Κοκκινάκη,2005). 

   ∆ύο είναι οι επικρατέστερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά µε το φαινόµενο της πολιτικής στους οργανισµούς, οι οποίες καλύπτουν και 

εξετάζουν σηµαντικό τµήµα της πολιτικής δραστηριοποίησης στον εργασιακό χώρο. 

 2.1.3.1.Τακτικές επιρροής και πραγµατική πολιτική συµπεριφορά  

   Η πρώτη θεωρητική προσέγγιση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις τακτικές 

επηρεασµού (influence and power tactics) των υπαλλήλων ως το 

χαρακτηριστικότερο και πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της πολιτικής τους 

συµπεριφοράς. Ποιες είναι, όµως, οι πιο δηµοφιλείς τακτικές επιρροής που 

χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να µεταφράσουν τις βάσεις εξουσίας τους σε 

συγκεκριµένη δράση για να επηρεάσουν τους άλλους; Υπάρχει ένας µακρύς 

κατάλογος και µια ποικιλία τυπολογιών από τέτοιου είδους τακτικές. Η έρευνα έχει 

καταγράψει και διακρίνει τις εξής παρακάτω, ως τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες 

και ως τις πιο αποτελεσµατικές.   

    Σύµφωνα µε τους Kipnis & Schimdt (1988), ως συνηθέστερες αναφέρονται οι εξής 

εννέα (9): α)  Η νοµιµότητα, όταν κάποιος δηλαδή στηρίζεται στη θέση ισχύος του ή 

διατείνεται ότι ένα αίτηµα συνάδει µε τις πολιτικές ή τους κανόνες του οργανισµού, 

β) η λογική πειθώ, όταν ένα αίτηµα στηρίζεται σε τεκµηριωµένα στοιχεία και 

ορθολογικά επιχειρήµατα, γ) η έκκληση στο συναίσθηµα, δ) η διαβούλευση, ε) η 

συναλλαγή, ήτοι η ανταµοιβή µε παροχές ή χάρες σε αντάλλαγµα για την 

ικανοποίηση ενός αιτήµατος, στ) οι προσωπικές εκκλήσεις, οι οποίες στηρίζονται στη 

φιλία ή την αφοσίωση, ζ) η απόκτηση εύνοιας, µε τη χρήση κολακείας, επαίνου ή την 

επίδειξη φιλικής συµπεριφοράς, πριν από την έκφραση κάποιου αιτήµατος, η) η πίεση 

που περιλαµβάνει προειδοποιήσεις, επαναλαµβανόµενες απαιτήσεις και απειλές και 

θ) οι συµµαχίες µε τις οποίες εξασφαλίζεται η συνδροµή και η υποστήριξη άλλων για 

την επίτευξη κάποιου στόχου.  
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     Με τη χρήση αυτών των τακτικών, οι άνθρωποι στον εργασιακό τους χώρο 

προσπαθούν να επηρεάσουν τους συναδέρφους τους, προϊσταµένους ή υφισταµένους 

µε απώτερο στόχο την απόκτηση προσωπικών οφελών ή στην καλύτερη των 

περιπτώσεων να ικανοποιήσουν τους οργανωσιακούς σκοπούς, κάνοντας πιο εύκολα 

τη δουλειά τους.  

    Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για  πραγµατική πολιτική συµπεριφορά 

(actual political behavior and actual organizational politics), η οποία αναπτύσσει 

εσκεµµένες δράσεις για την απόκτηση δύναµης και εξουσίας, προκειµένου να 

επιτευχθούν εκείνα τα επιθυµητά αποτελέσµατα για το ίδιο το άτοµο που εκδηλώνει 

τέτοια συµπεριφορά, συνήθως στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικρουόµενες 

απόψεις ή συµφέροντα (Pfeffer, 1981).  

      Ειδικότερα, η πραγµατική πολιτική συµπεριφορά στους οργανισµούς είναι το 

σύνολο εκείνων των δράσεων που δεν εντάσσονται στον τυπικό ρόλο ενός ατόµου, 

όµως επηρεάζουν ή προσπαθούν να επηρεάσουν την κατανοµή πόρων, προνοµίων, 

οφελών αλλά και αρνητικών συνεπειών στο πλαίσιο του οργανισµού.  

   Ο ορισµός αυτός αντιπροσωπεύει την άποψη που έχουν οι περισσότεροι για την  

πολιτική στους οργανισµούς, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η πολιτική συµπεριφορά 

δεν αποτελεί µέρος των προκαθορισµένων αρµοδιοτήτων και απαιτήσεων της 

δουλειάς. Στην ουσία, αναφέρεται στις προσπάθειες επηρεασµού των οργανωσιακών 

στόχων ή των γενικότερων διαδικασιών του οργανισµού µε κυριότερη εκείνη της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

  Από διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, επτά είναι οι πιο συνηθισµένοι τύποι 

πολιτικής συµπεριφοράς που αναπτύσσονται στους οργανισµούς και οι οποίοι 

υπονοούν, κατά βάση, ανήθικες  µεθοδεύσεις και τακτικές. Οι τύποι αυτοί είναι :     

 α) η παρασκηνιακή δραστηριότητα υπέρ ή κατά ενός συγκεκριµένου ατόµου ή 

µιας απόφασης (διάδοση φηµών ή αποκάλυψη ατασθαλιών ή προσπάθεια αύξησης 

ατοµικής επιρροής και ισχύος, βάζοντας εµπόδια και τρικλοποδιές σε άλλους),  β) η  

χρήση της πληροφορίας ως πολιτικό εργαλείο (π.χ. απόκρυψη πληροφοριών ή 

διαρροή εµπιστευτικών πληροφοριών ή διαστρέβλωση πληροφοριών) γ) η 

διαχείριση εντυπώσεων (impression management: ένα από τα στρατηγικά κλειδιά 

της πολιτικής στους οργανισµούς, η διαδικασία δηλαδή δηµιουργίας θετικής εικόνας 
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µε την ανάδειξη των καλύτερων χαρακτηριστικών ή δεξιοτήτων, κατά την οποία τα 

άτοµα επιχειρούν να ελέγξουν την εντύπωση που σχηµατίζουν οι άλλοι για αυτά), δ) 

η δικτύωση (networking), η δηµιουργία δηλαδή βάσεων υποστήριξης και 

επικοινωνιακών διαύλων µε στόχο την ανάπτυξη σχέσεων µε κέντρα εξουσίας και 

επιρροής και την εκµετάλλευση  ενδοϋπηρεσιακών σχέσεων για ίδιον όφελος, ε) η 

διατύπωση κολακευτικών σχολίων (ingratiation), το καλόπιασµα (buttering up 

the boss), στ) η δηµιουργία οµάδων συµφερόντων και η συµµετοχή σε συνασπισµούς 

και συµµαχίες (coalitions) µε απώτερο σκοπό την προσέγγιση ανθρώπων µε 

στρατηγικό ρόλο και εξουσία, και ζ) η ανταλλαγή εκδουλεύσεων µε άλλους στον 

οργανισµό µε στόχο το αµοιβαίο όφελος  (you  scratch my back, I’ll scratch yours) 

(Allen et al.,1979). 

   Η πολιτική συµπεριφορά αποτελεί µεγάλο κοµµάτι του οργανωσιακού βίου. Μια 

κάποια χρήση της πολιτικής συµπεριφοράς είναι τόσο ηθική όσο και απαραίτητη, 

εφόσον δεν βλάπτει δολίως, άµεσα και ανεπανόρθωτα κάποιον άλλον. Οι µελετητές 

περιγράφουν την πολιτική στους οργανισµούς ως αναγκαίο κακό και ισχυρίζονται ότι 

κάποιος που δεν επιδεικνύει ποτέ πολιτική συµπεριφορά θα δυσκολευτεί να πετύχει 

τους στόχους του. Επίσης, άξιο απορίας είναι, αφού ως ένα σηµείο η επίδειξη 

πολιτικής συµπεριφοράς είναι απαραίτητη, γιατί  τα µέλη ενός οργανισµού και δη τα 

ανώτατα ηγετικά στελέχη δεν εκπαιδεύονται ποτέ για τη σωστή χρήση αυτής. Το 

µόνο βέβαιο είναι ότι ένας οργανισµός είναι σχεδόν αδύνατον να µην έχει πολιτικό 

χαρακτήρα (Ladebo,2006).  

   Αναφορικά µε την αναγκαιότητα ή µη της πολιτικής συµπεριφοράς αλλά και µε την 

ηθική ή µη διάσταση αυτής, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν σαφείς τρόποι 

διάκρισης των δεοντολογικών από τις µη δεοντολογικές  πολιτικές µεθοδεύσεις. 

Γενικότερα, η  ηθική συµπεριφορά στους κόλπους ενός οργανισµού δεν είναι απλά 

µια θεωρητική και αφηρηµένη έννοια αλλά αναγκαίο συστατικό της επιτυχίας και της 

αποτελεσµατικότητάς του. Είναι σηµαντικό στην καθηµερινή πρακτική οι σχέσεις 

των µελών ενός οργανισµού να βασίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη.  Ότι όµως 

είναι ηθικό για κάποιον, είναι και για κάποιον άλλον; Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν 

όµως  συγκεκριµένες αρχές και κοινώς αποδεκτά  κοινωνικά πρότυπα συµπεριφοράς 

που καθορίζουν τις αποφάσεις µας για το τι είναι ηθικό ή ανήθικο, για το ποια είναι η 

δέουσα ή µη συµπεριφορά ανάλογα πάντοτε και µε την περίσταση.  
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   Επίσης, η ηθική δεν συνίσταται αποκλειστικά και µόνο στη µη παραβίαση των 

νόµων αλλά και στη µη παραβίαση θεµελιωδών αξιών, καθώς, για παράδειγµα,  η 

νοµοθεσία δεν αποτελεί απαραίτητα τη «λυδία λίθο» της ηθικής συµπεριφοράς. Σε 

κάθε περίσταση, αυτό που θα πρέπει να γίνεται είναι ένα αντιστάθµισα ανάµεσα στην 

πραγµατική χρησιµότητα της πολιτικής συµπεριφοράς µε την ανεπανόρθωτη βλάβη 

που ενδέχεται να προκληθεί στους άλλους. Σύµφωνα, πάντως,  µε τους  Cropanzano 

et al. (1997) οι εργαζόµενοι µπορεί να έχουν µία πιο θετική άποψη για την πολιτική, 

όταν πετυχαίνουν στους στόχους τους, παρά όταν βλέπουν ότι αυτοί απειλούνται. 

   Εν κατακλείδι, ως πραγµατική πολιτική συµπεριφορά θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν όλες οι  ανεπίσηµες συµπεριφορές που µετατρέπονται σε  δράσεις  

και εν τέλει λαµβάνουν χώρα, σκοπίµως, έχοντας ως κύριο µέληµα την επιρροή των 

άλλων, προκειµένου να προωθήσουν  ατοµικά ή οργανωσιακά ζητήµατα.  Εποµένως, 

η περίπτωση της εν τοις πράγµασι πολιτικής συµπεριφοράς διαφέρει εννοιολογικά  

από τη δεύτερη, πιο πρόσφατη χρονικά, θεωρητική προσέγγιση που µελετά τις 

επικρατούσες αντιλήψεις των εργαζοµένων για την οργανωσιακή πολιτική, οι οποίες, 

σε θεωρητικό επίπεδο, αποτελούν την πεποίθησή τους ότι η πολιτική συµπεριφορά 

είναι παρούσα στους κόλπους του οργανισµού.  

 2.1.3.2. Υποκειµενικές αντιλήψεις υπαλλήλων περί πολιτικής στους οργανισµούς 

    Σύµφωνα µε τη δεύτερη αυτή άποψη, η οποία προτάθηκε αρχικά από τους Kacmar 

& Ferris (1991) και Kacmar & Carlson (1994), µεγαλύτερη προσοχή και ενδιαφέρον 

θα πρέπει να δοθεί στις υποκειµενικές αντιλήψεις των υπαλλήλων για την 

πολιτική στους οργανισµούς (perceptions of organizational politics), οι οποίες 

διαµορφώνονται από τις εµπειρίες που οι ίδιοι έχουν.  

   Οι ίδιοι οι µελετητές υποστήριξαν ότι οι υποκειµενικές αντιλήψεις για την πολιτική 

στους οργανισµούς αντιπροσωπεύουν τον βαθµό κατά τον οποίο οι υπάλληλοι 

θεωρούν τον οργανισµό, στον οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ως πολιτικό από 

τη φύση και τη δοµή του και για το λόγο αυτό ως άδικο και µεροληπτικό ως προς την 

εφαρµογή των διαφόρων οργανωτικών διαδικασιών, κυρίως αυτής της λήψης και 

εφαρµογής των αποφάσεων, καθώς ένας τέτοιος οργανισµός προωθεί τα  συµφέροντα 

συγκεκριµένων µόνο υπαλλήλων σε βάρος άλλων.   
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   Ο Porter (1976) υποστήριξε ότι οι προσωπικές αντιλήψεις των εργαζοµένων για την 

πολιτική στους οργανισµούς έχουν βαρύνουσα σηµασία και θα πρέπει να ερευνώνται, 

ακόµη και αν αποτελούν λανθασµένες ερµηνείες των πραγµατικών καταστάσεων και 

γεγονότων που λαµβάνουν χώρα σε αυτόν. 

   Λίγα χρόνια αργότερα, έχοντας την ίδια άποψη,  οι Ferris et al. (1989) και Zhou & 

Ferris (1995) επεσήµαναν ότι το αν ασκείται ή όχι και κατά πόσο πολιτική στους 

οργανισµούς, οι εργαζόµενοι αυτό το κρίνουν µε καθαρά υποκειµενικά κριτήρια, 

ασχέτως αν αυτά αντανακλούν την αντικειµενική πραγµατικότητα.  

   Η  ιδέα αυτή, η οποία µελετήθηκε εκτεταµένα από τους Ferris et al. (1989) και στην 

οποία αναπτύχθηκε το νέο θεωρητικό µοντέλο για την ερµηνευτική προσέγγιση της 

πολιτικής στους οργανισµούς, στηρίχθηκε στο επιχείρηµα του Lewin (1936), ο οποίος 

υποστήριξε ότι οι άνθρωποι αντιδρούν και συµπεριφέρονται µε γνώµονα τις 

προσωπικές τους αντιλήψεις για την πραγµατικότητα και όχι µε βάση την 

πραγµατικότητα αυτή καθεαυτή (“People respond to their perceptions of reality, 

not to reality”).   

   Οι άνθρωποι συµπεριφέρονται διαφορετικά, γιατί αντιλαµβάνονται διαφορετικά ή 

καλύτερα ο άνθρωπος συµπεριφέρεται σύµφωνα µε ότι αντιλαµβάνεται και όχι µε το 

τι υφίσταται σαν αντικειµενική πραγµατικότητα. Εποµένως, η πολιτική στους 

οργανισµούς για να γίνει κατανοητή θα πρέπει να µελετάται στα πλαίσια του τι 

σκέφτονται για αυτήν τα µέλη των οργανισµών, τι αντίληψη έχουν για αυτήν και όχι 

ίσως του τι πραγµατικά συµβαίνει.   

   Η αντίληψη είναι µια δυναµική λειτουργία µε την οποία το άτοµο ερµηνεύει για τον 

εαυτό του φαινόµενα του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ορίζεται ως µια διαδικασία 

βάσει της οποίας τα άτοµα επιλέγουν, οργανώνουν και µεταφράζουν δεδοµένα των 

αισθήσεών τους που προέρχονται από το περιβάλλον (Robbins και Judge, 2007). 

Άρα, η διαδικασία της αντίληψης περιλαµβάνει την αποκωδικοποίηση των 

πληροφοριών που συλλέγονται µε τις αισθήσεις.  

   Κύριο χαρακτηριστικό της αντίληψης είναι ότι οι άνθρωποι δεν αντιλαµβάνονται 

όµοια. Τα ίδια γεγονότα, τα ίδια αντικείµενα, τα ίδια φαινόµενα στον ίδιο χρόνο 

ερµηνεύονται µε διαφορετικό τρόπο από τον καθένα. Σύµφωνα µε τους Schneider, 

Goldstein, &Smith (1995), ο τρόπος που µεταφράζονται αυτές οι πληροφορίες 
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εξαρτάται από τις προηγούµενες εµπειρίες, τις γνώσεις, τα πιστεύω, τις προσδοκίες 

και τα κίνητρα του κάθε ατόµου. Από πειραµατικές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι οι 

διαφορές στην αντίληψη των ανθρώπων πάνω σε διάφορα φαινόµενα είναι η 

αντανάκλαση των αναγκών τους.  

   Σύµφωνα και µε τη θεωρία της κοινωνικής απόδοσης, οι άνθρωποι προσπαθούν να 

ανακαλύψουν την αλήθεια πίσω από τις πράξεις άλλων ανθρώπων και αξιολογώντας 

τις πληροφορίες που έχουν σχετικά µε τις πράξεις τους, προσπαθούν µε τον τρόπο 

αυτό να χτίσουν µία θεωρία σχετικά µε τους λόγους που τους ωθούν σε 

συγκεκριµένες συµπεριφορές (Martinko, 1995). Καµιά φορά η αντίληψη λειτουργεί 

επιλεκτικά και προστατευτικά (αντιληπτική άµυνα), ενώ, συνήθως, η τελική κρίση 

µας για την ερµηνεία της συµπεριφοράς των άλλων επηρεάζεται από το πόσο συχνά 

επαναλαµβάνεται ή εµφανίζεται η συµπεριφορά αυτή (Κόντης,1994).  

   Σε κάθε περίπτωση και οι δύο προσεγγίσεις, τόσο αυτής της πραγµατικής πολιτικής 

συµπεριφοράς, όσο και εκείνης περί υποκειµενικών αντιλήψεων της πολιτικής στους 

οργανισµούς είναι χρήσιµες για τη µελέτη και την έρευνα των συνεπειών αυτής στη 

λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα κάθε οργανισµού.  

   Οι Ferris & Kacmar (1992) διατύπωσαν την υπόθεση ότι ανάµεσα στην πραγµατική 

πολιτική συµπεριφορά των υπαλλήλων και στις υποκειµενικές αντιλήψεις αυτών για 

την πολιτική στους οργανισµούς υπάρχει στενή αντιστοιχία, καθώς αναπαριστούν 

παρόµοια φαινόµενα και περιγράφουν το ίδιο οργανωσιακό και  εργασιακό 

περιβάλλον και την ίδια κουλτούρα που επικρατεί σε αυτό.  

   Αναµφίβολα, και η πραγµατική πολιτική συµπεριφορά και οι υποκειµενικές 

αντιλήψεις περί πολιτικής είναι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, δύο διαστάσεις που 

αποτελούν η κάθε µια χωριστά αλλά και οι δυο µαζί σηµαντικό κοµµάτι της 

ποιότητας του πολιτικού κλίµατος που µπορεί να κυριαρχεί σε έναν εργασιακό χώρο. 

   Το ερώτηµα που γεννάται είναι τι είδους σχέση υπάρχει ανάµεσα στις δύο αυτές 

θεωρητικές προσεγγίσεις. Είναι η πολιτική συµπεριφορά συγκεκριµένων ατόµων η 

οποία ενισχύει τις αντιλήψεις περί πολιτικής µέσα σε έναν οργανισµό ή οι 

προσωπικές πολιτικές αντιλήψεις συµβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτικής 

συµπεριφοράς;  
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   Όπως και να το δει κανείς, πάντως, η πολιτική δραστηριοποίηση και η ανάπτυξη 

τακτικών επιρροής για την εξυπηρέτηση ατοµικών συµφερόντων και επιδιώξεων 

µέσα σε ένα εργασιακό χώρο είναι ένα κοινό µυστικό για το οποίο  κανείς δεν τολµά 

να µιλήσει ανοικτά και να το θίξει ευθέως. Για τους περισσότερους από εµάς, είναι 

πιο εύκολο να µιλάµε για οτιδήποτε άλλο παρά για εξουσία και πολιτική 

συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τους Robbins και Judge (2007), οι άνθρωποι που 

κατέχουν εξουσία το αρνούνται, οι άνθρωποι που τη θέλουν προσπαθούν να µη 

φαίνεται ότι την αποζητούν, ενώ και όσοι έχουν την ικανότητα να την αποκτούν, δεν 

αποκαλύπτουν τον τρόπο. 

  Οι µέθοδοι επιρροής και η άσκηση πολιτικής συµπεριφοράς σκοπεύουν στη 

διασφάλιση ή ακόµα και στη µεγιστοποίηση προσωπικών συµφερόντων ή 

αντίστροφα στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών. Η άσκηση πολιτικής στους 

οργανισµούς θεωρείται συνώνυµο του χειρισµού προσώπων ή καταστάσεων και για 

αυτό το λόγο έχει αρνητική χροιά, καθώς αντιτίθεται και συγκρούεται ευθέως µε τους 

πραγµατικούς στόχους ενός οργανισµού και επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στο 

επίπεδο της απόδοσης των µελών αυτού.  

    Για την ερµηνεία και την εξαγωγή συµπερασµάτων του φαινοµένου της πολιτικής 

στους οργανισµούς απαιτείται µια πιο ισορροπηµένη προσέγγιση και όχι τόσο 

απόλυτα επικριτική. Αρκετοί µελετητές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν 

και οι τυχόν θετικές διαστάσεις και πτυχές του φαινοµένου αυτού, όπως η θεώρηση 

αυτής, για παράδειγµα, ως πηγή οργανωσιακής αλλαγής και καινοτοµίας και ως 

µέθοδος κατανόησης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού (Luthans et al.1985; 

Vigoda και Kapun, 2005).  

   Το τρίπτυχο της πολιτικής στους οργανισµούς είναι οι λόγοι και οι συνθήκες κάτω 

από τις οποίες εκδηλώνεται αυτή, οι πιο συνηθισµένοι τύποι µε τους οποίους 

εκδηλώνεται η πολιτική συµπεριφορά και οι συνέπειες της εκδήλωσης αυτής στις 

ατοµικές στάσεις των εργαζοµένων και κυρίως ο αντίκτυπός της στην εργασιακή τους 

απόδοση. Στη συνέχεια, γίνεται ειδικότερη ανάλυση όλων των ανωτέρω πτυχών του 

φαινοµένου της πολιτικής στους οργανισµούς. 
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2.1.4. Κύριοι παράγοντες ανάπτυξης της πολιτικής στους οργανισµούς 

      Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες εκείνοι που συµβάλουν στην άνθιση της 

πολιτικής στους οργανισµούς; Είναι δυνατόν ένας σύγχρονος οργανισµός να µην έχει 

καθόλου πολιτικό χαρακτήρα; Η πρόσφατη έρευνα και παρατήρηση εντόπισε 

αρκετούς παράγοντες που δείχνουν να ενθαρρύνουν την πολιτική συµπεριφορά. Σε 

µερικούς οργανισµούς,  οι πολιτικές µεθοδεύσεις είναι απροκάλυπτες και αχαλίνωτες, 

σε άλλους πάλι η εσωτερική µικροπολιτική δεν επηρεάζει και σε τόσο µεγάλο βαθµό 

τα οργανωσιακά αποτελέσµατα. Μερικοί παράγοντες έχουν έρεισµα τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά που είναι µοναδικά για κάθε άνθρωπο που απασχολεί ο οργανισµός, 

ενώ άλλοι είναι αποτέλεσµα της κουλτούρας ή του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

οργανισµού. 

     Η πραγµατική πολιτική συµπεριφορά αποτελεί φυσική έκφραση της καθηµερινής 

λειτουργίας ενός οργανισµού. Αναπτύσσεται από τα περισσότερα µέλη του, καθώς 

θεωρείται πολλές φορές ως η µοναδική λύση για την αντιµετώπιση ενός περίπλοκου 

πλέγµατος αναγκών, σκοπών και αιφνίδιων αλλαγών (Ladebo,2006). Κυρίαρχα αίτια 

εµφάνισης του φαινοµένου αυτού αποτελούν η ανυπαρξία ή η µη επαρκής 

διασφάλιση της ακεραιότητας και της ισοτιµίας στην παροχή ευκαιριών και ο 

άκρατος ανταγωνισµός για τους λιγοστούς πόρους. Επίσης, οι ευκαιρίες για 

προαγωγή και ανταµοιβές συνδέονται άµεσα µε την υιοθέτηση πολιτικών στάσεων 

και συµπεριφορών.  

    Η εξέταση και ερµηνεία των παραγόντων που ευνοούν την άνθιση τακτικών  

επιρροής εντός του εργασιακού χώρου αλλά και των συνθηκών που διαµορφώνουν 

τις αντιλήψεις των υπαλλήλων περί ύπαρξης πολιτικής στους οργανισµούς είναι 

περίπλοκη υπόθεση, καίριας σηµασίας, όµως, για να αντιληφθεί κανείς καλύτερα το 

πως αυτές επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία ενός οργανισµού.   

   Ποιες είναι, λοιπόν, οι συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες διαµορφώνεται η  

πολιτική στους οργανισµούς και ποιες οι συνέπειες των συγκεκριµένων τύπων 

πολιτικής συµπεριφοράς για το άτοµο και για τον οργανισµό γενικότερα; Πως οι 

υποκειµενικές αντιλήψεις των εργαζοµένων για την ύπαρξη πολιτικών τακτικών 

επηρεάζουν τις στάσεις και τη συµπεριφορά τους εντός του οργανισµού και 

ειδικότερα την εργασιακή τους απόδοση; Η κατανόηση όλων των οργανωτικών 

γεγονότων απαιτεί τη διαγνωστική προσέγγιση και ανάλυση της συµπεριφοράς των 
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εργαζοµένων, η οποία είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των προσωπικών 

χαρακτηριστικών τους και των χαρακτηριστικών µίας κατάστασης που λαµβάνει 

χώρα εντός αλλά και εκτός οργανισµού.   

   Σύµφωνα µε τους  Ferris et al. (1989), οι αντιλήψεις για την πολιτική στους 

οργανισµούς  επηρεάζονται από οργανωσιακούς, από  περιβαλλοντικούς αλλά και 

από ατοµικούς παράγοντες. Οι αντιλήψεις αυτές µε τη σειρά τους ασκούν επίδραση 

στα οργανωσιακά αποτελέσµατα, όπως  η εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή 

δέσµευση, η αφοσίωση στα εργασιακά καθήκοντα, η ηθική οργανωσιακή 

συµπεριφορά, το εργασιακό στρες, η εµπιστοσύνη. Ειδικότερα, η αποχώρηση από τον 

οργανισµό, όχι µόνο ως φυσική παρουσία, αλλά και ως πνευµατική και νοητική 

απόσυρση (κοινωνική οκνηρία) είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται συχνά, όταν οι 

αντιλήψεις για την πολιτική στους οργανισµούς κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα.      

2.1.4.1. Ατοµικοί παράγοντες 

        Σε ατοµικό επίπεδο, πολλοί ερευνητές εντόπισαν ότι τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και οι ανάγκες του κάθε εργαζόµενου σχετίζονται µε την πολιτική 

συµπεριφορά που αυτός επιδεικνύει και τις τακτικές επιρροής που χρησιµοποιεί ως 

µέσο προώθησης των ίδιων συµφερόντων του. 

    Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι οι αντιλήψεις για την πολιτική αλλά και η ίδια η 

πολιτική συµπεριφορά του ατόµου επηρεάζονται από δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, 

µορφωτικό επίπεδο, ηλικία). Βάσει ερευνών, οι γυναίκες και οι υπάλληλοι 

µεγαλύτερης ηλικίας µε περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας έχουν αυξηµένα επίπεδα 

τέτοιων αντιλήψεων. Οι πρώτες, πιθανώς, εξαιτίας στερεοτύπων που για χρόνια 

απέκλειαν τις γυναίκες από υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις, ενώ οι δεύτεροι, λόγω 

πολυετούς εργασιακής εµπειρίας, τα µάτια τους έχουνε δει πολλά είτε ως αυτόπτες 

µάρτυρες είτε ως παίκτες και οι ίδιοι διαφόρων πολιτικών παιχνιδιών κατά τη 

διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας (Parker et al.,1995).  

 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας   

   Το να κάνεις πολιτική (politicking) αποτελεί µία έµφυτη τάση του ανθρώπου, µία 

εγγενή συµπεριφορική προδιάθεση και είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ανθρώπινης 

φύσης που οφείλεται καθαρά σε γενετικά και βιολογικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία της ανάλυσης της προσωπικότητας του Adler (1927), Αυστριακού ιατρού και 



22 

 

ψυχολόγου, ιδρυτή της σχολής της ατοµικής ψυχολογίας, κύρια πηγή και αιτία της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι η έµφυτη τάση του ατόµου για επιβολή, για 

διάκριση, για απόκτηση δύναµης και εξουσίας και διατήρησής αυτών. Όσο 

µεγαλύτερο το συναίσθηµα της κατωτερότητας, της µειονεξίας, τόσο µεγαλύτερη η 

ορµή για επιβολή και επικράτηση. 

   Η δυνατότητα επιρροής, εποµένως,  είναι κάτι που όλοι επιθυµούν, έστω και αν δεν 

διακατέχονται έντονα από εξουσιαστικές τάσεις. Είναι αποδεδειγµένο στην πράξη 

πλέον ότι η  επιτυχία ενός ατόµου σε έναν οργανισµό δεν εξαρτάται µόνο από τα 

προσόντα του, τις ικανότητες και τις γνώσεις του ή την προσπάθεια που καταβάλει ή 

τον επαγγελµατισµό που επιδεικνύει. Καλώς ή κακώς είναι χρήσιµο να διαθέτει και 

πολιτικές δεξιότητες. Οι άνθρωποι, βέβαια, διαφέρουν ως προς την πολιτική τους 

δεξιότητα ή την ικανότητά τους να επηρεάζουν τους άλλους για την ενίσχυση των 

σκοπών τους. Τα πιο πολιτικά επιδέξια άτοµα είναι ικανά να ασκούν τακτικές 

επιρροής χωρίς να το αντιλαµβάνονται πάντοτε οι άλλοι, στοιχείο βασικό για τη 

διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των µεθοδεύσεών τους. Εξάλλου, και το να 

χαρακτηρίζεται κάποιος ως άτοµο που προβαίνει σε πολιτικές µεθοδεύσεις δεν είναι 

και ότι καλύτερο, ενίοτε δε µπορεί να είναι και επιζήµιο. Για παράδειγµα, η 

αχαλίνωτη πολιτική συµπεριφορά µπορεί να επιφέρει απώλεια της ιδιότητας του 

µέλους του οργανισµού ή την επιβολή δυσµενών κυρώσεων (Khan και 

Hussain,2014).  

   ∆ρώντες της πολιτικής σκηνής στους οργανισµούς είναι συνήθως άτοµα µε έντονες 

φιλοδοξίες και υπέρµετρα ανταγωνιστικές διαθέσεις. Το είδος των προσωπικών 

κινήτρων είναι ένας άλλος κρίσιµος παράγοντας που ενισχύει ή αποθαρρύνει ανάλογα 

την υιοθέτηση πολιτικής συµπεριφοράς. Τα άτοµα που προβαίνουν σε πολιτικές 

δράσεις ωθούνται κατά κόρον από εξωτερικά κίνητρα, για αυτό και λέµε ότι 

διαθέτουν εξωγενή παρακίνηση. ∆εν ασκούν απλά τη φυσιολογική και καθηµερινή 

µικροπολιτική. Αντιθέτως, είναι «σκληροί παίκτες» που για την προσωπική τους 

ανέλιξη και επιτυχία προβαίνουν ακόµη και σε µη θεµιτές δραστηριότητες, 

παραβιάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού χωρίς ηθικούς φραγµούς (Yalk και 

Falbe, 1990).  
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Μακιαβελικές προσωπικότητες 

   Ο όρος µακιαβελισµός προήλθε από τις στρατιωτικές, πολιτικές και 

επιχειρηµατικές τακτικές που πρότεινε ο Νίκολο Μακιαβέλι, πολιτικός και 

συγγραφέας του πολυµεταφρασµένου βιβλίου «Ο Ηγεµών» (16
ος

 αιώνας). Ως αυλικός 

σύµβουλος πρότεινε τη χρήση αµφίβολων και κυνικών τακτικών, όταν χρειαζόταν να 

διασφαλίσει κάποιους πολιτικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό και το όνοµά του 

συνδέθηκε µε τη δύναµη και τη χειραγώγηση (Wikipedia). 

   Όλοι µας, υπό κάποιες συνθήκες, έχουµε προσπαθήσει να πείσουµε, να 

κατευθύνουµε ή να χειραγωγήσουµε άλλους και είναι γεγονός ότι σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις απαιτείται και ένας βαθµός πανουργίας. ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς 

ευφυής για να είναι µακιαβελιστής. Η τάση προς χειραγώγηση δεν σχετίζεται µε το 

επίπεδο του IQ, όπως ίσως πολλοί πιστεύουν. Υψηλά επίπεδα µακιαβελισµού µπορεί 

να εµφανίσουν τόσο τα πολύ ευφυή, όσο και τα λιγότερο ευφυή άτοµα. Η διαφορά 

είναι ότι τα µακιαβελικά άτοµα µε υψηλή ευφυΐα είναι πιο πιθανό να πετύχουν, ενώ 

τα λιγότερα χαρισµατικά άτοµα προδίδουν εύκολα τα πραγµατικά κίνητρά τους και 

γίνονται πιο γρήγορα αντιληπτά. Οι υψηλού επιπέδου µακιαβελιστές τείνουν να είναι 

αξιόπιστοι και γοητευτικοί και φέρουν πάντα ένα µήνυµα για δράση. Και φυσικά, τα 

ευκολότερα θύµατα είναι αυτά που έχουν πιο χαµηλό IQ ή και χαµηλή αυτοεκτίµηση. 

Επιπλέον, ένας µακιαβελικός χαρακτήρας διαθέτει υψηλό βαθµό 

αυτοπαρακολούθησης και ισχυρό εσωτερικό κέντρο ελέγχου (locus of control) και 

πιστεύει ότι µπορεί να ελέγξει το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Έτσι,   

διαχειρίζεται άνετα πρόσωπα και καταστάσεις προς όφελός του εξαγνίζοντας τις 

ιδιοτελείς συµπεριφορές του στο όνοµα του συλλογικού συµφέροντος του 

οργανισµού.    

Χαρακτηριστικά ατόµου και θέσεως εργασίας 

   Η ταύτιση του ποιοτικού περιεχοµένου µιας θέσεως εργασίας µε τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του εργαζόµενου και το τι αυτός προσδοκά από αυτή επηρεάζει το 

βαθµό ανάπτυξης πολιτικής συµπεριφοράς. Ο Molm (1997) διατύπωσε την άποψη ότι 

οι δρώντες ενός πολιτικού συστήµατος παρακινούνται από το ζύγισµα κόστους - 

οφέλους σε ότι αφορά τις δράσεις τους, δηλαδή µε απλά λόγια, τι δίνουν και τι 

παίρνουν σε αντάλλαγµα. Αυτοί που µέσα από την εργασία τους εκπληρώνουν 
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ανάγκες και στόχους, αναπτύσσουν θετικές αντιλήψεις για το εργασιακό περιβάλλον 

τους και τις χρησιµοποιούµενες τακτικές πολιτικής.  

2.1.4.2. Οργανωσιακοί Παράγοντες 

   Η άσκηση τακτικών πολιτικής επιρροής και η εκδήλωση πολιτικής συµπεριφοράς 

έχουν ως έρεισµα, πιθανότατα περισσότερο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός 

οργανισµού παρά τα διαφορετικά ατοµικά γνωρίσµατα των εργαζοµένων σε αυτόν. 

Χαρακτηριστικά, όπως η συγκέντρωση ή αποκέντρωση της εξουσίας, η τυπικότητα, 

το ιεραρχικό επίπεδο και το εύρος ελέγχου ενισχύουν τις πολιτικές µεθοδεύσεις 

(Ferris και Kacmar,1992). Επιπρόσθετα, η πολιτική δραστηριότητα των µελών ενός 

οργανισµού λαµβάνει χώρα συχνότερα, όταν για διάφορα εργασιακά ζητήµατα ή 

ορισµένες οργανωσιακές διαδικασίες υπάρχει µεγάλος βαθµός αβεβαιότητας και 

ασάφειας.Ίσως, ο πιο σηµαντικός παράγοντας που οδηγεί στην οργανωσιακή 

πολιτική µέσα στους οργανισµούς είναι η συνειδητοποίηση ότι τα περισσότερα από 

τα «δεδοµένα» που χρησιµοποιούνται για την κατανοµή των περιορισµένων πόρων 

είναι ανοικτά σε ερµηνεία  (Robbins και Judge, 2007). 

   Η δοµή του οργανισµού  

       Όλοι οι οργανισµοί είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένοι, ώστε ο καθένας να έχει 

τη δική του ιδιαίτερη δοµή ανάλογα µε τους σκοπούς που καλείται να υπηρετήσει. 

Όταν αναφερόµαστε στα χαρακτηριστικά της οργανωτικής δοµής, εννοούµε τον 

τρόπο µε τον οποίο σε κάθε οργανισµό οι προβλεπόµενες θέσεις εργασίας των 

επιµέρους τµηµάτων του συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις εξουσίας.  

      Όπως προαναφέρθηκε, η  εξουσία αποτελεί νόµιµη δύναµη ή νόµιµο δικαίωµα 

που πηγάζει από το θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο µιας κοινωνίας, τυπικό ή άτυπο. 

Ειδικά, για τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς πηγή νόµιµης εξουσίας είναι 

τα κυβερνητικά και κρατικά όργανα, τα οποία την αντλούν από πρωτογενείς πηγές, 

όπως το σύνταγµα, οι εκλογές και άλλοι θεσµοί που εκφράζουν την εξουσιοδότηση 

της κοινωνίας για τη διαχείρισή της. Το περιεχόµενο της εξουσίας αυτής συνίσταται 

στο δικαίωµα λήψης αποφάσεων και ενεργειών που σχετίζονται µε την απόκτηση, τη 

χρήση αλλά και την αποµάκρυνση πόρων, τη διοίκηση και τον έλεγχο της 

επιχείρησης ή του οργανισµού και τη διάθεση των αποτελεσµάτων του (Ζαβλανός, 

1999).  
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      Στην ουσία, η επίσηµη δοµή των οργανισµών αποτελεί τον οδηγό συντονισµού 

και κατεύθυνσης του έργου ξεχωριστών οµάδων ή τµηµάτων. Στους περισσότερους, 

και ιδίως στους δηµόσιους, η οργανωτική δοµή έχει ως βάση την αρχή της 

κλιµάκωσης της εξουσίας, σύµφωνα µε την οποία οι ιεραρχικές σχέσεις 

αποτυπώνονται στα σχετικά οργανογράµµατα σε κάθετη µορφή. Ήτοι, η εκχώρηση 

των αρµοδιοτήτων και της διοικητικής εξουσίας έχει φορά από την κορυφή προς τη 

βάση του οργανισµού.  

    Ο  συγκεντρωτισµός (centralization) και η αποκέντρωση της εξουσίας έχουν  

άµεση σχέση µε τη δοµή του οργανισµού, αφού αφορούν το µοίρασµα της εξουσίας 

και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, και παίζουν καθοριστικό ρόλο στις 

διαµορφωθείσες αντιλήψεις για την πολιτική στους οργανισµούς. Από οργανωτική 

άποψη, η εξουσία αποτελεί το συνδετικό κρίκο που ενώνει και ολοκληρώνει τα 

επιµέρους µέρη (θέσεις εργασίας ή τµήµατα) της οργάνωσης. Μία θέση εργασίας που 

διαθέτει εξουσία να ελέγχει και να διοικεί άλλες θέσεις εργασίας αποτελεί θέση 

διοικητικής ευθύνης µε την έννοια ότι έχει το νοµικό δικαίωµα να τις διοικεί και 

ταυτόχρονα την υποχρέωση να παρακολουθεί τα παραγόµενα αποτελέσµατα αυτών 

(προϊστάµενες και υφιστάµενες θέσεις εργασίας).  

   Στην περίπτωση του συγκεντρωτισµού, επειδή η δύναµη και η εξουσία 

συγκεντρώνονται στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα και υπάρχει υψηλή εποπτεία από 

µικρό κύκλο ατόµων, αυτό εντείνει την πολιτική δραστηριότητα στο εσωτερικό ενός 

οργανισµού (Parker et al.,1995). Οι δύσκαµπτες διοικητικές δοµές και η 

«ιεραρχοποίηση» των υπαλλήλων σε τρία κυρίως επίπεδα (ανώτερο, µεσαίο και 

κατώτερο) ενισχύει τον αυταρχισµό και την αυστηρότητα της διοίκησης, 

περιορίζοντας έτσι τις πρωτοβουλίες και την ουσιαστική συµµετοχή στην άσκηση 

αυτής από όσους βρίσκονται στα χαµηλότερα επίπεδα. Επιπλέον, στο δηµόσιο τοµέα, 

οι λιγοστές «καλές» θέσεις σε ανώτερα κλιµάκια λόγω του γραφειοκρατικού 

συγκεντρωτισµού αποτελούν στόχο για πολιτικές δράσεις από τη µεγαλύτερη µερίδα 

υπαλλήλων που βρίσκονται στη βάση της ιεραρχίας, εντείνοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο τον µεταξύ τους ανταγωνισµό.    

   Στον αντίποδα του γραφειοκρατικού συγκεντρωτισµού, η αποκέντρωση της 

εξουσίας συνιστά µια πολυεπίπεδη οριζόντια οργανωτική δοµή, σαφώς πιο ευέλικτη. 

Στην περίπτωση αυτή, η µεταφορά αρµοδιοτήτων σε χαµηλότερα ιεραρχικά επίπεδα 
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και η ανάθεση περισσότερων ευθυνών για την επίβλεψη διαφόρων διαδικασιών µε 

την εκχώρηση εξουσίας στο κατά περίπτωση εξειδικευµένο στέλεχος συµβάλει στην 

αναβάθµιση του ρόλου των υφισταµένων και την ευρύτερη συµµετοχή αυτών στη 

λήψη αποφάσεων. Πληροφορίες, γνώσεις και ιδέες που υπάρχουν στην εκτελεστική 

«πρώτη γραµµή» της ιεραρχίας διαχέονται από κάτω προς τα πάνω. Ο έλεγχος από τα 

υψηλόβαθµα στελέχη περιορίζεται κυρίως στα αποτελέσµατα, η αυτονοµία είναι 

µεγαλύτερη και καθώς υπάρχουν λιγότερες σε αριθµό βαθµίδες εξουσίας, αυτό 

περιορίζει την έκταση των πολιτικών δράσεων. 

   Επιπρόσθετα, το ιεραρχικό επίπεδο (hierarchical level) στο οποίο βρίσκεται 

κάποιος και το σχετικό µε αυτό εύρος ελέγχου (span of control) έχουν απόλυτη 

σχέση µε την άσκηση της πολιτικής στους οργανισµούς (Parker et al.,1995).  Όταν ο 

αριθµός των θέσεων που απαιτούνται για να εκτελεστεί το έργο ενός οργανισµού 

είναι µεγάλος, τότε η ανώτατη διοίκηση δεν δύναται να τις διοικήσει αποτελεσµατικά 

και υπάρχει ανάγκη διαµόρφωσης ενδιάµεσων ιεραρχικών επιπέδων. Αυτά συνιστούν 

ξεχωριστές θέσεις ευθύνης που έχουν ως σκοπό να διοικούν και να ελέγχουν 

υφιστάµενες θέσεις, ενώ οι ίδιες αντλούν την εξουσία τους αλλά, ταυτόχρονα, 

διοικούνται και ελέγχονται από το ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο. Πρόκειται για το 

λεγόµενο εύρος διοίκησης ή ελέγχου (span of control) ή πιο απλά για τον αριθµό των 

υφισταµένων που θα αναφέρεται σε κάθε προϊστάµενο. Ο αριθµός αυτός των θέσεων 

διοικητικής ευθύνης προσδιορίζει τα ιεραρχικά επίπεδα ενός οργανισµού.     

     Είναι πολύ σηµαντικό να εξετάζεται σε ποιο ιεραρχικό επίπεδο βρίσκονται οι 

εργαζόµενοι και σε ποιο βαθµό από το επίπεδο που βρίσκονται µπορούν να 

συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, να τις επηρεάζουν εκφράζοντας γνώµη ή 

συναισθήµατα ή να µπορούν να αµφισβητήσουν την εγκυρότητά τους.   Το ιεραρχικό 

επίπεδο είναι απόλυτα συνυφασµένο µε την έννοια του συγκεντρωτισµού, αφού, όσο 

πιο ψηλά βρίσκεται κανείς στην ιεραρχική κλίµακα, τόσο πιο «γόνιµο» είναι το 

έδαφος για την ανάπτυξη πολιτικών συµπεριφορών (Ferris et al.,1989). Και τούτο, 

διότι αυτός που ασκεί διοικητική εποπτεία από ιεραρχικά ανώτερη θέση ευθύνης δεν 

συντονίζει µόνο τα διάφορα έργα αλλά κατευθύνει και τις πραγµατικές 

δραστηριότητες των ατόµων, τα οποία οφείλουν να πειθαρχούν σε εντολές ή 

αποφάσεις που προέρχονται «άνωθεν».  
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   Άλλες ερευνητικές απόψεις υποστηρίζουν ότι οι υπάλληλοι στη βάση της ιεραρχίας 

είναι πιο πιθανό να αντιλαµβάνονται τον εργασιακό τους χώρο ως πολιτικό ή να 

εκδηλώσουν κάποια στιγµή και οι ίδιοι πολιτική συµπεριφορά εξαιτίας του µικρού 

εύρους ελέγχου που έχουν στις οργανωσιακές διαδικασίες (Ferris και Kacmar,1992). 

Εν ολίγοις, για να πετύχουν τους στόχους τους, θεωρούν ότι η υιοθέτηση πολιτικής 

συµπεριφοράς είναι το γρηγορόσηµο για την ευνοϊκή τους µεταχείριση, γενικώς αλλά 

και ειδικώς, όπως για παράδειγµα για την αναρρίχησή τους σε ανώτερες διοικητικές 

θέσεις.  

         Ο Burns (1962) εξέφρασε τη γνώµη ότι οι σύγχρονοι οργανισµοί προάγουν 

διαφορών ειδών πολιτικής συµπεριφοράς, αφού είναι σχεδιασµένοι ως συστήµατα 

παράλληλης ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας. Αφενός µεν, τα µέλη ενός 

οργανισµού  οφείλουν και πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων, 

αφετέρου δε, αντιµάχονται και ανταγωνίζονται για περιορισµένους πόρους, για το 

status και για την επαγγελµατική τους ανέλιξη, η οποία, ως επί το πλείστον, 

ισοδυναµεί µε την κατάληψη ανώτερης ιεραρχικά βαθµίδας. Αυτές οι αντικρουόµενες 

παράµετροι ενός οργανισµού είναι πιο εµφανείς σε αυστηρά ιεραρχικά δοµηµένους 

οργανισµούς µε κάθετη µορφή, όπως είναι οι δηµόσιοι οργανισµοί, όπου κυριαρχεί ο 

συγκεντρωτισµός της εξουσίας και το παραδοσιακό βεµπεριανό υπόδειγµα 

γραφειοκρατίας.  

   ∆ιότι, από τη µια αποτελούν ένα σύστηµα συνεργασίας, υπό την έννοια του 

ορθολογικού καταµερισµού της εργασίας, από την άλλη η µικρή συµµετοχή των 

υπαλλήλων στη διαµόρφωση των οργανωσιακών αποφάσεων, η ανεπάρκεια των 

θέσεων στην κορυφή της ιεραρχικής κλίµακας και οι λιγοστές ευκαιρίες εξέλιξης 

παρωθούν τα µέλη του να την ανέλθουν µε κάθε τρόπο, ακόµα και αν χρειαστεί να 

«πατήσουν επί πτωµάτων». Το ότι σε ένα τέτοιο σύστηµα η βάση αποτελείται από 

πολυάριθµα υποψήφια µέλη από ότι η κορυφή οδηγεί νοµοτελειακά και αναπόφευκτα 

στο γεγονός ότι σε αυτή την «κούρσα καριέρας» οι νικητές θα είναι λιγότεροι από 

τους ηττηµένους.  

  Η τυπικότητα του οργανισµού   

   ∆εν θα ήταν υπερβολή, επίσης, να ισχυριστεί κανείς ότι οι µεγάλοι σε εύρος  

δηµόσιοι οργανισµοί είναι ολιγαρχικοί από άποψη δοµής και για το λόγο αυτό το 

µοντέλο διοίκησής τους είναι  συγκεντρωτικό και «κρατο-κεντρικό», µιας και το ίδιο 
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το κράτος «εργαλειοποιεί» τη δηµόσια διοίκηση ανάλογα µε την οικονοµική του 

µορφή. Η πρόσοψη των δηµόσιων οργανισµών φαντάζει  δηµοκρατική µόνο στην 

τυπική της αποτύπωση στους επίσηµους κανονισµούς και κώδικες.  

   Η αποτύπωση αυτή είναι ο λεγόµενος φορµαλισµός (formalization) ή τυπικότητα 

του οργανισµού. Είναι ο βαθµός κατά τον οποίο υπάρχουν επίσηµοι, τυπικοί και 

γραπτοί κανόνες και οδηγίες για τις διαδικασίες σχεδιασµού, ελέγχου, λήψης 

αποφάσεων και συµπεριφορών, όπως για παράδειγµα τα οργανογράµµατα, οι 

περιγραφές θέσεων εργασίας και διάφορα άλλα κωδικοποιηµένα εγχειρίδια. Η 

ύπαρξη και η τήρηση κανόνων που ως στόχο έχουν την καθολική, συνεπή και 

ακριβοδίκαιη εφαρµογή οργανωσιακών διαδικασιών θα έπρεπε στην ουσία να 

αποτελούν τροχοπέδη στην εµφάνιση οποιωνδήποτε χειριστικών στρατηγικών 

πολιτικής (Ferris και Kacmar, 1992).  

   Εποµένως, πολιτική συµπεριφορά παρατηρείται σε µεγαλύτερο βαθµό σε 

οργανισµούς όπου κανόνες, διαδικασίες και ρόλοι δεν διατυπώνονται µε σαφή τρόπο. 

Ειδικά, ως προς την ασάφεια των ρόλων, εφόσον οι πολιτικές δράσεις δεν 

εγκρίνονται επισήµως και δεν προαπαιτούνται εξ ορισµού ως µέρος του τυπικού 

ρόλου ενός υπαλλήλου,  τόσο περισσότερο µπορεί ο υπάλληλος να προβεί σε αφανή 

πολιτική δραστηριότητα. Αλλά ακόµα και όταν οι κανόνες διατυπώνονται µεν µε 

σαφήνεια, αλλά δεν τηρούνται, και όταν δεν τηρούνται, είτε δεν επιβάλλονται 

καθόλου κυρώσεις για την καταστρατήγηση των κανόνων αυτών είτε επιβάλλονται 

επιλεκτικά, τότε είναι πιο εύκολη η υιοθέτηση πολιτικής συµπεριφοράς. Για 

παράδειγµα, η υποκειµενικότητα και  µεροληψία στην αξιολόγηση απόδοσης είναι 

ένας λόγος για τον οποίο οι υπάλληλοι καταφεύγουν στην οργανωσιακή πολιτική, 

διότι πιστεύουν ότι ο οργανισµός δεν έχει έναν αντικειµενικό και δίκαιο τρόπο να 

κρίνει την απόδοση και την καταλληλότητα για προαγωγή, έτσι ώστε να ξεχωρίζει 

τους πιο αποδοτικούς από τους λιγότερο αποδοτικούς υπαλλήλους και για το λόγο 

αυτό καταφεύγουν στην ευνοιοκρατία. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι, όπου τα στοιχεία δεν µιλάνε µόνα τους, τότε ανθίζει η πολιτική 

στους οργανισµούς.  

Η ηγεσία του οργανισµού   

    Σε κάθε άτοµο ή οµάδα µέσα σε ένα οργανισµό αντιστοιχεί µία θέση εργασίας που 

προσδιορίζεται από συγκεκριµένες πρακτικές δράσης. Μέσα από τις δράσεις αυτές  
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τα πολιτικά από τη φύση τους υποκείµενα προσπαθούν να διατηρήσουν ή να 

αλλάξουν τις θέσεις κυριαρχίας τους ή την υπαγωγή τους µέσα στον πολιτικό 

καταµερισµό της εργασίας. Ο τρόπος µε τον οποίο ελέγχονται οι µηχανισµοί που 

ορίζουν τον πολιτικό καταµερισµό των έργων είναι το λεγόµενο στυλ ηγεσίας (Tichy 

και Ulrich,1985;) .  

   Η ηγεσία, εξ ορισµού, εµπεριέχει την έννοια της ικανότητας άσκησης επιρροής για 

την εκπλήρωση µιας σειράς οργανωσιακών στόχων. Ο ρόλος των ηγετών και των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών είναι καθοριστικός για τον συντονισµό της οµαδικής 

προσπάθειας και εργασίας αλλά και για τη συνολικότερη υποστήριξη του έργου των 

υπαλλήλων. Ο ρόλος αυτός του συντονιστή δεν θα πρέπει να εστιάζει απλά και µόνο 

σε τεχνικές µεθόδους για την αντιµετώπιση εσωτερικών προβληµάτων και ευκαιριών. 

Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των οργανωτικών φαινοµένων απαιτεί από την 

ηγεσία την πληρέστερη κατανόηση αυτών µέσω της ακριβούς διάγνωσης µε την 

οποία επιλέγονται και εφαρµόζονται µε δίκαιο και αµερόληπτο τρόπο οι πιο 

κατάλληλες ενέργειες για το σύνολο των µελών του οργανισµού (Μπουραντάς,2005).  

   Οι οργανισµοί για να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσµα χρειάζονται ισχυρή ηγεσία  

που να µην επαναπαύεται σε ποµπώδεις εξαγγελίες αλλά να καθοδηγεί µέσω 

παραδείγµατος και απτών ενεργειών (leading by example) . Στις µέρες µας, όσο ποτέ 

άλλοτε, χρειαζόµαστε ηγέτες που να έρχονται σε ρήξη µε το κατεστηµένο, να 

δηµιουργούν αποδοτικές δοµές οργανισµών, οι οποίες θα ενισχύουν τη συµµετοχή 

όλου του ανθρώπινου δυναµικού για την υλοποίηση του οράµατος που θα 

δηµιουργήσουν αποτελώντας µε τον τρόπο αυτό έµπνευση για τα µέλη του 

οργανισµού. Περισσότερο από όλα, χρειαζόµαστε ηγέτες που να διοικούν όχι µόνο 

µέσω στόχων αλλά κυρίως και πρωτίστως µέσω αξιών.  

   Στην περίπτωση της πολιτικής στους οργανισµούς το µόνο σίγουρο είναι ότι, όταν 

οι υπάλληλοι βλέπουν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να υιοθετούν πολιτική 

συµπεριφορά, και όχι µόνο να το πράττουν µε επιτυχία αλλά να ανταµείβονται και 

για αυτό, τότε δηµιουργείται ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η  πολιτική 

αυτή. Οι «ανορθόδοξοι» πολιτικοί χειρισµοί από την κορυφή της ηγεσίας, κατά µία 

έννοια, δίνουν το «πράσινο φως» σε αυτούς που βρίσκονται σε χαµηλότερες 

ιεραρχικές βαθµίδες του οργανισµού να προβαίνουν σε υπονοµευτική και δόλια 
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πολιτική συµπεριφορά, υποδεικνύοντας ότι αυτή είναι ρητώς ή σιωπηρώς αποδεκτή 

και µήτε κατακριτέα, πολλώ δε µάλλον, µήτε τιµωρητέα.  

  Συνασπισµοί και  Οµάδες Συµφερόντων  

     Το οργανωσιακό κλίµα στο εσωτερικό ενός οργανισµού και ιδιαίτερα το είδος 

και το ύφος των διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ προϊσταµένων και υφισταµένων 

αλλά και µεταξύ των ίδιων των υπαλλήλων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

εκδήλωσης πολιτικής συµπεριφοράς. Όταν, τόσο οι προϊστάµενοι, όσο και οι 

συνάδερφοί µας συµπεριφέρονται µε άξονα τα ιδιοτελή τους συµφέροντα ή τις 

προσωπικές τους συµπάθειες, τότε οι αντιλήψεις για την άσκηση πολιτικής µέσα σε 

έναν οργανισµό είναι εντονότερες.  

   Η ποικιλοµορφία και η απόκλιση των συµφερόντων ευνοεί την «οικοδόµηση»  

συµµαχιών και αµοιβαίας επιρροής, οι οποίες διαπλάθουν σε µεγάλο βαθµό την 

οργανωσιακή ζωή. Οι συµµαχίες αυτές προκύπτουν, όταν τα άτοµα συναθροίζονται 

για να συνεργαστούν σε εργασιακά θέµατα ή για να επηρεάσουν οργανωσιακές 

αποφάσεις ή για να προωθήσουν συγκεκριµένα συµφέροντα. Τα µέλη ενός 

οργανισµού επιλέγουν να επιδιώξουν τα συµφέροντά τους είτε ως µεµονωµένα  

άτοµα είτε ως οµάδες ειδικών συµφερόντων είτε ως γενικευµένοι συνασπισµοί.  

   Στους περισσότερους οργανισµούς υπάρχει ένας κυρίαρχος πυρήνας ατόµων 

(κλίκα), ο οποίος ελέγχει σηµαντικές πτυχές της πολιτικής στους οργανισµούς και 

ασκεί αθέµιτη επιρροή στους φορείς λήψης αποφάσεων. Η ανάπτυξη συνασπισµών 

προσφέρει µια στρατηγική λύση για την προώθηση των συµφερόντων των ατόµων 

µέσα στην οργάνωση. Μερικές φορές οι συνασπισµοί ξεκινούν από λιγότερο 

ισχυρούς δρώντες, οι οποίοι επιζητούν την υποστήριξη των άλλων. Άλλες φορές, 

πάλι, µπορεί να αναπτυχθούν από ισχυρούς δρώντες µε σκοπό τη σταθεροποίηση της 

εξουσίας τους. Ότι από τα δύο και αν συµβαίνει, η ύπαρξη εσωτερικών ρευµάτων 

παρέχει σηµαντικά µέσα για την εξασφάλιση των επιθυµητών στόχων. Με τη βοήθεια 

των µέσων αυτών κάποιος ενισχύει τη θέση του στο εσωτερικό της οργάνωσης.  

   Οι ανεπίσηµοι σχηµατισµοί συµµαχιών στο εσωτερικό του οργανισµού, οι γνωστές 

και ως άτυπες οµάδες είναι αυτόνοµοι πολιτικοί παίκτες µε δική τους στρατηγική, οι 

οποίοι αποτελούν δοµικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της λειτουργίας του. Οι 

οµάδες αυτές έχουν επιλεκτικά κίνητρα, επιδιώκουν ατοµικά ανταλλάγµατα για τη 
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συµµετοχή τους,  ξεχωριστά από το συλλογικό αγαθό που πιθανώς να επιδιώκεται µε 

τη δράση των οµάδων στις οποίες και ανήκουν. Τα κίνητρα δράσης τους είναι κυρίως 

υλικά, στηριζόµενα στην ιδιοτέλεια και το ατοµικό συµφέρον. 

   Ειδικότερα, οι δηµόσιοι οργανισµοί απαρτίζονται από ένα «µωσαϊκό» οµάδων 

συµφερόντων και πίεσης που προωθούν τις αξιώσεις τους µέσω της αµφίδροµης και 

ανταλλακτικής σχέσης επιρροής όχι µόνο µε την ηγεσία του οργανισµού αλλά και 

µέσω επίσηµων ή ανεπίσηµων διασυνδέσεών τους µε τα πολιτικά κόµµατα του 

κρατικού µηχανισµού. Οµάδες που συχνά εµποδίζουν την οµαλή ροή της απόδοσης 

και της παραγωγικότητας του οργανισµού και που µε την αυθαίρετη, ως επί το 

πλείστον, δράση τους οξύνουν αδικίες και ανισότητες υποβαθµίζοντας την ποιότητα 

παροχής υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.    

   Από την άλλη µεριά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν την οργανωµένη 

προσπάθεια πολιτικής προώθησης µιας διεκδίκησης ή αξίωσης, προωθούν την 

ανάπτυξη  συλλογικής δράσης για την εξεύρεση λύσεων στα εργασιακά προβλήµατα , 

και για το λόγο αυτό έχουν θεσµικό πρόσηµο και επίσηµο χαρακτήρα. Τα τελευταία  

χρόνια ο ρόλος τους έχει υποβαθµιστεί εξαιτίας των διεθνών οικονοµικών συγκυριών, 

ενώ η έντονη κοµµατικοποίησή τους και προφανής πολιτική χροιά αυτών συνέβαλε 

στη σταδιακή υποχώρηση της δηµοφιλίας τους. Το υποτιθέµενο σύστηµα κοινωνικού 

διαλόγου στο οποίο ακόµα µετέχουν οι θεσµικοί συλλογικοί δρώντες, απροκάλυπτα 

πλέον, επιτελεί λειτουργίες που προσιδιάζουν στη λογική και την αποστολή του 

κοµµατικού συστήµατος.   

2.1.4.3.  Εξωτερικοί παράγοντες  

   Εξωτερικό περιβάλλον 

     Ο όρος εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού αναφέρεται σε όλους εκείνους τους 

οικονοµικούς παράγοντες, τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν αλλά και σε όλες 

εκείνες τις πολιτικές εξελίξεις που διαδραµατίζονται εκτός οργανισµού. Επηρεάζουν 

µε τέτοιο άµεσο τρόπο τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του που δεν γίνεται να 

τον αφήνουν αδιάφορο. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να παραγκωνίζουµε το γεγονός ότι 

ο οργανισµός αποτελεί µέρος του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος. 

   Σήµερα, το εξωτερικό περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήταν 

στο παρελθόν. Πιο δυναµικό και πολύπλοκο, από ποτέ, αναγκάζει τους οργανισµούς 
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να βρίσκονται σε πλήρη ετοιµότητα για να αντιµετωπίζουν εγκαίρως τις κάθε είδους 

καθηµερινές προκλήσεις, προκειµένου να  λειτουργήσουν και να επιζήσουν. Στο 

παγκόσµιο στερέωµα, οι αλλαγές που συµβαίνουν καθηµερινά, συµβαίνουν µε τέτοια 

ταχύτητα, η οποία θα πρέπει να κρατά σε εγρήγορση και διαρκή επαγρύπνηση την 

ηγεσία των οργανισµών για την αποτελεσµατικότερη διοίκηση αυτών.  

   Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς, οι νέες διεθνείς ανταγωνιστικές τάσεις και πιέσεις, 

όπως η εµµονή στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, η τεχνολογία των 

πληροφοριών, η ποικιλοµορφία του ανθρώπινου δυναµικού και η ηθική διοίκηση 

αναγκάζει τους υπεύθυνους της διοίκησης να βρουν νέες µεθόδους αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναµικού για να ανταπεξέρχονται στις πιέσεις και να ικανοποιούν τις 

παραπάνω τάσεις. 

   Οι προσδοκίες των πολιτών για ποιοτικότερη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, για 

ταχύτερη, οικονοµικότερη και πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση (σύγκριση κόστους  – 

ποιότητας/value for money) είναι µεγαλύτερες από κάθε άλλη εποχή. Η εστίαση στις 

πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και η δηµιουργία αξίας για τον πολίτη αποτελεί 

το κλειδί της επιτυχίας. Κάθε σύγχρονος οργανισµός οφείλει να βρίσκει νέους 

τρόπους για να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες λειτουργίας του µε την ολική 

συµµετοχή όλων των εργαζοµένων σε αυτόν, καθώς η ποιότητα σήµερα αποτελεί το 

κυριότερο ίσως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  

   Σε συνδυασµό δε και µε την επιτακτική ανάγκη της µείωσης κόστους λειτουργίας 

και παραγωγής, τη γενικότερη οικονοµική αβεβαιότητα και πολιτική αστάθεια, τις 

απολύσεις – µετακινήσεις του προσωπικού και τις αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις 

αντιλαµβάνεται κανείς ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για 

την άσκηση πολιτικής στην προσπάθεια που καταβάλουν οι οργανισµοί να 

δηµιουργήσουν θετική εντύπωση, έτσι έστω να µειώσουν κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο 

που απειλεί την υπόστασή τους.   

  ∆ιάφορες έρευνες έδειξαν ότι η πιο επιθετική και αρνητική όψη της οργανωσιακής 

πολιτικής παρατηρείται σε χώρες µε περιορισµένους πόρους. Επίσης, σε χώρες µε 

µεγαλύτερη πολιτική αστάθεια, όπως για παράδειγµα το Ισραήλ, οι υπάλληλοι 

επιδεικνύουν περισσότερη ανεκτικότητα απέναντι στις έντονα πολιτικές διεργασίες 

στο χώρο εργασίας, ίσως γιατί είναι συνηθισµένοι στην πάλη για εξουσία και 

διαθέτουν µεγαλύτερη πείρα στην αντιµετώπισή της  (Vigoda,2001).  
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Πολιτισµικές ∆ιαφορές  

   Ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται το περιβάλλον του 

οργανισµού, εσωτερικό και εξωτερικό, αποτελεί µέρος της κουλτούρας τους. Η 

γνώση της κουλτούρας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς των 

ατόµων. Και αυτό γιατί, η συµπεριφορά είναι συνάρτηση του ατόµου και του 

περιβάλλοντος.  

   Η µορφή της πολιτικής στους οργανισµούς µπορεί να εξαρτάται και να επηρεάζεται 

από την ευρύτερη επικρατούσα εθνική και κοινωνική (societal culture)  κουλτούρα. 

Το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο οι οργανισµοί, ως ανοικτά συστήµατα, 

υφίστανται και δραστηριοποιούνται, ασκεί σηµαντικές επιδράσεις στη διαµόρφωση 

της συµπεριφοράς των µελών του.  

   Σε κάθε κοινωνία επικρατούν παραδοσιακά και στερεότυπα κοινωνικές νόρµες για 

το τι είναι σωστό ή λάθος, ηθικό ή ανήθικο, πρέπον ή ανάρµοστο. Η κουλτούρα ενός 

λαού και οι αντιλήψεις αυτού περί πολιτικής, καθώς και το ιστορικό πολιτικό του 

γίγνεσθαι και παρελθόν µπορεί να παίζουν ρόλο και στο κατά πόσο αποδεκτές  ή 

µέχρι σε ποιο σηµείο είναι αποδεκτές κάποιες πολιτικές συµπεριφορές. Για 

παράδειγµα, όταν είναι αποδεκτό κοινωνικά η δουλειά σου να γίνεται µέσα από 

αθέµιτους µηχανισµούς, ανεπίσηµα δίκτυα και διαδικασίες, είναι λογικό ανάλογες  

συµπεριφορές και εντός οργανισµών να µην συναντούν ιδιαίτερη αντίσταση και να 

γίνονται σιωπηρά αποδεκτές.  

  Το αν η πολιτική χρησιµοποιείται για ίδιον µόνο όφελος ή για το συλλογικό καλό 

του οργανισµού ή το γενικότερο συµφέρον µιας κοινωνίας σε αυτό συνηγορούν και οι 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης ενός λαού, οι κοινωνικές νόρµες και τα αξιακά 

πρότυπα αλλά και οι θεσµοθετηµένες νοµικές κυρώσεις.  

   Οι πολιτισµικές διαφοροποιήσεις είναι πολύ σηµαντικές για την κατανόηση της  

πολιτικής στους οργανισµούς, καθώς επηρεάζουν τις αντιλήψεις, τις στάσεις αλλά και 

τις προδιαθέσεις των υπαλλήλων. Στις κολεκτιβιστικές κοινωνίες, όπου η πίστη στους 

θεσµούς, το συλλογικό καθήκον αλλά και η συλλογική ευθύνη για το καλό της 

κοινωνίας επικρατούν, η χρήση της πολιτικής για ίδιον όφελος είναι σε χαµηλότερα 

επίπεδα συγκριτικά µε τις ατοµοκεντρικές κοινωνίες όπου ανθίζουν οι εγωκεντρικές 
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αντιλήψεις σχετικά µε την προσωπική επιτυχία, αναγνώριση και το ατοµικό 

συµφέρον.   

   Οι άνθρωποι από χώρες µε πολιτικές αναταραχές, όπως η Μέση Ανατολή ή η 

Λατινική Αµερική, ίσως είναι πιο δεκτικοί στην ύπαρξη πολιτικής στους οργανισµούς 

και πολύ πιο πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν πολιτικές τακτικές στο χώρο της 

εργασίας τους σε σχέση µε ανθρώπους από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία ή η 

Ελβετία (Drory &  Vigoda,2010).    .  

2.1.5.Συνέπειες της πολιτικής στους οργανισµούς  

      Οι διαµορφωθείσες και επικρατούσες αντιλήψεις περί πολιτικής στους 

οργανισµούς επηρεάζονται, όπως προαναφέρθηκε, από οργανωσιακούς, 

περιβαλλοντικούς, προσωπικούς και πολιτισµικούς παράγοντες και αντίστροφα 

επηρεάζουν µε τη σειρά τους τις εργασιακές συνθήκες ενός οργανισµού. Οι 

οργανισµοί  αποτελούν από τη φύση τους πολιτικές οντότητες, όπου η  δύναµη και η 

επιρροή παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των σχέσεων και των 

συµπεριφορών µεταξύ της διοίκησης και των εργαζοµένων, µεταξύ των συναδέρφων 

αλλά και µεταξύ του οργανισµού και άλλων ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders) 

του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

   Βάσει της θεωρίας της κοινωνικής ανταλλαγής (Blau,1964), ο εργασιακός χώρος 

θεωρείται από πολλούς µελετητές ως µια κοινωνική αγορά, όπου τα άτοµα 

προβαίνουν σε αµοιβαίες επενδύσεις, το ένα στο άλλο, ώστε να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους και να εξασφαλίσουν επιθυµητά ανταλλάγµατα. Η ¨επιλεκτική¨ όµως 

εκπλήρωση των προσδοκιών µίας µόνο µερίδας υπαλλήλων, ισχυρής πολιτικά, σε 

βάρος µάλιστα των αναγκών και των στόχων άλλων συναδέρφων ή του οργανισµού 

µε τη χρήση δολίων και αθέµιτων µέσων και µε την κατάχρηση της εξουσίας 

ενδέχεται να καταλήξει σε καταστροφικά οργανωσιακά αποτελέσµατα.     

   Η πολιτική στους οργανισµούς, που στις µέρες µας έχει λάβει επιδηµικές 

διαστάσεις είναι πανταχού παρούσα και έχει ένα ευρύ φάσµα συνεπειών σε κρίσιµες 

οργανωσιακές διαδικασίες, όπως είναι η διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων 

για προαγωγές ή ανταµοιβές ή για την κατανοµή των πόρων (Chang et al., 2009). 

Επηρεάζει άµεσα τις εργασιακές σχέσεις και συµπεριφορές, περισσότερο δε από όλα 
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την εργασιακή απόδοση, τόσο σε προσωπικό επίπεδο (ατοµική επίδοση υπαλλήλου), 

όσο και σε οργανωσιακό  (συνολική αποδοτικότητα οργανισµού).  

   Εκλαµβάνεται, κατά κόρον, ως αντιπαραγωγική εργασιακή συµπεριφορά, 

πρωτίστως για τον υπάλληλο ή την οµάδα που την ασκεί, καθώς τους αποσπά από τις 

κύριες εργασίες και τα καθήκοντά τους. ∆ηµιουργεί, όµως, και για τους υπόλοιπους 

εργαζοµένους, οι οποίοι δεν είναι πρόθυµοι να παίξουν το παιχνίδι της 

µικροπολιτικής, συµπεριφορικές προθέσεις και στάσεις που σχετίζονται άµεσα µε τη 

χαµηλή επίδοσή τους και τη µειωµένη εργασιακή τους προσπάθεια.    

   Παρά την πληθώρα των ερευνών για τις επιζήµιες συνέπειες της πολιτικής στους 

οργανισµούς πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πολιτική αυτή έχει δύο όψεις. Η 

πολιτική συµπεριφορά τόσο για τους απλούς παρατηρητές, όσο και για τους 

ασκούντες αυτής ή τα «θύµατά» της έχει και θετική και αρνητική χροιά, είναι και 

καλή και βρώµικη, και εποικοδοµητική και καταστροφική. Μπορεί να έχει και οφέλη 

και κόστη. Ανάλογα από ποια θέση την βλέπεις και ανάλογα µε τον τρόπο που 

χρησιµοποιείται και ασκείται.  

     Εξάλλου, µε ένα σφυρί στα χέρια ο καθένας µπορεί είτε να φτιάξει το έπιπλό σου 

είτε να σου ανοίξει το κεφάλι (With a hammer, we can fix your furniture, or splinter 

your skull). Τα αποτελέσµατα δεν εξαρτώνται από το εργαλείο αυτό καθεαυτό, από 

το  µέσο, αλλά από το πως (τρόπος) και γιατί (σκοπός) χρησιµοποιείται αυτό από 

κάποιον. Έτσι και η πολιτική συµπεριφορά είναι απλά ένα εργαλείο ή καλύτερα µια 

πλούσια εργαλειοθήκη (Buchanan και Badham,2008). Ενώ και οι Madison et al. 

(1980) θεωρούν ότι η πολιτική στους οργανισµούς πυροδοτεί ένα µείγµα 

αποτελεσµάτων και για αυτό την περιγράφουν ως δίκοπο µαχαίρι αλλά και ως 

αναγκαίο κακό. 

2.1.5.1. Συνέπειες για τον οργανισµό 

    Υψηλά επίπεδα αντίληψης περί πολιτικής στους οργανισµούς προδιαγράφουν ένα 

απειλητικό και εχθρικό οργανωσιακό περιβάλλον, ικανό να διαταράξει τις εργασιακές 

σχέσεις, δηµιουργώντας ένα ευρύ φάσµα συγκρούσεων. Συγκρούσεις που πηγάζουν 

από σκόπιµες δράσεις και τακτικές επιρροής τόσο σε µακρο-οργανωσιακό, όσο και 

µικρο-οργανωσιακό επίπεδο σχετικά µε το έργο, το περιεχόµενο δηλαδή και τους 

στόχους των εργασιών που εκτελούνται, τη διαδικασία και τον τρόπο εκτέλεσης των  
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αυτών αλλά και τον τρόπο επικοινωνίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα των 

µελών ενός οργανισµού (Vigoda,2003).  

   Η ασυµβατότητα των στόχων ή η εκπλήρωση αυτών µέσω ανεπίσηµων 

συµπεριφορών και µη προβλεπόµενων διαδικασιών σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

επικοινωνίας και ανατροφοδότησης ή µε τη µη διάχυση της πληροφορίας, την 

έλλειψη δηλαδή διαφάνειας εντείνουν τις συγκρούσεις αυτές. ∆ηµιουργούν  

αβεβαιότητα για τη νοµιµότητα και την εγκυρότητα του περιεχοµένου των 

αποφάσεων, ασάφεια για τις προσδοκίες, τις διαδικασίες και τους ρόλους και 

ανεξέλεγκτο ανταγωνισµό για τις λίγες ευκαιρίες ανέλιξης ή για τους µειωµένους 

πόρους. Συγχρόνως, εξαπλώνουν την ανασφάλεια σχετικά µε το αν η σκληρή δουλειά 

οδηγεί από µόνη της σε επιθυµητά αποτελέσµατα.  

   Το εχθρικό εργασιακό κλίµα, το οποίο δηµιουργεί έντονη δυσαρέσκεια και σε 

συναισθηµατικό επίπεδο, λειτουργεί διχαστικά και διασπαστικά. Η υπαγωγή των 

οµαδικών και οργανωσιακών στόχων στην πρωτοκαθεδρία των προσωπικών 

επιδιώξεων οδηγεί στην καταστροφή της συνεκτικότητας και στην ακύρωση της 

συνεργασίας για την προαγωγή του συλλογικού συµφέροντος µε συνέπεια να 

µειώνεται η δυναµική της οµαδικής αποτελεσµατικότητας (Chang et al.,2009).  

   Ο οργανωσιακός κυνισµός που διακατέχει τα άτοµα κατά το αχαλίνωτο κυνήγι των 

ιδιοτελών τους συµφερόντων έχει ως αποτέλεσµα την πλήρη περιφρόνηση σε 

κανόνες δεοντολογίας, ευπρέπειας και ηθικής. ∆ηµιουργεί ανισότητες και αδικίες, 

µεροληπτικές αξιολογήσεις και ευνοεί την ανάπτυξη αρνητικών προδιαθέσεων και 

στάσεων ως προς την ίδια την εργασία αλλά και ως προς τους συναδέρφους, 

οµοιόβαθµους ή µη, έχοντας καταστροφικές συνέπειες στο οµαδικό πνεύµα αλλά και 

την ατοµική επίδοση και κατά συνέπεια στη συνολική παραγωγικότητα του 

οργανισµού.  

   Μία άλλη αρνητική πτυχή του φαινοµένου της πολιτικής στους οργανισµούς είναι 

ότι αποτελεί τροχοπέδη στην ουσιαστική και ειλικρινή οργανωσιακή επικοινωνία, η 

απουσία της οποίας µε τη σειρά της συνεπάγεται την έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ 

των ανθρώπων που στελεχώνουν έναν οργανισµό. Η αδυναµία της διοίκησης να 

ανταποκριθεί µε ευαισθησία στις ανάγκες των υπαλλήλων ή η παγερή αδιαφορία της 

στο να αφουγκραστεί είτε τις απόψεις τους είτε τα παράπονά τους σε συνδυασµό µε 
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τον συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων εµποδίζουν τη δηµιουργία καναλιών 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας, αυξάνοντας παράλληλα την καχυποψία. 

     Οι υπάλληλοι, ιδίως στη βάση της ιεραρχίας, µπροστά στο φόβο ενδεχόµενων 

δυσµενών για τη θέση τους επιπτώσεων εµφανίζονται διστακτικοί στο να εκφράζουν 

τη γνώµη τους, στο να επισηµαίνουν προβλήµατα, πολύ περισσότερο δε στο να 

συζητούν ανοιχτά για τα κακώς κείµενα του οργανισµού. Τα θέµατα που εµφανίζουν 

τη µεγαλύτερη δυσκολία ως προς την ανοιχτή συζήτηση είναι αυτά της αξιολόγησης 

της απόδοσης, των αποφάσεων προαγωγής ή των προοπτικών εξέλιξης, καθώς και 

της επάρκειας ικανοτήτων των προϊσταµένων, υφισταµένων και συναδέρφων. Όλα 

αυτά ευνοούν την ανάπτυξη του φαινοµένου της οργανωσιακής σιωπής (Βακόλα και 

Νικολάου, 2012). Η οργανωσιακή σιωπή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εργασιακή 

καθηµερινότητα των υπαλλήλων και στην απόδοσή τους, καθώς δεν υποστηρίζει τις 

αλλαγές και τις καινοτόµες ιδέες, δεν συµβάλει στην ορθολογική αξιοποίηση των 

προσόντων και των γνωστικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, αφού 

πολλές φορές αυτά αγνοούνται από τη διοίκηση του οργανισµού  µε αποτέλεσµα να 

τελµατώνει ο ίδιος ο οργανισµός.  

   Κατά µία άλλη άποψη, πιο θετική, µελετητές όπως ο Bachrach (2005) υποστηρίζει 

ότι η πολιτική είναι ουσιώδες και σηµαντικό προσόν για κάθε ηγέτη πoυ θέλει να 

πετύχει πράγµατα (to get things done). Είναι γεγονός ότι κάποιες θετικές πτυχές της 

πολιτικής στη συµπεριφορά ενός ηγέτη – προϊσταµένου, ή στις αποφάσεις της 

ανώτερης διοίκησης για τις διαδικασίες που αφορούν το προσωπικό µπορεί να 

οδηγήσουν σε ευεργετικά  αποτελέσµατα για το σύνολο του οργανισµού αλλά και για 

τους ίδιους τους υπαλλήλους. Η έννοια της πολιτικής εµπεριέχει το στοιχείο της 

διαπραγµάτευσης και η σωστή χρήση της µπορεί να αποδειχθεί σε ορισµένες 

περιπτώσεις η καταλληλότερη οδός  για την οµαλή εξοµάλυνση των οργανωσιακών 

συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων.  

    Η πολιτική συµπεριφορά, ως φυσική ανθρώπινη δραστηριότητα, εξυπηρετεί όχι 

µόνο προσωπικούς αλλά και κοινωνικούς σκοπούς. Μερικές φορές λειτουργεί 

εξισορροπητικά ανάµεσα σε αυτούς που έχουν δύναµη και εξουσία και σε αυτούς που 

τη στερούνται, βελτιώνει την ευελιξία ενός οργανισµού, ώστε αυτός  να 

προσαρµόζεται άµεσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, 

προάγει την ανάπτυξη. 
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   Η άσκηση πολιτικής µπορεί να είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση και 

αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, για την προώθηση νέων ιδεών και αλλαγών, για 

τη βελτίωση της φήµης, της υπόληψης και της θέσης ενός οργανισµού. Η ανάπτυξη 

πολιτικών δεξιοτήτων αποτελεί νέα οργανωσιακή τάση, καθώς εκείνοι που  διαθέτουν 

την ικανότητα να τις αξιοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο είναι εκείνοι που 

καταφέρνουν να προσελκύουν περισσότερους πόρους αλλά και υποστήριξη για την 

πραγµάτωση διαφόρων σχεδίων.  

   Σε κάθε περίπτωση, πάντως,  η άσκηση πολιτικής στο εσωτερικό ενός οργανισµού 

δεν είναι µονοσήµαντη ούτε µονοδιάστατη. Για αυτό, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 

κάτι απόλυτα κακό ή απόλυτα καλό. Απαιτείται µια πιο προσεκτική ερευνητική 

προσέγγιση του φαινοµένου, καθώς η πολιτική µπορεί να αποτελέσει σανίδα 

σωτηρίας και ασφαλής τρόπος πλοήγησης των σύγχρονων οργανισµών, 

κερδοσκοπικών και µη, δηµόσιων ή ιδιωτικών σε καιρούς παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης και  ραγδαίου µετασχηµατισµού του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  

   Μολονότι αποτελεί θέµα ταµπού, είναι αδιαµφισβήτητα αναπόσπαστο κοµµάτι της 

οργανωσιακής καθηµερινής πραγµατικότητας και πρακτικής.  Συνεπώς, παρά το ότι η 

άσκησή της είτε από µεµονωµένα άτοµα, είτε από συγκεκριµένες οµάδες ατόµων στο 

εσωτερικό ενός οργανισµού αποτελεί κοινό «µυστικό», οι περισσότεροι αποφεύγουν 

να κάνουν λόγο και να µιλήσουν ανοιχτά για αυτή.  

   Πολύ συχνά, όταν πετυχαίνουµε κάτι, το αποδίδουµε στις ικανότητές µας, ενώ, 

αντίθετα, όταν χάνουµε κάτι, το αποκαλούµε πολιτική. Είναι σύνηθες το φαινόµενο  

κάποιοι για την αποτυχία των στόχων τους και την ακύρωση των φιλοδοξιών και 

προσδοκιών τους να λοιδορούν το κατεστηµένο, το πολιτικό σύστηµα. Το κρίσιµο 

δεν είναι αν η πολιτική είναι κάτι καλό ή κακό. Το κρίσιµο είναι να είµαστε σε θέση 

να διακρίνουµε τη διαφορά µεταξύ ηθικής και ανήθικης πολιτικής συµπεριφοράς!  

Καµιά φορά, ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφερόµαστε στη δουλειά µετράει 

περισσότερο και από την αποτελεσµατικότητά µας στην καθεαυτή δουλειά!   

2.1.5.2. Συνέπειες για το άτοµο 

      Η πολιτική στους οργανισµούς χαρακτηρίζεται από την πλειοψηφία των 

µελετητών ως δυσλειτουργικό φαινόµενο, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη 

συµπεριφορά, τη διάθεση για εργασία και την τελική απόδοση των υπαλλήλων. Κατά 
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τους Ferris et al. (1989) τρεις είναι οι εργασιακές στάσεις που εκδηλώνουν οι 

υπάλληλοι απέναντι στο φαινόµενο αυτό: πρώτον, αποχώρηση από τον οργανισµό ή 

παραµονή µε εσκεµµένη αµελή εκπλήρωση καθηκόντων ή παθητική συµπεριφορά, 

δεύτερον, παραµονή στον οργανισµό αλλά µη ανάµειξη στα πολιτικά δρώµενα του 

οργανισµού και τρίτον, παραµονή µε ενεργό συµµετοχή και ανάπτυξη πολιτικής 

δράσης. Οι αντιδράσεις αυτές παρουσιάζουν αντιστοιχία µε αυτό που περιέγραψε το 

1970 ο Hirschmanm ως έξοδος, αφοσίωση και έκφραση (Exit, Loyalty and Voice). 

   Οι περισσότεροι εργαζόµενοι εκφράζουν σθεναρά και επίµονα την εναντίωσή τους 

στις κάθε είδους πολιτικές µεθοδεύσεις που λαµβάνουν χώρα εντός του εργασιακού 

τους χώρου και διατείνονται ότι επιθυµούν να παρέχουν την εργασία τους σε ένα 

δίκαιο και αµερόληπτο περιβάλλον. Παρά ταύτα, όλοι κάποια στιγµή στην 

επαγγελµατική τους πορεία έχουν προβεί σε άσκηση πολιτικών τακτικών, άλλος 

λιγότερος άλλος περισσότερο, ενώ δεν είναι λίγοι και αυτοί που την έχουν εντάξει 

συνειδητά στην εργασιακή τους καθηµερινότητα. Η εργασία µέσα σε ένα αβέβαιο και 

απειλητικό περιβάλλον αναγκάζει τους υπαλλήλους να υιοθετήσουν τακτικές 

επιρροής, προκειµένου να πετύχουν τους στόχους τους (Miller et al.,2008). Ειδικά, 

όταν τέτοιες στάσεις έχουν άµεσο αποτέλεσµα και όχι µόνο δεν λοιδορούνται από την 

ανώτερη ηγεσία αλλά ανταµείβονται κιόλας αδρά, τότε η επιλογή αποτελεί 

µονόδροµος. Ο τρόπος και οι διαδικασίες που ένας οργανισµός ανταµείβει τους 

υπαλλήλους είναι ένας λόγος για την ανάπτυξη πολιτικής συµπεριφοράς Αν κάποιος 

µε υψηλά επίπεδα πολιτικής συµπεριφοράς ανταµείβεται χωρίς αντίστοιχη 

συνεισφορά, τότε και άλλα άτοµα θα την υιοθετήσουν, θέλοντας ή µη.  

   Όποιος µένει αµέτοχος και  αδιάφορος από την πολιτική κινδυνεύει να γίνει 

εύκολος στόχος ή να περιορίσει την πρόοδό του. Οµολογουµένως, τα πολιτικά 

παιχνίδια είναι, έως ένα σηµείο, απαραίτητα για την αναβάθµιση της θέσης κάποιου 

που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έναν οργανισµό. Θα ήταν τουλάχιστον αφέλεια 

για κάποιον που επιθυµεί την επαγγελµατική του ανέλιξη να µένει εντελώς 

απόµακρος από την πολιτική, καθώς  πολλοί µελετητές υποστηρίζουν ότι, αν κάποιος 

δεν είναι και πολιτικά επιδέξιος, αποτυγχάνει.  

      Ειδικά σε περιόδους έντονης οικονοµικής κρίσης, πολιτικών ανατροπών και 

κοινωνικών αναταραχών, όπως η σηµερινή, οι εργαζόµενοι, νιώθοντας µεγαλύτερη 

οικονοµική και επαγγελµατική ανασφάλεια, διερωτώνται πως όλο αυτό το σκηνικό 
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µπορεί να επηρεάσει τις εργασιακές τους σχέσεις και σε ποιον βαθµό. Οι συνεχόµενες 

ανατροπές και αλλαγές απειλούν τα κεκτηµένα, τα οποία τα άτοµα προσπαθούν µε 

κάθε δυνατό τρόπο να διατηρήσουν, καθώς καθηµερινά απρόβλεπτα γεγονότα τα 

αποµακρύνουν από την «comfort zone» και απειλούν την εργασιακή τους επιβίωση.  

Οι αλλαγές, επειδή πάντοτε ενέχουν αβεβαιότητα και ασάφεια, εντατικοποιούν τους 

πολιτικούς ελιγµούς των υπαλλήλων, καθώς τίποτα δεν είναι σίγουρο και σταθερό για 

το επαγγελµατικό τους µέλλον 

    Αυτό σηµαίνει ότι είναι επιβεβληµένο κάποιος να αναµειγνύεται στις πολιτικές 

διαδικασίες του οργανισµού του επηρεάζοντας τις αποφάσεις και αυτούς που τις 

παίρνουν. Εξάλλου, όλα τα πολιτικά «τερτίπια» δεν είναι πάντοτε δόλια ή  

ανάρµοστα, όταν δε χρησιµοποιούνται για το καλό του οργανισµού και για την 

επιτάχυνση κρίσιµων αποφάσεων και στρατηγικών αλλαγών, µπορεί να αποδειχθούν 

ωφέλιµα και σωτήρια.  

   Κανείς όµως δεν µπορεί να παραβλέψει ότι το έντονα πολιτικοποιηµένο κλίµα ενός 

εργασιακού χώρου, αναµφίβολα, γεννά µία σειρά από επιζήµια αποτελέσµατα, τα 

οποία σχετίζονται πρωτίστως µε την εργασιακή ικανοποίηση και την απόδοση των 

υπαλλήλων. Μεγάλος αριθµός ερευνών έφερε στο φως το γεγονός ότι η  πολιτική 

στους οργανισµούς παίζει καθοριστικό ρόλο στην εργασιακή, επίσηµη ή ανεπίσηµη, 

επίδοση των υπαλλήλων (Cacciattolo,2015).  

   ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η πολιτική στους οργανισµούς αναχαιτίζει την 

ταύτιση των ατοµικών φιλοδοξιών των υπαλλήλων µε τους κύριους επαγγελµατικούς 

στόχους αυτών. Το χαµηλό ηθικό των εργαζόµενων που οφείλεται στη µη εκπλήρωση 

των στόχων τους όχι λόγω προσωπικής ανεπάρκειας αλλά λόγω πολιτικών 

παιχνιδιών, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία τους (Vigoda και Kapun,2005).    

   Η αντίληψη περί ύπαρξης πολιτικών µεθοδεύσεων αυξάνει το εργασιακό άγχος και 

την πίεση. Κάποιος υπάλληλος που δεν προβαίνει σε άσκηση πολιτικής ή διαθέτει 

µέτριες πολιτικές δεξιότητες, θεωρεί ότι µένει πίσω σε σχέση µε άλλους πιο 

επιδέξιους πολιτικά, αποθαρρύνεται και δεν µπορεί να διεκδικήσει αυτά που του 

αναλογούν σε σχέση µε αυτά που συνεισφέρει. Όταν δε οι πολιτικές µεθοδεύσεις 

ξεπερνούν κάθε όριο,  µπορεί να έχουν ως συνέπεια ακόµα και την παραίτηση των 

υπαλλήλων και την αυξηµένη κινητικότητα αυτών, καθώς εκλαµβάνουν το εργασιακό 
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τους περιβάλλον ως απειλητικό, ακόµα και για την ίδια την ψυχική τους υγεία 

(Ladebo,2006).    

   Και όταν οι εργαζόµενοι νιώθουν την άσκηση πολιτικής εντός του εργασιακού τους 

χώρου ως απειλή, καταφεύγουν συχνά σε αµυντικές συµπεριφορές, προκειµένου να 

προστατεύσουν τα συµφέροντα τους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Τέτοιου είδους 

όµως συµπεριφορές εξουθενώνουν µακροπρόθεσµα τους υπαλλήλους, αφού φέρνουν 

στην επιφάνεια αρνητικά συναισθήµατα έναντι της δουλειάς και του περιβάλλοντος 

εργασίας. Χαρακτηριστικά, από πρόσφατες µελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα 

της εργασιακής καταπόνησης είναι υψηλότερα, όταν οι υπάλληλοι θεωρούν ότι το 

περιβάλλον της εργασίας τους είναι έντονα πολιτικό µε αποτέλεσµα να είναι λιγότερο 

πιθανή η βοήθεια και προς τους συναδέρφους τους.  

      Πληθώρα στοιχείων επιβεβαιώνουν ότι η αντίληψη ύπαρξης πολιτικής στους 

οργανισµούς συνδέεται αρνητικά µε τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση, αν και 

υπάρχουν και έρευνες που έχουν δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα. Και αυτό 

γιατί, µερικοί υπάλληλοι, πιο οξυδερκείς πολιτικά σε σύγκριση µε άλλους, υπό την 

έννοια ότι αντιλαµβάνονται καλύτερα τις πολιτικές σχέσεις, µπορούν πιο εύκολα να 

διαχειριστούν τις τακτικές επιρροής και τις εντυπώσεις υπέρ τους και να 

εκπληρώσουν το σκοπό τους. Αυτοί, λοιπόν, δεν έχουν λόγο να µην είναι 

ικανοποιηµένοι, αφού για αυτούς τα ποσοστά να λάβουν υψηλότερες αξιολογήσεις 

επίδοσης είναι µεγαλύτερα, ασχέτως αν αυτές ανταποκρίνονται στην πραγµατική 

τους εργασιακή προσπάθεια, και πιο πολλές πιθανότητες να προαχθούν πιο γρήγορα 

και πιο ανώδυνα σε σχέση µε τους πολιτικά αδαείς ή αδέξιους. Οι υπάλληλοι που 

διαθέτουν ισχνές πολιτικές δεξιότητες ή  δεν είναι διατεθειµένοι ή δεν είναι καλοί στο 

να παίζουν το παιχνίδι της πολιτικής συνδέουν την ύπαρξη και άσκηση αυτής στους 

οργανισµούς µε χαµηλότερη εργασιακή ικανοποίηση και επίδοση (Gotsis και 

Kortezi,2010).  

   Πέραν της γενικότερης δυσθυµίας, οι υπάλληλοι, όταν εκλαµβάνουν τα εργασιακά 

τους περιβάλλοντα ως άκρως πολιτικά, και άρα άδικα ως τέτοια, κλονίζεται η 

εµπιστοσύνη και η δέσµευσή τους απέναντι στον ίδιο τον οργανισµό, µειώνεται η 

αφοσίωση στα εργασιακά τους καθήκοντα µε την παράλληλη απώλεια της 

εργασιακής τους ταυτότητας, ελαχιστοποιείται η διάθεσή τους για προσφορά και το 

ενδιαφέρον τους για την ποιότητα της δουλειάς τους, καθώς αισθάνονται ότι δεν 
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αξίζει να δώσουν το εκατό τοις εκατό (100%) των δυνατοτήτων, διότι δεν θα υπάρξει 

και αντίστοιχη αναγνώριση της επίδοσής τους. Άρα, το κόστος για αυτούς είναι 

ασύγκριτα µεγαλύτερο από τα οφέλη που προσδοκούν ή πιθανολογούν ότι θα λάβουν 

για τη συνεισφορά τους στη συνολική αποτελεσµατικότητα του οργανισµού. 

   Με άλλα λόγια, όταν η εργασιακή συµφωνία παραβιάζεται και το ψυχολογικό 

συµβόλαιο ακυρώνεται, ιδίως λόγω άδικων αποφάσεων της ανώτερης διοίκησης ενός 

οργανισµού, ακολουθεί για τον υπάλληλο µια συναισθηµατική διαδικασία, η οποία 

συνοδεύεται από ακραίες συναισθηµατικές αντιδράσεις, όπως θυµός, απογοήτευση, 

άγχος αλλά και από ανάρµοστες συµπεριφορές, όπως αντίποινα ή εκδίκηση. Ο  

Argyris (1960) ήταν από τους πρώτους που υποστήριξε ότι, αν οι εργαζόµενοι 

αντιλαµβάνονται τη διοίκηση του οργανισµού ως δίκαιη και τίµια απέναντί τους, 

σεβόµενη το δικαίωµά τους για επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη, τότε και αυτοί 

ως αντάλλαγµα θα σεβαστούν µε τη σειρά τους το δικαίωµα της επιχείρησης για 

κερδοφορία, ανάπτυξη και εξέλιξη. Σηµαντική ήταν και η αναφορά του Schein το 

1965 σύµφωνα µε τον οποίο «το ψυχολογικό συµβόλαιο υποδηλώνει ότι ο 

εργαζόµενος έχει ποικίλες προσδοκίες απέναντι στην επιχείρηση και το αντίστροφο. 

Οι προσδοκίες αυτές δεν περιλαµβάνονται σε καµία τυπική γραπτή συµφωνία µεταξύ 

εργαζόµενου και επιχείρησης, λειτουργούν όµως δυναµικά ως καθοριστικοί 

παράγοντες για τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς των συµβαλλόµενων µερών».  

Έτσι, η  ρήξη του ψυχολογικού συµβολαίου, σύµφωνα και µε έρευνα των Conway & 

Briner το 2009, έχει ως αποτέλεσµα µια σειρά αρνητικών στάσεων από τους 

υπαλλήλους τόσο απέναντι στον οργανισµό όσο και απέναντι στους συναδέρφους µε 

κυριότερη αυτή της χαµηλής εργασιακής απόδοσης, η οποία αναφέρεται όχι µόνο στα 

τακτικά καθήκοντά τους αλλά και στον περιορισµό κάθε φιλότιµης εργασιακής 

συµπεριφοράς.    

      Επιπλέον, όταν οι πολιτικές µεθοδεύσεις γίνονται υπερβολικές, µπορεί να έχουν 

ως συνέπεια ακόµα και την παραίτηση από τον οργανισµό. Με τα σηµερινά δεδοµένα 

όµως και τις δυσοίωνες προβλέψεις για τα υψηλά επίπεδα ανεργίας αυτό είναι πολύ 

δύσκολο να συµβεί, αφού κανείς δεν τολµά τόσο εύκολα και αβίαστα να πάρει το 

ρίσκο να εγκαταλείψει µια δουλειά που τουλάχιστον του προσφέρει ένα minimum 

οικονοµικής ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά αν αυτή η δουλειά αφορά θέση 

εργασίας σε δηµόσιο οργανισµό.   
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   Αυτό όµως που συµβαίνει και το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο είναι 

το κατά πόσο τα υψηλά επίπεδα πολιτικής σε έναν οργανισµό ευθύνονται για την 

ψυχολογική αποµάκρυνση του υπαλλήλου και τη διανοητική του παραίτηση από την 

εργασία του. ∆ηλαδή, κατά πόσο τα αρνητικά συναισθήµατα που δηµιουργούνται 

στους εργαζόµενους από το πολιτικό κλίµα του οργανισµού τους, τους ωθούν σε 

συµπεριφορές οκνηρίας (λούφας) µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να είναι µεν 

σωµατικά παρόντες στο χώρο της εργασίας τους αλλά το µυαλό τους να τρέχει αλλού 

µε συνέπεια την παραµέληση των εργασιακών τους καθηκόντων και τη µείωση της 

εργασιακής τους προσπάθειας.  

2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΚΝΗΡΙΑ  

    Όσο εντονότερο είναι το πολιτικό κλίµα εντός του εργασιακού χώρου, τόσο 

πιθανότερο είναι οι εργαζόµενοι να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους όχι 

καταδικάζοντάς το ανοικτά ή προσπαθώντας να το αλλάξουν ερχόµενοι σε ρήξη µε 

το ¨σύστηµα¨ αλλά επιδεικνύοντας αντιπαραγωγικές συµπεριφορές που έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα του οργανισµού. Για παράδειγµα, δεν 

αναλαµβάνουν πλέον πρωτοβουλίες, δεν δείχνουν προθυµία κατά την εκτέλεση ενός 

έργου, δεν συµµετέχουν σε οµαδικές εργασίες ή καταβάλλουν µικρότερη προσπάθεια 

στη δουλειά τους. Γίνονται πιο οκνηροί, αδιαφορούν για τους πολίτες, 

καθυστερώντας να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους, ακόµα και αν είναι ικανοί για 

την άµεση αποπεράτωσή τους. Το φαινόµενο αυτό της εργασιακής οκνηρίας έχει 

άµεση σχέση µε το φαινόµενο της κοινωνικής οκνηρίας, οι πτυχές και οι διαστάσεις 

του οποίου αναλύονται στη συγκεκριµένη υποενότητα. 

2.2.1. Οι οµάδες εργασίας στους οργανισµούς 

   Το πολυτιµότερο κεφάλαιο του ενεργητικού ενός οργανισµού και ο κυριότερος 

συντελεστής παραγωγής είναι οι άνθρωποί του. Η εκπλήρωση των προκαθορισµένων 

στόχων του επιτυγχάνεται µε τη συνεργασία των µελών του και τον συντονισµό της 

εργασίας τους, ενώ και η συνολική απόδοση του οργανισµού εξαρτάται από το 

άθροισµα της προσπάθειας όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν 

καθηµερινά. Εποµένως, ο συντονισµός της οµαδικής προσπάθειας των εργαζοµένων 

θα πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό µέληµα κάθε οργανισµού, αξιοποιώντας κάθε 

µέσο που αυτός διαθέτει για την κατάλληλη παρακίνησή τους και εφαρµόζοντας 
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µεθόδους µε τις οποίες να εκµεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες του 

ανθρώπινου δυναµικού του (Ζαβλανός,1999).  

    Ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ ανθρώπων µε ιδιαιτερότητες, µε 

διαφορετικές πεποιθήσεις και αξίες, ενδιαφέροντα και κίνητρα δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Στη σηµερινή εποχή, όµως, η οµαδική εργασία αποτελεί ουσιώδες µέρος 

του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ένας σύγχρονος οργανισµός. Ο κύριος λόγος, 

θεωρητικά τουλάχιστον, είναι ότι οι οµάδες εργασίας αποδίδουν καλύτερα από τα 

µεµονωµένα άτοµα (Χυτήρης,1994).  

      Έτσι, µια εργασιακή οµάδα µπορεί να ορισθεί ως ένας µικρός αριθµός ατόµων µε 

συµπληρωµατικές ικανότητες, δεσµευµένα σε έναν κοινό σκοπό αλλά και στο σύνολο 

των στόχων που σχετίζονται µε την απόδοση τους και για την οποία θεωρούν τους 

εαυτούς τους υπεύθυνους (Katzenbach  και Smith, 1993).  Στην ουσία, πρόκειται για 

µια κοινωνική οµάδα που αποτελείται τουλάχιστον από δύο ή και περισσότερα 

άτοµα, τα οποία αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται µεταξύ τους, έχουν 

επίγνωση της δικής τους συµµετοχής αλλά και της συµµετοχής των άλλων µελών 

στην οµάδα και προσπαθούν για την επίτευξη κοινών στόχων και αποτελεσµάτων. 

Κατά τη Shaw (1976) στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα της οµάδας είναι η 

κοινή αντίληψη των µελών, τα κοινά κίνητρα, οι κοινοί στόχοι αλλά και οι κοινά 

αποδεκτοί κανόνες που διαµορφώνουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση 

της οµάδας, καθώς και η αλληλεξάρτηση που έχουν τα µέλη αυτής µεταξύ τους 

(Παντελή,2010).  

   Η συγκρότηση οµάδων είναι ένα κοινό φαινόµενο σε όλες τις κοινωνίας. Οι 

σύγχρονοι οργανισµοί, ως µορφή συνειδητής κοινωνικής οµαδοποίησης,  θα πρέπει 

να στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ύπαρξη είτε προσωρινών είτε µόνιµων οµάδων 

(Βακόλα και Νικολάου, 2012). Στους οργανισµούς διαµορφώνονται διάφορα είδη 

οµάδων. Οι οµάδες µπορεί να είναι τυπικές και αυτό σηµαίνει ότι ορίζονται από τον 

οργανισµό µε συγκεκριµένους ρόλους και στόχους. Μπορεί όµως να είναι και άτυπες. 

Οι άτυπες αυτές οµάδες είναι συνήθως συµµαχίες που δεν ορίζονται επισήµως από 

τον οργανισµό αλλά προκύπτουν από τη στενή συνεργασία ή από την ανάγκη για 

κοινωνική επαφή (Robbins, 2007). Οι άτυπες οµάδες δύνανται να συµπληρώνουν ή 

να υποστηρίζουν τις τυπικές οµάδες, αλλά, παράλληλα, και να τις εµποδίζουν ή 

ακόµα και να τις υπονοµεύουν.  
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   Η επιτακτική πλέον ανάγκη για ποιοτική παροχή προϊόντων, έργων και υπηρεσιών 

στους πολίτες της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας απαιτεί, αν µη τι άλλο, τον 

συνδυασµό πολλαπλών δεξιοτήτων, ιδιαίτερων ικανοτήτων, εξειδικευµένων 

γνώσεων, εµπεριστατωµένων κρίσεων και εµπειριών (Ξυροτήρη-Κουφίδου,2010). 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι δύσκολα να τα βρει κανείς συγκεντρωµένα 

σε ένα µόνο άτοµο. Εποµένως, σηµαντικός µηχανισµός για έναν οργανισµό µε τον 

οποίο αυτός θα αντιµετωπίζει περίπλοκα προβλήµατα είναι η αποτελεσµατική 

συνεργασία των οµάδων.  

2.2.2. Οµαδική εργασία και κοινωνική οκνηρία  

   Πόσο εύκολο είναι όµως για έναν οργανισµό να πετύχει την αποτελεσµατική  

συνεργασία µεταξύ των εργαζοµένων του;  Ποιοι είναι οι λόγοι εκείνοι που µπορεί να 

αναχαιτίζουν την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα αυτών; Η ολιστική 

προσέγγιση και κατανόηση των οργανωσιακών γεγονότων φαίνεται να είναι η µόνη 

απάντηση στα ανωτέρω ερωτήµατα.  Για να γίνουν αυτά κατανοητά σε βάθος και να 

αντιµετωπιστούν ριζικά, ιδιαίτερα εκείνα τα οργανωσιακά φαινόµενα που έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία ενός οργανισµού, θα πρέπει ο οργανισµός να 

εξετάζεται σαν ένα σύστηµα, δηλαδή σαν ένα σύνολο που αποτελείται από 

αλληλοεξαρτώµενα µέρη και στοιχεία.  

   Είναι γεγονός ότι τα µειονεκτήµατα που αναφύονται από την οµαδική εργασία είναι 

αρκετά, καθώς αυτή για να είναι αποτελεσµατική απαιτείται να υπάρχει µεγάλος 

βαθµός συνεκτικότητας και περισσότερη ουσιαστική και εποικοδοµητική επικοινωνία 

µεταξύ των µελών µιας οµάδας. Οι διενέξεις και οι συγκρούσεις που ανακύπτουν 

είναι πολλές και ως ένα σηµείο λογικές και αναµενόµενες. Η αναποτελεσµατική 

διαχείριση των συγκρούσεων αυτών και ο µη εντοπισµός των πραγµατικών αιτιών 

τους οδηγεί σε «απώλεια διαδικασίας» (process loss), όπως την ονοµάζει ο Steiner 

(1972), ο οποίος ισχυρίζεται ότι δύο είναι οι κύριες πηγές της. Τα προβλήµατα 

συντονισµού της οµάδας και τα προβλήµατα παρακίνησης των µελών αυτής 

(Παντελή,2010).  

   Μπροστά στον κίνδυνο αυτόν είναι επιβεβληµένο για έναν οργανισµό να εντοπίζει 

τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν στην απώλεια διαδικασίας. Να γνωρίζει 

δηλαδή κάτω από ποιες συνθήκες οι εργαζόµενοί του είναι πιθανότερο να µειώσουν 

την προσπάθεια και τη συνεισφορά τους τόσο κατά την εκτέλεση των ατοµικών τους 
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καθηκόντων, όσο και κατά την εκτέλεση οµαδικών εργασιών. Και τούτο διότι η  

επιτυχηµένη λειτουργία ενός οργανισµού είναι απόρροια των δραστηριοτήτων και 

της συγκεντρωτικής προσπάθειας όλων των ατόµων που εργάζονται σε αυτόν.  

   Η µείωση της προσπάθειας των εργαζοµένων ενός οργανισµού, η αύξηση των 

επιπέδων της αµελούς συµπεριφοράς ή της πληµµελούς εκπλήρωσης των 

καθηκόντων τους σε συνδυασµό µε τη σωµατική ή πνευµατική αποµάκρυνση από την 

εργασία τους (τη γνωστή και ως κοπάνα ή λούφα) θα πρέπει να εξεταστεί ως µια 

γενικότερη ίσως κοινωνική παθολογία, η οποία επιδέχεται και ψυχολογική ερµηνεία,  

βασιζόµενη κυρίως στην κοινωνική ψυχολογία των οµάδων (Κοκκινάκη,2005). Θα 

µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για µια κατά κύριο λόγο συνειδητά 

εκδηλούµενη συλλογική συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από αδράνεια, η οποία όχι 

µόνο δεν «υπακούει» σε θεµελιώδεις κοινωνικές επιταγές και αξίες αλλά έρχεται και 

σε ευθεία αντίθεση µε τη συλλογική δράση και την οµαδική συνεργασία που 

επιτάσσουν οι οργανωσιακοί κανόνες και που οι εργαζόµενοι ενός οργανισµού – µιας 

και αυτός αποτελεί ένα κοινωνικό σύστηµα -  θα πρέπει να επιδιώκουν για την 

εκπλήρωση διαφόρων κοινωνικών σκοπών.  

   Οι εσκεµµένες, ως επί το πλείστον, συµπεριφορές που υιοθετούν τα άτοµα εντός 

του οργανισµού που εργάζονται, ο οποίος αποτελεί µε την ευρύτερη έννοια του όρου 

µια κοινωνική οντότητα, µια κοινωνική οµάδα, και οι οποίες (συµπεριφορές) 

ισοδυναµούν µε παρακράτηση ποσού προσπάθειας ή συνεισφοράς  (Kerr, 1983) και 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του οργανισµού σκιαγραφούν το 

φαινόµενο της αποκαλούµενης επιστηµονικά κοινωνικής οκνηρίας. Η κοινωνική 

οκνηρία είναι ένα οργανωσιακό φαινόµενο, µια συµπεριφορά που οι οργανισµοί 

επιθυµούν να καταστείλουν και να εξαλείψουν αξιοποιώντας στο έπακρο τις 

δυνατότητες των υπαλλήλων τους, προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν την 

οποιασδήποτε µορφής απώλεια ενέργειας και πόρων, στοιχεία απαραίτητα για την 

επιτυχή υλοποίηση της αποστολής κάθε σύγχρονου οργανισµού. Τι εννοούµε όµως 

όταν λέµε ότι οι σύγχρονοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται από µεγάλα ποσοστά 

κοινωνικής οκνηρίας;    

2.2.3.Εννοιολογική προσέγγιση της κοινωνικής οκνηρίας  

   Ως οκνηρία ορίζεται όχι µόνο η σωµατική αδράνεια αλλά και η χαλαρότητα του 

νου, η πνευµατική οκνηρία και η εξ αυτής αδυναµία του σώµατος να ανταποκριθεί 
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στο κάλεσµα διαφόρων δράσεων ή εργασιών ή στην αντιµετώπιση κάποιων 

καταστάσεων. Είναι η αθυµία, η ανορεξία που κυριεύει τον άνθρωπο, κάνοντάς τον 

απρόθυµο, αµελή ή αδιάφορο για κάθε προσπάθεια ή έργο, µε άλλα λόγια είναι η 

παράλυση του σώµατος και η παραλυσία της ψυχής (Οικονόµου,2014).  

   Ταυτόσηµη έννοια της οκνηρίας είναι και η έννοια του ωχαδερφισµού, η παθητική 

δηλαδή στάση κάποιου µε σκοπό την αποφυγή των ευθυνών του ή των καθηκόντων, 

στάση που υποδηλώνει αναλγησία και αδιαφορία ακόµη και για γενικότερα 

κοινωνικά προβλήµατα. Ο όρος ζαµανφουτισµός από τη γαλλική έκφραση (je m’ en 

fous) που σηµαίνει «στα παλιά µου τα παπούτσια» παραβάλλεται επίσης µε τις 

έννοιες της οκνηρίας και του ωχαδερφισµού και χρησιµοποιείται και αυτός για να 

περιγράψει την παθητική συµπεριφορά που επιδεικνύουν οι άνθρωποι στην 

καθηµερινότητά τους (Wikipedia).  

   Για τους περισσότερους, η  πιο προσφιλής και η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη 

έννοια για την περιγραφή τέτοιων συµπεριφορών είναι η έννοια της λούφας, η οποία 

προήλθε από τον χώρο των ενόπλων δυνάµεων και έχει συνδεθεί µε τη στρατιωτική 

ζωή και θητεία. Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήµα «λωφάω ή λωφώ» που 

σηµαίνει αναπαύοµαι, ησυχάζω. Η λούφα είναι η αποφυγή εκτέλεσης µιας 

υποχρεωτικής εργασίας, ιδίως, όταν αυτή δεν είναι ευχάριστη ή ενδιαφέρουσα, όταν 

δηλαδή δεν ικανοποιεί το άτοµο. Ειδικά, στην περίπτωση των οµαδικών εργασιών η 

λούφα είναι η συµπεριφορική εκείνη τάση που έχει κάποιος να αποφεύγει να κάνει 

αντιληπτή την παρουσία του, προκειµένου να µην του ανατεθεί κάποιο καθήκον ή 

έξτρα εργασία ή δραστηριότητα που απαιτεί µόχθο. Σε τέτοιες περιστάσεις τα άτοµα 

συνήθως προσπαθούν να κρυφτούν µέσα στο πλήθος και να µείνουν απαρατήρητα 

για να γλιτώσουν την αγγαρεία. Εποµένως, όταν κάποιος λουφάρει, αδρανεί ή «το 

ρίχνει στο σορολόπ», ραχατεύει ή αλλιώς τεµπελιάζει, τριγυρίζοντας άσκοπα, 

προκειµένου να αποφύγει εργασίες που είναι υποχρεωτικές και συνάµα δυσάρεστες 

για αυτόν. (Βικιπαίδεια) 

   Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απλά άλλες εκφράσεις για το φαινόµενο της 

κοινωνικής οκνηρίας που παρατηρείται στους κόλπους κάθε κοινωνικού 

σχηµατισµού, εποµένως και στους κόλπους των οργανισµών. Ο σύγχρονος άνθρωπος, 

ως κοινωνικό ον, πάσχει όσο ποτέ άλλοτε, από την «αρρώστια» της κοινωνικής 

οκνηρίας, η οποία µπορεί να ζηµιώσει όχι µόνο µια κοινωνική οµάδα αλλά να 
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απειλήσει τον πολιτισµό και την υπόσταση ενός ολόκληρου έθνους, καθώς µπορεί να 

οδηγήσει σε κοινωνική στασιµότητα λόγω άκρατου εγωισµού, υλισµού και 

γενικότερης απάθειας. Ένα «θανάσιµο αµάρτηµα» διαφορετικό των υπολοίπων, 

καθώς εκείνα αφορούν την ανεξέλεγκτη υπερβολή, ενώ η κοινωνική οκνηρία αφορά 

κατά κύριο λόγο την παντελή έλλειψη κινήτρων. Έτσι, ο κοινωνικά οκνηρός 

άνθρωπος, ως άνθρωπος κενός, αποζητά εύκολο χρήµα, εύκολη αναγνώριση και καλή 

ζωή µε το µικρότερο δυνατό κόστος, ενώ, παράλληλα, δεν µπορεί να 

συνειδητοποιήσει τις χαρές της εργασίας, όντας απαθώς αµέτοχος σε οτιδήποτε 

συµβαίνει τριγύρω του. (Οικονόµου, 2014).  

   Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας των οµάδων, η 

κοινωνική οκνηρία (social loafing) είναι το φαινόµενο κατά το οποίο τα άτοµα 

καταβάλουν λιγότερη προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου, όταν δουλεύουν σε 

οµάδες, από όση καταβάλουν, όταν δουλεύουν µόνα τους, ενώ το αντίθετο αυτής η 

κοινωνική αρωγή ή διευκόλυνση ή συνδροµή (social facilitation) είναι η τάση να 

καταβάλει το άτοµο περισσότερη προσπάθεια, όταν εργάζεται σε οµάδα από ότι µόνο 

του (Κοκκινάκη,2005).  

   Υποτίθεται ότι οι οµάδες µέσω της θετικής συνέργειας παράγουν καλύτερα 

αποτελέσµατα και είναι πιο αποδοτικές, αρκεί οι προσπάθειες των µελών τους να 

καταλήγουν σε ένα επίπεδο προσπάθειας που είναι µεγαλύτερο από την απλή 

πρόσθεση των επιµέρους προσπαθειών. Τα αυξηµένα όµως επίπεδα κοινωνικής 

οκνηρίας στους κόλπους µιας οµάδας µπορεί να αποτελέσουν εµπόδιο της θετικής 

συνέργειας και του συντονισµού των προσπαθειών των µελών της. Η κοινωνική 

οκνηρία έχει διαπιστωθεί ότι είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που 

κάνουν τις οµάδες λιγότερο αποδοτικές και παραγωγικές σε σχέση µε την εργασία 

που καταβάλουν τα µέλη τους ως µεµονωµένα άτοµα, καθώς διαχρονικά για πολλούς 

ερευνητές του φαινόµενου αυτού η οµαδική συµµετοχή υποβαθµίζει την ατοµική 

παρακίνηση (Rutte,2003).    

2.2.4. Σύντοµη ιστορική ανασκόπηση του φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας 

   Η κοινωνική οκνηρία είναι ένα φαινόµενο που συζητιέται και ερευνάται από τις 

αρχές του 20
ου

 αιώνα.  Ένας Γάλλος µηχανικός µε το όνοµα Maximilien Ringelmann 

(1861-1931) παρακολουθούσε διάφορους ανθρώπους που συµµετείχαν σε ένα 

παραδοσιακό παιχνίδι, στο οποίο δύο οµάδες τραβούσαν την άκρη ενός σχοινιού 
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εκατέρωθεν (rope pulling). Στο παιχνίδι αυτό νικήτρια οµάδα ήταν εκείνη, που 

ασκώντας τη µεγαλύτερη δύναµη, κατάφερνε να αναγκάσει την αντίπαλη οµάδα να 

περάσει το προκαθορισµένο όριο, το οποίο απείχε εξίσου και από τις δύο οµάδες 

(Wikipedia). 

   Ο Ringelmann παρατήρησε ότι πολλές φορές η δύναµη που ασκούσαν οι οµάδες δεν 

ήταν η αναµενόµενη. Υποτίθεται πως η δύναµη της κάθε οµάδας έπρεπε να είναι το 

άθροισµα των δυνάµεων που ασκούσαν τα µέλη της. Ωστόσο, προς µεγάλη του 

έκπληξη, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε πάντοτε. Στην πραγµατικότητα, όσο αυξανόταν ο 

αριθµός των µελών της κάθε οµάδας, τόσο µειωνόταν η παραχθείσα δύναµη που 

ασκούσε το κάθε µέλος της (Kravitz και Martin,1986).  

   Συνειρµικώς σηµειωτέον, αντίστροφο είναι το παράδειγµα, το οποίο έχουµε δει 

αρκετές φορές να συµβαίνει στα γήπεδα του ποδοσφαίρου, της ικανότητας µιας 

οµάδας µε έναν παίκτη λιγότερο «να παράγει» µεγαλύτερη δύναµη. ∆ιότι, στην 

περίπτωση αυτή, οι ποδοσφαιριστές έχουν επίγνωση ότι πρέπει να προσπαθήσουν 

περισσότερο, προκειµένου να εξισορροπήσουν την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί 

από την αποβολή του συµπαίκτη τους για να κερδίσουν τον αντίπαλό τους.  

   Στην προσπάθειά του να εξηγήσει το φαινόµενο αυτό, για πρώτη φορά το 1913,   ο 

Ringelmann αποφάσισε να πραγµατοποιήσει µια σειρά από περαιτέρω πειράµατα, 

προκειµένου να εξετάσει την παραγωγικότητα των ανθρώπων κατά την εκτέλεση 

αγροτικών έργων. Σε ένα από τα πειράµατα αυτά, ζήτησε από τους άντρες που 

συµµετείχαν να τραβήξουν µε δύναµη ένα σχοινί που ήταν συνδεδεµένο µε ένα 

δυναµόµετρο. Οι άντρες εκτελούσαν το έργο, είτε ο καθένας χωριστά είτε σε οµάδες 

δύο, τριών ή οκτώ ατόµων. Η έρευνα έδειξε ότι η δύναµη που ασκούσε κάθε άτοµο 

µειωνόταν αναλογικά µε το µέγεθος της οµάδας. Όσο µεγαλύτερη ήταν η οµάδα, 

τόσο µικρότερη ήταν η δύναµη που ασκούσε στο σχοινί κάθε µεµονωµένο άτοµο. 

Συγκεκριµένα, διαπίστωσε ότι η προσπάθεια τριών ανθρώπων να τραβήξουν ένα 

σχοινί ισούται µε την προσπάθεια 2 ½  ανθρώπων, ενώ η προσπάθεια οκτώ (8) 

ανθρώπων ήταν ακόµα µικρότερη από την αναµενόµενη (LaFasto και Larson,2001).        

  Σε µια αρχική απόπειρα ερµηνευτικής προσέγγισης των αποτελεσµάτων της έρευνας 

αυτής, ο Ringelmann υποστήριξε ότι η µείωση της ατοµικής επίδοσης σχετίζεται, 

κατά πάσα πιθανότητα, είτε µε την απώλεια συντονισµού είτε µε την απώλεια 

κινήτρων. Ότι δηλαδή, κατά τη διαδικασία της οµαδικής έλξης, τα άτοµα ή δεν 
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κατάφερναν να τραβήξουν το σκοινί ταυτόχρονα ή δεν είχαν τα ίδια κίνητρα για να 

βάλουν τα δυνατά τους, όπως αν εκτελούσαν το έργο µόνα τους.  

   Τα αποτελέσµατα της έρευνας του φαινοµένου του Ringelmann, όπως ονοµάστηκε, 

δεν έλαβαν τη δέουσα προσοχή έως το 1974, όταν οι Ingham, Levinger, Graves and 

Peckham επανέλαβαν το πείραµα και διαπίστωσαν δυσκολία συντονισµού. Κατά τη 

δεκαετία του ΄70 δηµοσιεύθηκαν αρκετές µελέτες που είχαν ως βασικό στόχο να 

εξηγήσουν το φαινόµενο αυτό. Οι µελέτες αυτές επιβεβαίωσαν την αρχική 

παρατήρηση του Ringelmann για µείωση της απόδοσης των ατόµων, όταν αυτά 

συµµετέχουν σε οµάδες. Τότε, επινοήθηκε και ο όρος κοινωνική οκνηρία για να 

χαρακτηρίσει την ανακάλυψη ότι τα µέλη µιας οµάδας εργασίας καταβάλουν 

λιγότερη προσπάθεια από όταν ενεργούν µόνα τους και αυτό θεωρήθηκε ότι έχει 

επιζήµιες συνέπειες κατά την εκτέλεση συλλογικών έργων.  

   Οι Petty, Harkins Williams και Latane, το 1977, διεξήγαν µία µελέτη και απέδειξαν 

ότι η κοινωνική οκνηρία επισυµβαίνει όχι µόνο σε σωµατικές αλλά και σε γνωστικές 

διαδικασίες και εργασίες και προέκυψε το ερώτηµα αν οι ανταµοιβές και η 

ανατροφοδότηση µπορούν να εµποδίσουν την εµφάνιση του φαινοµένου αυτού.   

  Συνεχίζοντας τις έρευνές τους, οι Harkins, Williams και Latane, το 1979, διεξήγαγαν 

ένα πείραµα µε χειροκρότηµα και σκούξιµο (φωνασκίες) και κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η κοινωνική οκνηρία είναι ένα είδος κοινωνικής ασθένειας µε 

αρνητικές συνέπειες για τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες. Και, επειδή αυτές 

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής κάθε ανθρώπου, θα έπρεπε να δοθεί η 

δέουσα σηµασία για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του φαινοµένου αυτού. Επίσης, 

οι ίδιοι, το 1981, πρόσθεσαν στο αρχικό τους πείραµα και µια άλλη παράµετρο αυτή 

της µέτρησης της απόδοσης, η οποία αποδείχθηκε ότι αποθαρρύνει την κοινωνική 

οκνηρία. Παρά τα αρνητικά συµπεράσµατα, παράλληλα, επισήµαναν ότι τα άτοµα 

ενδέχεται να είναι οκνηρά, όταν δουλεύουν σε οµάδες, γιατί πιθανώς να κρατούν την 

ενέργειά τους, όταν αυτή θα χρειαστεί να καταναλωθεί για µια αποκλειστικά ατοµική 

εργασία µε την προοπτική να κερδίσουν µια ανταµοιβή.  

   Οι Petty και Harkins, το 1982, διερωτήθηκαν µήπως αν το οµαδικό έργο είχε 

περισσότερο ενδιαφέρον ή ήταν λίγο πιο δύσκολο, θα περιόριζε την τάση µείωσης ή 

παρακράτησης της ατοµικής προσπάθειας. Με άλλα λόγια, αν η δυσκολία της 

προσπάθειας και η θεώρηση του ατόµου ότι η συµβολή του είναι άκρως απαραίτητη 
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και µοναδική για την εκτέλεση µιας οµαδικής εργασίας αποτελούν τροχοπέδη για την 

εµφάνιση της κοινωνικής οκνηρίας. Το 1984, ο Zaccaro, διατύπωσε περίπου τον ίδιο 

προβληµατισµό κάνοντας λόγο για την ελκυστικότητα της εργασίας αλλά και την 

αναγνώριση της ατοµικής συνεισφοράς στο τελικό αποτέλεσµα ενός οµαδικού έργου 

και κατά πόσο τα στοιχεία αυτά συµβάλουν στη µείωση των επιπέδων κοινωνικής 

οκνηρίας. 

    Γεγονός είναι ότι, όταν το πείραµα του Ringelmann επαναλήφθηκε, οι επιστήµονες 

ξεκίνησαν να αναζητούν τα αίτια και τις συνθήκες που ευνοούν την εµφάνισή του 

αλλά και τους παράγοντες εκείνους που µπορούν να το αποτρέψουν ή να το 

περιορίσουν. Ο Ringelmann, όπως προαναφέρθηκε, είχε εξηγήσει τη φθίνουσα 

ατοµική αποδοτικότητα σε σχέση µε τα προβλήµατα συγχρονισµού και έλλειψης 

κινήτρων των µελών της κάθε οµάδας, δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στα 

προβλήµατα συγχρονισµού. Αντίθετα, οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν 

µεταγενέστερα απέδειξαν ότι ο ρόλος των κινήτρων ήταν σηµαντικότερος και η µη 

ύπαρξή τους οδηγούσε κατά κύριο λόγο στη δηµιουργία του φαινοµένου. Επίσης,  

σύµφωνα µε τις ίδιες έρευνες, αυτή η απουσία όρεξης ή η τεµπελιά οφειλόταν στο 

γεγονός ότι το κάθε µέλος της οµάδας θεωρούσε ότι η ατοµική του επίδοση 

«χανόταν» µέσα στην οµαδική επίδοση (έλλειψη αναγνώρισης).  

   Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας που δείχνει τη χρονολογική εξέλιξη των 

κυριότερων ερευνών σχετικά µε το φαινόµενο της κοινωνικής οκνηρίας και τα 

σηµαντικότερα αίτια εµφάνισής αυτής.    
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Πίνακας 1:Οι σηµαντικότερες έρευνες για την κοινωνική οκνηρία 

Χρονολογική εξέλιξη ερευνών του φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας 

1913 Ringelmann  Το φαινόµενο του Ringelmann – 

∆ιελκυστίνδα ( “The Ringelmann effect” 

– Rope pulling) 

1974 Ingham, Levinger, Graves and 

Peckman – Μετονοµασία του 

φαινοµένου του Ringelmann σε 

κοινωνική οκνηρία 

(Relabeled the effect to Social loafing) 

 

 Κοινωνική Οκνηρία σε φυσικά έργα 

(Social loafing in Physical Tasks) 

1977 Harkins, Williams & Latane 

Πειράµατα µε σκούξιµο και παλαµάκια 

για µέτρηση ατοµικής προσπάθειας 

(Cheering & Clapping: The 

measurement of individual effort/output) 

Κοινωνική Οκνηρία σε γνωστικά έργα 

(Social loafing in Cognitive Task) 

Ανταµοιβές-Παρακίνηση-Συντονισµός- 

Ανατροφοδότηση 

(Rewards – Motivation – Coordination – 

Feedback) 

1979  Latane et. Al 

Κοινωνική οκνηρία: Κοινωνική 

ασθένεια 

(Social loafing : A Kind of social 

disease) 

 

Αρνητικές συνέπειες για τα άτοµα, τους 

κοινωνικούς θεσµούς, το κοινωνικό 

σύνολο γενικότερα 

(Negative effects on individuals, social 

institutions, societies in general) 

1982 Harkins & Petty  

Ο ρόλος της «ελκυστικής» εργασίας 

(The role of task attractiveness) 

Γνώσεις – ∆εξιότητες & Μοναδική 

συνεισφορά 

(Knowledge - Skills & Unique 

Contribution)  

1983 Kerr - The Sucker effect: lower 

effort of partners  

Μείωση προσπάθειας συναδέρφων 

1984 Zaccaro 

 Αναγνώριση έργου  

(Task  Identifiability) 

Αναγνώριση ατοµικής προσπάθειας 

(Identifiable individual effort) 
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1985 Jackson & Williams 

Η δυσκολία του έργου 

(The difficulty of the task) 

Κοινωνική οκνηρία σε δύσκολα έργα – 

Συνοχή της οµάδας εργασίας 

(Social Loafing on difficult tasks - Group 

Cohesiveness)  

1987 Szymanski & Harkins 

Η ανατροφοδότηση ως κίνητρο 

απόδοσης 

(The feedback on improved performance 

motivates performance0 

 

Αυτοαξιολόγηση/Αντικειµενικά κριτήρια 

αξιολόγησης 

(Self – Evaluation / Social-Objectives 

Standards) 

1992 George 

Ο ρόλος της εσωτερικής παρακίνησης 

των υπαλλήλων 

(Increasing employees’ Intrinsic 

Motivation) 

Εµπλουτισµός εργασίας – Λογοδοσία 

Αµοιβές & Κυρώσεις 

(Job enrichment – Accountability 

Contingent Rewards &  Punishment) 

2004 Linden, Wayne, Jaworski & 

Bennett 

∆ύο επίπεδα κοινωνικής οκνηρίας 

(Two levels of Social Loafing) 

Ατοµικό και οµαδικό επίπεδο 

(1
st
 Level: Individual 

2
nd

 Level : Group) 

2006 Fervonte, Green, Forster 

 

Κοινωνική Οκνηρία και οργανωσιακή 

δικαιοσύνη 

(Social Loafing and organizational 

Justice)  

 

2007 Stark, Shaw & Duffy  

Task Interdependence  

Ο ρόλος της εργασιακής αυτονοµίας 

 

2008 Tan and Tan Social loafing & 

organizational citizenship Behaviors  

 

 Κοινωνική οκνηρία και δεοντολογική 

οργανωσιακή συµπεριφορά 

 

   Το κοινό συµπέρασµα, πάντως, όλων των παραπάνω ερευνών είναι το εξής: όταν 

πολλά άτοµα ασχολούνται ταυτόχρονα µε το ίδιο έργο, εργάζονται πολύ λιγότερο από 

όσο εργάζονται, όταν ασχολούνται µόνα τους µε το έργο αυτό. Εποµένως, ως 
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κοινωνική οκνηρία ορίζεται η µείωση της προσπάθειας κατά την εκτέλεση ενός 

συλλογικού έργου, στο οποίο οι ατοµικές προσπάθειες όλων των µελών της οµάδας 

αθροίζονται, σε σύγκριση µε την προσπάθεια που καταβάλει το ίδιο άτοµο όταν 

εκτελεί το ίδιο έργο ατοµικά (Williams, Karau & Bourgeois, 1993) ή διαφορετικά η 

τάση της ανθρώπινης προσπάθειας να µειώνεται, όσο το µέγεθος της οµάδας 

µεγαλώνει, ονοµάζεται κοινωνική οκνηρία. Στην ουσία πρόκειται για την τάση 

µείωσης της ατοµικής προσπάθειας σε συλλογικά (αθροιστικά) έργα σε σύγκριση µε 

την ατοµική προσπάθεια.  

   Η κοινωνική οκνηρία είναι µια κατάσταση, µια συµπεριφορά, η οποία παρατηρείται 

σε πολλούς κοινωνικούς σχηµατισµούς και το βασικότερο που πρέπει να ερευνηθεί 

είναι τι οδηγεί τα άτοµα να φθάνουν σε αυτή την έλλειψη ενδιαφέροντος και την 

απουσία της «ανάµειξής» τους, όταν εργάζονται ως µέλη µιας οµάδας, ενός 

οργανισµού ή ενός εργασιακού περιβάλλοντος.  

2.2.5.Αίτια εµφάνισης της κοινωνικής οκνηρίας 

   Όπως είδαµε, η κοινωνική οκνηρία είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες 

που κάνουν τις οµάδες λιγότερο αποδοτικές σε σχέση µε την προσπάθεια και την 

εργασία που καταβάλουν τα µέλη τους ως µεµονωµένα άτοµα. Είναι κρίσιµο, 

εποµένως, για έναν οργανισµό να εντοπίσει τα αίτια εκείνα που ευνοούν την 

ανάπτυξη και την εξάπλωση της κοινωνικής οκνηρίας και να γνωρίζει κάτω από ποιες 

συνθήκες οι εργαζόµενοί του είναι πιθανότερο να µειώσουν την προσπάθεια και τη 

συνεισφορά τους κατά την εκτέλεση είτε ενός συλλογικού είτε ενός ατοµικού έργου.   

   Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι οι κύριες αιτίες της εµφάνισης του φαινοµένου της 

κοινωνικής οκνηρίας είναι η έλλειψη συντονισµού των µελών µιας οµάδας αλλά και 

η έλλειψη κινήτρων (Ringelmann,1913). Στη συνέχεια, όταν το φαινόµενο αυτό 

άρχισε να µελετάται πιο προσεκτικά, προστέθηκαν και άλλοι λόγοι, οι οποίοι µπορεί 

να οδηγήσουν στην κοινωνική οκνηρία τόσο σε ατοµικό, όσο και σε οµαδικό επίπεδο. 

Η τάση για την επίδειξη οκνηρίας επηρεάζεται από µεγάλο αριθµό παραγόντων και 

µεταβλητών, καθώς και συνθηκών και καταστάσεων κάτω από τις οποίες είναι 

περισσότερο ή λιγότερο πιθανόν να συµβεί και να εµφανιστεί. 

2.2.5.1. Ατοµικό Επίπεδο 
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     Τα αποτελέσµατα πιο πρόσφατων ερευνών έδειξαν ότι σε ατοµικό επίπεδο η 

κοινωνική οκνηρία µειώνεται, όταν η ατοµική εργασία είναι πιο διακριτή και η 

προσωπική συµβολή και συνεισφορά του καθενός πιο αναγνωρίσιµη. Οι αγγλικοί 

όροι που χρησιµοποιούνται από τη διεθνή βιβλιογραφία για το διακριτό της 

προσωπικής εργασίας και την «αξιολογική» αναγνώριση της ατοµικής προσπάθειας 

είναι οι όροι Task Visibility-Identifiability και  Identifiable Individual Effort. Οι 

όροι αυτοί πρακτικά αναφέρονται στο γεγονός ότι σε έναν οργανισµό ο άµεσα 

προϊστάµενος έχει πλήρη επίγνωση της ατοµικής προσπάθειας και τελικής 

συνεισφοράς του κάθε υπαλλήλου στο συλλογικό έργο, όταν αυτός εργάζεται σε ένα 

οµαδικό πλαίσιο ή αντίστροφα στην πεποίθηση ενός εργαζόµενου ότι ο προϊστάµενός 

του γνωρίζει τη συνεισφορά του κάθε υπαλλήλου σε µία υπηρεσία.  

   Οι άνθρωποι τείνουν προς την κοινωνική οκνηρία, όταν πιστεύουν ότι η απόδοσή 

τους δεν είναι αναγνωρίσιµη υπό την έννοια ότι ούτε θα λάβουν τα εύσηµα αν 

καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια αλλά και ούτε ότι θα τιµωρηθούν, αν τη 

µειώσουν. Όταν, δηλαδή, σε κάθε περίπτωση η προσπάθειά τους δεν θα αξιολογηθεί 

δεόντως, έτσι ώστε αυτοί να επιβραβευτούν και να αναδειχθούν προσωπικά ή στην 

αντίθετη περίπτωση να υποστούν κάποιες κυρώσεις. Η προσδοκία ότι κάποιος θα 

αξιολογηθεί για αυτό που κάνει µετριάζει την τάση προς την κοινωνική οκνηρία και 

αποτελεί κίνητρο για βελτίωση της απόδοσής του. Για το λόγο αυτό, στις έρευνες που 

διεξήχθησαν ένα από τα πιο βασικά συµπεράσµατα ήταν ότι αυτή η έλλειψη 

ενδιαφέροντος και προθυµίας για µεγαλύτερη καταβολή εργασιακής προσπάθειας θα 

µπορούσε να µειωθεί, αν τα µέλη της κάθε οµάδας θεωρούσαν ότι αναγνωρίζεται, 

εκτός από τη συνολική οµαδική επίδοση, και η αξία της ατοµικής συµµετοχής και 

επίδοσης στο τελικό αποτέλεσµα. Είναι γεγονός πάντως ότι, όταν υπάρχουν 

αντικειµενικά κριτήρια µέτρησης απόδοσης ή ρητά κριτήρια για την αξιολόγηση του 

επιπέδου της επίδοσης, η αδράνεια των υπαλλήλων φθίνει (Kidwell και Bennett, 

1993).  

   Σε ορισµένες περιπτώσεις, η  µείωση της προσπάθειας ενός εργαζόµενου είναι πολύ 

πιθανόν να οφείλεται στις αντιλήψεις που έχει αυτός αναφορικά µε την αναγνώριση 

της συνεισφοράς του και την έλλειψη ορθής αξιολόγησης της απόδοσής του. ∆ηλαδή, 

η οκνηρία ενδεχοµένως να αυξάνεται, όταν οι αντιλήψεις του για τη σχέση µεταξύ 

απόδοσης και αποτελεσµάτων είναι λιγότερο θετικές.  Με άλλα λόγια, όταν θεωρεί 

ότι υπάρχει αναντιστοιχία απόδοσης και ανταµοιβών, όταν δεν αποκτά το όφελος που 
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αναµένει και προσδοκά από την καταβολή των ατοµικών του εισροών σε ένα οµαδικό 

έργο. Κατά συνέπεια, χαµηλή εργασιακή αναγνωρισιµότητα από τον προϊστάµενο 

οδηγεί σε λιγότερο θετικές αντιλήψεις για τη σχέση απόδοσης – αποτελεσµάτων,  άρα 

αυτοµάτως και τα επίπεδα παρακίνησης ως προς την καταβολή προσπάθειας είναι 

χαµηλότερα (Jones, 1984; George, 1992). 

   Από την άλλη, δεν είναι και λίγοι εκείνοι οι υπάλληλοι, που όταν δεν είναι 

ξεκάθαρο τι πρέπει και πόσο να προσφέρει ο καθένας σε µία οµαδική εργασία, 

κινούνται αθόρυβα και αφήνουν τους υπόλοιπους να «βγάλουν τα κάστανα από τη 

φωτιά» και «το φίδι απ’ την τρύπα». Η ευθυνοφοβία τους είναι τόσο µεγάλη είτε 

λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών είτε λόγω άγνοιας του αντικειµένου της 

εργασίας που αισθάνονται δέος απέναντι στην ανάληψη οποιουδήποτε ρίσκου και 

προτιµούν να κρύβονται µέσα στο πλήθος (hiding in the crowd), καθώς η ανωνυµία 

καθιστά την ατοµική συνεισφορά ασήµαντη, υπό την έννοια ότι δεν είναι τόσο 

εύκολα διακριτή και µετρήσιµη. Με τον τρόπο αυτό, τα µέλη µιας οµάδας µειώνουν 

την προσπάθειά τους, καθώς η ευθύνη τους στη συλλογική απόδοση της οµάδας είναι 

συγκεχυµένη γεγονός που διευκολύνει την αποποίηση της ατοµικής ευθύνης (Simms 

και Nichols, 2014).  

   Σχεδόν παρόµοιος λόγος που ωθεί τα άτοµα να επιδεικνύον παθητική στάση είναι 

και αυτός που σχετίζεται µε το επουσιώδες της προσπάθειας (dispensability of 

individual effort). Η αίσθηση του «ουδείς αναντικατάστατος» και κατ’ επέκταση όχι 

και τόσο σηµαντικός για την οµάδα, δηµιουργεί στο άτοµο την εντύπωση ότι η δική 

του συµβολή, οι δικές τους οι εισφορές δεν είναι και τόσο απαραίτητες για την υψηλή 

ποιότητα του παραγόµενου αποτελέσµατος της οµάδας (Kerr και Brunn, 1983).       

   Επιπλέον, καθώς τα οµαδικά αποτελέσµατα δεν µπορούν να αποδοθούν 

αποκλειστικά και µόνο σε ένα µεµονωµένο άτοµο, η σχέση ανάµεσα στη συνεισφορά 

ενός ατόµου και την παραγωγής της οµάδας είναι νεφελώδης. Σε αυτή την περίπτωση 

τα άτοµα µπορούν να µπουν στον πειρασµό να γίνουν «λαθρεπιβάτες» και να 

επαφίενται στις προσπάθειες των υπολοίπων µελών της οµάδας, πολύ περισσότερο 

δε, όταν αισθάνονται και υποεκτιµηµένα µέσα σε αυτή. Πρόκειται για καθαρή 

απώλεια κινήτρου την οποία οι επιστήµονες την ονόµασαν free rider behavior. Η 

διαφορά είναι ότι οι κοινωνικά οκνηροί συνεισφέρουν στο τελικό προϊόν, έστω και 



57 

 

µηδαµινά, ενώ οι «λαθρεπιβάτες» καθόλου, αν και στο τέλος επωφελούνται της 

όποιας επιτυχούς οµαδικής προσπάθειας (Hogg & Vaughan, 2005). 

   Σε ατοµικό επίπεδο, επίσης, η κοινωνική οκνηρία επηρεάζεται από το βαθµό 

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης του ατόµου µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας για 

την εκτέλεση ενός έργου. Σύµφωνα µε έρευνες,  η κοινωνική οκνηρία αυξάνεται όταν 

υπάρχει εργασιακή αλληλεξάρτηση και µειώνεται αντίστροφα σε περίπτωση 

µεγαλύτερης εργασιακής αυτονοµίας (Task Interdependence) και µοναδικότητας 

της προσωπικής συµβολής (Stark, Shaw & Duffy, 2000).  Όταν οι συνθήκες δεν 

επιτρέπουν στα άτοµα να φανούν οι δικές τους ιδιαίτερες εισφορές στο τελικό έργο, 

όταν δηλαδή αισθάνονται ότι η δουλειά τους δεν ξεχωρίζει από εκείνη των 

υπολοίπων και ότι δεν θα ανταµειφθούν για τη διακριτή τους συµβολή, τότε 

παρακρατούν την προσπάθειά τους. Σύµφωνα µε αυτήν την εξήγηση, κάθε µέλος µιας 

οµάδας έχει ως κίνητρο να αυξήσει την απόδοσή του για να πραγµατοποιήσει µια 

δουλειά, µόνο αν αυτή θα έχει µελλοντικά για το ίδιο θετικές συνέπειες µέσω της 

ατοµικής επιβράβευσης. Συνεπώς, τα άτοµα κρατάνε δυνάµεις για µια τέτοια στιγµή 

προσωπικής ανέλιξης, προκειµένου σε εκείνη την περίπτωση να δώσουν το µέγιστο 

των δυνατοτήτων τους. Άρα, αντίστροφα, η συνεισφορά τους στους συλλογικούς 

στόχους, στο οµαδικό «παιχνίδι» είναι τελικά η άκρως απαραίτητη. 

   Ένας άλλος παράγοντας που µπορεί να κάνει τους ανθρώπους πιο νωθρούς και 

αργούς κατά την εκτέλεση µιας εργασίας είναι η έλλειψη «ελκυστικότητας» της 

συγκεκριµένης εργασίας (Task Attractiveness) αλλά και η µη ταύτιση του 

περιεχόµενου, του είδους και της φύσεως αυτής µε τις ικανότητες, τις γνώσεις και τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα ενός υπαλλήλου µε αποτέλεσµα αυτός να µην παρακινείται 

ανάλογα. (Harkins και Petty,1982;Zaccaro,1984). Η δυσκολία µιας εργασίας, η 

απλότητα ή η πολυπλοκότητα αυτής έχει αποδειχθεί ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην εµφάνιση ή µη τέτοιων νωθρών συµπεριφορών. Όταν ένας εργαζόµενος 

ενδιαφέρεται πραγµατικά για τη δουλειά που κάνει χωρίς να εξαρτά το ποσό της 

προσπάθειας και της συνεισφοράς του σε αυτή από εξωτερικά κίνητρα, τότε 

µειώνεται και η κοινωνική του οκνηρία. Το αυξηµένο προσωπικό ενδιαφέρον για µια 

εργασία και η προσωπική ανάµειξη (intrinsic involvement in task) αποτελούν 

σπουδαία πηγή παρακίνησης για την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Αντίθετα, οι 

εργαζόµενοι εκείνοι για τους οποίους µεγαλύτερη σηµασία έχει ο οικονοµικός 

παράγοντας και τα οικονοµικά οφέλη (work’s economic instrumentality) δουλεύουν 
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«τόσο όσο», δηλαδή εργάζονται σκληρά µόνο στην περίπτωση που γνωρίζουν εκ των 

προτέρων ότι η εργασία τους θα έχει είτε οικονοµικό αντίκρισµα είτε κάποιου άλλου 

είδους ωφέλεια που συνδέεται µε εξωτερικά κίνητρα ή ανταλλάγµατα (George,1992).  

      Πολλοί µελετητές αναζήτησαν τα αίτια του φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας  

στη βάση της προσωπικότητας και των ατοµικών χαρακτηριστικών, εστιάζοντας τις 

έρευνές τους στην επιρροή των προσωπικών διαφορών (Individual Differences) 

ειδικότερα µάλιστα στο θέµα της ατοµικής παρακίνησης, όταν κάποιο άτοµο 

δουλεύει σε οµάδα. Για παράδειγµα, άτοµα µε υψηλό κίνητρο επίτευξης δεν είναι 

κοινωνικά οκνηρά και δεν έχει καµία σηµασία και καµία αρνητική επίπτωση στη δική 

τους απόδοση το γεγονός ότι οι συνάδερφοί τους µπορεί να λουφάρουν ή όχι (Hart, 

2000). Επίσης, το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε και στον ρόλο των 

πέντε κυριότερων διαστάσεων της προσωπικότητας (The Role of Big Five in social 

loafing) εξωστρέφεια (extraversion), ευσυνειδησία (conscientiousness), δεκτικότητα 

σε εµπειρία (openness to experience), νευρωτισµός (neuroticism) και προθυµία 

(agreeableness) και την επίδραση της σπουδαιότητας αυτών στην κοινωνική οκνηρία 

(Ulke και  Bilgic,2011). 

2.2.5.2. Οµαδικό επίπεδο 

   Ένα από τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα µιας οµάδας είναι οι κοινά 

συνοµολογούµενοι και ακολουθούµενοι από όλα τα µέλη κανόνες (νόρµες) που 

διαµορφώνουν τη συµπεριφορά τους και συµβάλλουν στην αποτελεσµατική 

λειτουργία και επίδοση αυτής, ώστε να αποφεύγονται οι όποιες ενδο-οµαδικές 

συγκρούσεις. Όλα τα µέλη µιας οµάδας καλούνται, ο καθένας από τη µεριά του και 

ανάλογα µε τις ικανότητές του να παίξουν έναν ρόλο. Με τον όρο «ρόλο» 

υπονοούνται µια σειρά αναµενόµενων προτύπων συµπεριφοράς που πρέπει να 

επιδεικνύονται από κάποιον που κατέχει µια δεδοµένη θέση σε µια κοινωνική οµάδα 

(Παντελή, 2010).   

   Η πιο κοινή νόρµα των οµάδων είναι η νόρµα της επίδοσης που πρέπει να παρέχει 

σαφή πρότυπα για το πόσο σκληρά πρέπει να εργάζονται τα µέλη, ποιο πρέπει να 

είναι το επίπεδο παραγωγής, πώς να κάνουν τη δουλειά, ποιο επίπεδο αργοπορίας 

είναι αποδεκτό και άλλα παρόµοια. Οι νόρµες αυτές επηρεάζουν εξαιρετικά έντονα 

την επίδοση των ατόµων, καθώς έχουν την ικανότητα να τροποποιήσουν σηµαντικά 
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µια πρόβλεψη επίδοσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ικανότητα και το επίπεδο 

της προσωπικής παρακίνησης (Robbins &Judge, 2011).  

   Σε οµαδικό επίπεδο, το ισοδύναµο της προσπάθειας (Equity in effort) και η 

αναµενόµενη απόδοση από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας (Expected coworker 

performance) αναφέρεται στην αντίληψη που υπάρχει ότι οι συνεργάτες, οι 

συνάδερφοί µας δεν αναλαµβάνουν το κοµµάτι της δουλειάς που τους αναλογεί. Όσοι 

θεωρούν τους συναδέρφους τους τεµπέληδες ή ανίκανους, πολλές φορές επιδιώκουν 

την εξισορρόπηση των εισφορών για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης µε την 

αντίστοιχη µείωση της δικής τους προσπάθειας στην επίτευξη των οµαδικών στόχων. 

Αυτό σηµαίνει ότι ένα άτοµο, όταν πιστεύει ότι οι συνάδερφοί του δεν κάνουν το 

µερίδιο της δουλειάς που τους αντιστοιχεί και έχουν την τάση να παρακρατούν την 

προσπάθειά τους όχι λόγω ανικανότητας αλλά επί τούτου, τότε για να µη θεωρηθεί 

κορόιδο (sucker effect) κάνει και αυτό ακριβώς το ίδιο (Kerr, 1983). 

    Όµως στο σηµείο αυτό, τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών ποικίλουν υπό την 

εξής έννοια: αν το έργο, για παράδειγµα, είναι σηµαντικό τότε και στην περίπτωση 

ακόµα που οι συνάδερφοι λουφάρουν, οι υπόλοιποι αναπληρώνουν τη δική τους 

προσπάθεια, εκτελώντας και το δικό τους µερίδιο δουλειάς. Αυτά τα µη αναµενόµενα 

αποτελέσµατα των ερευνών, παρά τις αντίθετες προβλέψεις, οι µελετητές τα 

αποδίδουν στο φαινόµενο της κοινωνική αναπλήρωσης ή διευκόλυνσης (social 

compensation effect), όρος αντίθετος της κοινωνικής οκνηρίας. Επίσης, εργαζόµενοι 

µε ισχυρό το κίνητρο επίτευξης δεν µειώνουν την ένταση της προσπάθειάς τους, 

ακόµα και αν διαπιστώνουν ότι οι συνάδερφοί τους το κάνουν, και µάλιστα σε βάρος 

τους (Liden et al.,2004). 

   Το δύσκολο κοµµάτι κατά τη λειτουργία µιας εργασιακής οµάδας είναι η επίτευξη 

αποτελεσµατικής συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των µελών της. Μια 

συνεργατική οµάδα παράγει θετική συνέργεια µόνο µέσω της συντονισµένης 

προσπάθειας όλου του δυναµικού της, η οποία απαιτεί ιδιαίτερους χειρισµούς. Τα 

ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι τα επίπεδα της κοινωνικής οκνηρίας συνδέονται 

άµεσα µε το µέγεθος των οµάδων αυτών (group size). Συγκεκριµένα, οι µικρότερες 

οµάδες είναι πιο ευέλικτες και εκπληρώνουν τους εργασιακούς τους στόχους πιο 

γρήγορα από ότι οι µεγάλες, ενώ και τα άτοµα έχουν καλύτερη επίδοση στις 

µικρότερες από ότι στις µεγαλύτερες. Όσο αυξάνεται ο αριθµός των µελών µιας 
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οµάδας, όσο δηλαδή µεγαλώνει το µέγεθος αυτής, τόσο αυξάνεται και η τάση των 

µελών αυτών για καταβολή µικρότερης προσπάθειας µε αποτέλεσµα η ατοµική 

παραγωγικότητα του κάθε µέλους µέσα στην οµάδα να φθίνει (Hechter,1987). 

Επιπλέον, η συνεκτικότητα, η συνοχή της οµάδας (group cohesion) διαπιστώθηκε ότι 

είναι πολύ σηµαντική, διότι επηρεάζει την οµαδική παραγωγικότητα. Η σχέση 

ανάµεσα στη συνεκτικότητα και στην παραγωγικότητα εξαρτάται από τις νόρµες της 

οµάδας που έχουν να κάνουν µε την επίδοση. Πάντως, αν και η οµάδα είναι σαφώς 

ανώτερη από το άτοµο σε εκτιµήσεις και αξιολογήσεις, αφού συνδυάζει ένα ευρύ 

φάσµα χαρισµάτων και ικανοτήτων που διαθέτουν τα µέλη της αθροιστικά, η µέγιστη 

απόδοση αυτής δεν είναι αυτονόητη. Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται πιο συχνά 

σε οµάδες µε µικρή διαφορά ικανότητας µεταξύ των µελών και αυξηµένο βαθµό 

συνοχής (Douglas,1995).  

   Περαιτέρω, σύµφωνα και µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης (social learning 

theory), η συµπεριφορά του ατόµου προσδιορίζεται από το γνωσιολογικό του 

υπόβαθρο αλλά και από το κοινωνικό του περιβάλλον. Συνειδητά ή ασυνείδητα, λόγω 

και της µειωµένης κοινωνικής ευαισθητοποίησης που χαρακτηρίζει τη σηµερινή 

εποχή γενικότερα, τα άτοµα είναι πολύ πιθανόν να καταβάλουν µικρότερη 

προσπάθεια, όταν εργάζονται ως µέλη µιας οµάδας ή ενός συνόλου από όταν 

εργάζονται µόνα τους (Bandura,1973).   

 

 

2.2.6. Η µείωση της οργανωσιακής απόδοσης ως η κυριότερη συνέπεια της 

κοινωνικής οκνηρίας   

     

   Η οργανωσιακή πραγµατικότητα «παίρνει σάρκα και οστά» διά των πράξεων των 

ανθρώπων και των διαφόρων συνεργατικών οµάδων που δρουν εντός αλλά και εκτός 

ενός οργανισµού. Ιδιαίτερα, όµως, η συµπεριφορά του ανθρώπινου δυναµικού που 

τον στελεχώνουν, οι παράγοντες δηλαδή σε ατοµικό επίπεδο (individual-level 

factors) έχουν άµεση επίπτωση στην αποτελεσµατικότητα και στην αποδοτικότητα 

του οργανισµού (Brewer και Selden, 2000).  

 

   Η απόδοση σε γενικές γραµµές ορίζεται ως µία συνδυαστική λειτουργία 

ικανοτήτων και κινήτρων (Locke, Mento & Katcher, 1978). Με τον όρο 

αποδοτικότητα εννοείται το πόσο καλά χρησιµοποιούνται οι διαθέσιµοι πόροι του 
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οργανισµού, προκειµένου να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότητά του, δηλαδή ο βαθµός 

εκπλήρωσης των τιθέµενων στόχων του. Σε περίοδο, µάλιστα, έντονης οικονοµικής 

κρίσης το «doing more with less», ήτοι, η επίτευξη περισσότερων αποτελεσµάτων µε 

οικονοµικότερη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων είναι επιβεβληµένη ανάγκη.  

 

   Η έννοια της απόδοσης για τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς έχει να κάνει µε 

την εκτέλεση και αποπεράτωση προκαθορισµένων εργασιών και δραστηριοτήτων µε 

τέτοιο τρόπο που να αποφέρουν «χειροπιαστά» αποτελέσµατα. Αυτό προϋποθέτει ότι 

ο κάθε υπάλληλος προσωπικά αλλά και οι διάφορες οµάδες εργασίας που 

συγκροτούνται γνωρίζουν από πριν τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν. Αλλά 

και για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη ενός οργανισµού το κλειδί της επιτυχίας είναι 

η σωστή διοίκηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και η δίκαιη 

αξιολόγηση αυτής µε γνώµονα τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωσή της.  

 

   Τούτο, πρωτίστως, προϋποθέτει ότι η ηγεσία είναι ενήµερη στο έπακρο για τα 

προσόντα και τις δεξιότητες του κάθε υπαλλήλου, τις εκµεταλλεύεται και τις 

αξιοποιεί ορθολογικά, τοποθετώντας τον σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση. 

Επακόλουθα, ότι υιοθετεί και ακολουθεί ένα κοινό και ακριβοδίκαιο τρόπο για τη 

µέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων της και τρίτον ότι εφαρµόζει αµερόληπτα, 

χωρίς διακρίσεις, ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, το οποίο να επιβραβεύει 

την αποτελεσµατική επίδοση του προσωπικού, έτσι ώστε αυτό να αισθάνεται 

ικανοποιηµένο.    

 

   Εποµένως, κριτήρια εκτίµησης της οργανωσιακής απόδοσης, σύµφωνα και µε το 

θεωρητικό µοντέλο των ατοµικών παραγόντων του (Kim, 2004) αποτελούν η 

ικανοποίηση από την εργασία, η οργανωσιακή δέσµευση, η ηθική οργανωσιακή 

συµπεριφορά (organizational citizenship behavior), η παραγωγικότητα, η παροχή 

κινήτρων και ανταµοιβών, όχι απαραίτητα οικονοµικών, και η επιθυµία παραµονής 

σε µία θέση εργασίας.  

 

   Για την εξασφάλιση των ανωτέρω κριτηρίων που θα συµβάλουν στην ποιοτικότερη 

απόδοση ενός οργανισµού απαιτείται όχι µόνο ο τυπικός διοικητικός συντονισµός 

των δραστηριοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και η 

δηµιουργία ενός ηθικού, διαφανούς και αµερόληπτου πλαισίου διακυβέρνησης του 
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εσωτερικού του οργανισµού, το οποίο θα στηρίζεται σε µια κουλτούρα απόδοσης µε 

κύριες πτυχές την ισοτιµία, την αξιοκρατία και την ουδετερότητα. Και τούτο, διότι ο 

οργανισµός θα πρέπει να αντιµετωπίζει όλους τους εργαζόµενους µε εκτίµηση, 

σεβασµό και αξιοπρέπεια, αφού οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να θεωρούνται ως απλοί 

πόροι που θα χρησιµοποιηθούν και θα αντικατασταθούν αλλά ως πολύτιµο 

περιουσιακό στοιχείο (asset) πάνω στο οποίο θα πρέπει αδιαλείπτως να επενδύει ο 

οργανισµός, αν θέλει να είναι αποτελεσµατικός.  

 

   Ειδικότερα, η οργανωσιακή απόδοση (organizational performance) στηρίζεται 

κατεξοχήν στην επίδοση του κάθε υπαλλήλου που αυτός επιδεικνύει κυρίως σε 

ατοµικό επίπεδο. Η επίδοση αυτή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στην επίσηµη 

επίδοση (in-role performance) και στην ανεπίσηµη (extra-role performance).  

 

   Στην επίσηµη επίδοση (in-role performance) περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι 

αρµοδιότητες και οι καθηµερινές εργασίες που καλείται να εκπληρώσει κάποιος και 

οι οποίες αναπαριστούν τα µερισµένα καθήκοντα ανάµεσα σε όλους τους 

εργαζόµενους. Τα καθήκοντα αυτά αναφέρονται σε ένα σύνολο προσδοκώµενων 

συµπεριφορών για την προσήκουσα εκπλήρωση των επίσηµων στόχων απόδοσης που 

θέτει κάθε οργανισµός. Οι εργαζόµενοι είναι άµεσα υπεύθυνοι για την επίτευξη 

αυτών και θα πρέπει είτε να τους αναγνωρίζεται το µερίδιο επιτυχίας είτε να τους 

καταλογίζονται ευθύνες, αντιστοίχως µε τα τελικά αποτελέσµατα της εργασίας τους.  

Εν τέλει, η επίσηµη επίδοση είναι εκείνη η εργασιακή συµπεριφορά και συνεισφορά 

που αποτελεί µέρος των προκαθορισµένων οργανωσιακών λειτουργιών και 

κανονισµών που είναι συναφείς µε την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Συνεισφορά, η οποία αναµένεται και για την οποία ο κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να 

ανταµείβεται αναλόγως. 

 

   Στην ανεπίσηµη επίδοση (extra-role performance) συγκαταλέγονται 

δραστηριότητες πέρα από τις επισήµως προκαθορισµένες, που ατοµικά κάποιος 

υπάλληλος κάνει χωρίς να αναµένει άµεση αµοιβή ή όφελος, παρακινούµενος από 

δικούς του εσωτερικούς λόγους και η οποία διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. Τέτοιες 

δραστηριότητες, για παράδειγµα, είναι η ιδιαίτερη προθυµοποίηση να εκτελείς 

µερίδιο δουλειάς που αντιστοιχεί σε άλλους συναδέρφους, όταν αυτοί απουσιάζουν,  

ή η παροχή στήριξης και καθοδήγησης σε νεοεισερχόµενους υπαλλήλους. Και τα δύο 
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είδη επίδοσης συµβάλλουν αναµφισβήτητα στην ευηµερία και τη βιωσιµότητα του 

οργανισµού (Williams και Anderson,1991;Borman και  Motowildo,1993). 

 

      Παρόλα αυτά, κάθε σύγχρονος οργανισµός οφείλει να προάγει µε διάφορους 

µηχανισµούς την αυθόρµητη, καινοτόµο και πρωτότυπη συµπεριφορά που 

επιδεικνύουν οι υπάλληλοί του και η οποία συνίσταται σε επιπλέον συνεισφορές και 

εκδηλώνεται ασχέτως των προδιαγεγραµµένων απαιτήσεων του ρόλου τους. 

Πρόκειται για τη λεγόµενη ηθική οργανωσιακή συµπεριφορά (organizational 

citizenship behavior), η οποία προωθεί ακόµη περισσότερο την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία ενός οργανισµού (Katz & Kahn,1978). 

 

   Για το λόγο αυτό, η ανώτερη διοίκηση του οργανισµού πρέπει να φροντίζει 

αδιάκοπα για τη δηµιουργία αίσθησης ενός κλίµατος παραγωγικού ανταγωνισµού 

µεταξύ των υπαλλήλων, ο οποίος όµως ανταγωνισµός θα λαµβάνει χώρα «επί ίσοις 

όροις». Οι ίσες ευκαιρίες και οι δίκαιες διαδικασίες, εφαρµοζόµενες µε συνέπεια και 

συνέχεια µέσα στον χρόνο για όλους τους «δρώντες-παίκτες», συµβάλλουν στην 

ενότητα των ενεργειών και στην ανάπτυξη ενός επιτυχηµένου συστήµατος 

οργανωσιακής απόδοσης.   

 

    Σε αντίθετη περίπτωση, όπου στο εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανισµού τα 

επίπεδα της πολιτικής είναι υψηλά και αντίστροφα της οργανωσιακής δικαιοσύνης 

χαµηλά, τότε αυτό ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία των υπαλλήλων 

και άρα και την επίδοσή τους και συνεπώς και τη συνολική οργανωσιακή απόδοση. 

Ειδικά, όταν οι υπάλληλοι διαπιστώσουν ότι οι έχοντες πολιτική δύναµη και εξουσία 

καθορίζουν τα κριτήρια κατανοµής των πόρων, χωρίς προηγουµένως να έχει µετρηθεί 

αξιοκρατικά η απόδοση του καθενός και τι αξίζει αυτός πραγµατικά να λάβει ως 

ανταµοιβή για την προσφορά του, επιδεικνύοντας έτσι ελάχιστη έγνοια για τα 

αντικειµενικά στάνταρτ (standards) και τις ανάγκες τους, αυτοί πιθανώς να 

εµφανίσουν µε τη σειρά τους αποκλίνουσα οργανωσιακή συµπεριφορά. Μία από τις 

πιο συνηθισµένες είναι η µείωση της συνεισφοράς τους και η παρακράτησης της 

εργασιακής τους προσπάθειας, ανεβάζοντας µε τον τρόπο αυτό τα επίπεδα της 

κοινωνικής οκνηρίας και χαµηλώνοντας αντιστοίχως τα επίπεδα της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητάς τους. Είναι αυτονόητο ότι τέτοιες 
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συµπεριφορές έχουν καταστροφικά αποτελέσµατα στην καθολική λειτουργία του 

οργανισµού.  

 

   Σαφώς και η διαδικασία µέτρησης της απόδοσης δεν είναι και η πιο εύκολη 

υπόθεση, ειδικά σε µεγάλους σε µέγεθος οργανισµούς, καθώς δεν είναι πάντα 

ευδιάκριτο το πόσο οι δραστηριότητες του κάθε υπαλλήλου συνεισφέρουν στην 

πραγµατοποίηση των στόχων απόδοσης. Είναι όµως απαραίτητη, καθώς βοηθά στην 

καλύτερη εκτίµηση του τρόπου και του βαθµού, σύµφωνα  µε τον οποίο ο κάθε 

εργαζόµενος ξεχωριστά ή οµάδες εργαζοµένων συνεισφέρουν στους 

προκαθορισµένους στόχους απόδοσης του οργανισµού.     

 

   Η συνεισφορά και η προσπάθεια που καταβάλουν τα άτοµα ή οι εργασιακές οµάδες 

αποτελεί ουσιώδες σηµείο κρίσης για την απαρίθµηση των ποιοτικών ή µη 

οργανωσιακών αποτελεσµάτων για τα οποία αυτά είναι υπεύθυνα. Η κρίση όµως 

αυτή είναι επιτακτικό να στηρίζεται σε ένα κοινό σύστηµα αρχών και αξιών µε βάση 

το οποίο θα διοικείται ο οργανισµός, ώστε να προστατεύονται και να ικανοποιούνται 

τα έννοµα συµφέροντα όλων όσων ενδιαφέρονται και συνδέονται µε αυτόν στα 

πλαίσια του σκοπού όχι µόνο της βελτίωσής του αλλά και της ίδιας του της ύπαρξης.  

    Πάντως, η απόδοση κάθε ανθρώπου εξαρτάται από δύο παραµέτρους, από την 

ικανότητα για απόδοση (προσωπικότητα, χαρακτήρας, προσόντα, γνώσεις, 

προϋπηρεσία) και από τη διάθεση για απόδοση (βούληση, προθυµία, κίνητρα). Ο 

Parsons (1968) όρισε την προσπάθεια για απόδοση ως το µέσο εκείνο µε το οποίο η 

παρακίνηση µεταφράζεται σε ολοκληρωµένη εργασία, υπονοώντας ότι παίζει το 

διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ της µη ορατής ψυχολογικής διάθεσης του ατόµου και 

των εργασιακών αποτελεσµάτων. Ενώ, ο Maier (1955) υποστήριξε ότι η εργασιακή 

απόδοση ισούται µε τις ικανότητες του ατόµου πολλαπλασιαζόµενες µε το βαθµό της 

κινητοποίησής του. Αλλά και τέλος, όπως πολύ σωστά είπε και ο δικός µας ο 

Σωκράτης, χιλιάδες χρόνια πριν, «οκνηρός δεν είναι µόνο εκείνος που δεν κάνει 

τίποτα, αλλά και εκείνος που µπορεί να κάνει κάτι καλύτερα και δεν το κάνει!».  
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2.3. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

2.3.1. Η απουσία οργανωσιακής δικαιοσύνης ως αιτία εµφάνισης της κοινωνικής 

οκνηρίας 

   Όλοι οι οργανισµοί για να εκπληρώσουν την αποστολή και τις υποχρεώσεις τους 

καταφεύγουν σε µια σειρά από διαδικαστικές πράξεις που έχει επικρατήσει να 

ονοµάζονται λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές στην πραγµατικότητα είναι τα 

χαρακτηριστικά καθήκοντα που ανατίθενται από τον οργανισµό επισήµως σε κάθε 

µέλος του χωριστά και που αυτό καλείται να τα εκπληρώνει προσηκόντως µε την 

καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων των 

µελών ενός οργανισµού, ανεξάρτητα από το επίπεδο της διοικητικής πυραµίδας στο 

οποίο αυτά βρίσκονται αποτελεί µία ιδιαίτερη λειτουργία για κάθε οργανισµό, είτε 

του ιδιωτικού είτε του δηµοσίου τοµέα.  

   Οποιαδήποτε διοικητική λειτουργία, εξάλλου, αποτελεί και µία άσκηση 

συντονισµού, και θα ήταν ακριβέστερο αυτός να εκλαµβάνεται ως η ουσία της κάθε 

διοικητικής δραστηριότητας. Όπως προαναφέρθηκε, η έλλειψη συντονισµού των 

ατοµικών προσπαθειών κατά την εκτέλεση οµαδικών έργων είναι µια από τις 

βασικότερες, διαπιστωµένες και ερευνητικά, αιτίες της εµφάνισης της κοινωνικής 

οκνηρίας. Άρα, η επίτευξη αρµονίας των ατοµικών προσπαθειών για την εκπλήρωση 

οµαδικών εργασιών και οργανωσιακών στόχων αποτελεί το µυστικό της επιτυχούς 

αποτελεσµατικότητάς του και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι και ο πρωταρχικός 

σκοπός του.  

   Πόσο εύκολο, όµως, είναι για έναν οργανισµό αυτό; Η χρήση διοικητικών τεχνικών 

και γνώσεων για την επίτευξη αυτής της αρµονίας στο εσωτερικό του οργανισµού, η 

οποία συµβάλει στην αποδοτικότερη χρήση και αξιοποίηση των πόρων που αυτός 

διαθέτει, ιδίως των ανθρώπινων, δεν είναι αρκετή από µόνη της. Για την καλύτερη 

αντιµετώπιση πληθώρα προβληµάτων που ανακύπτουν από την καθηµερινή 

αλληλεπίδραση των στελεχών ενός οργανισµού κατά την εκτέλεση των εσωτερικών 

του λειτουργιών απαιτείται η καθιέρωση ενός κοινά αποδεκτού συστήµατος αξιών 

και η θέσπιση στοιχειωδών κανόνων.  

   Κανόνες, που ως θεσµικές νόρµες, είναι επιβεβληµένο να τηρούνται µε ίσα µέτρα 

και σταθµά για το σύνολο των µελών του οργανισµού, ώστε να διασφαλίζουν την 

ακριβοδίκαιη µεταχείριση αυτών, ευνοώντας την προσωπική ανάπτυξη και ευεξία 
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τους αλλά ταυτόχρονα να εγγυώνται τη σταθερότητα της γενικότερης λειτουργικής 

πορείας του οργανισµού στο πέρασµα του χρόνου. Κανόνες που να διαπνέονται, 

δηλαδή, από το αίσθηµα δικαίου αλλά συγχρόνως που να το ικανοποιούν κιόλας. Η 

ικανοποίηση του αποκαλούµενου γενικά περί δικαίου αίσθηµα ονοµάζεται 

δικαιοσύνη. Ο ρόλος της δικαιοσύνης στο εσωτερικό ενός οργανισµού είναι κρίσιµος 

για τη συνολικότερη οργανωσιακή ευρυθµία, καθώς η έλλειψη αυτής αποτελεί µία 

από τις κυριότερες αιτίες εµφάνισης του φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας. 

2.3.2.Εννοιολογογική και θεωρητική προσέγγιση της οργανωσιακής δικαιοσύνης 

   Η έννοια της δικαιοσύνης αποτελεί αντικείµενο έρευνας από την αρχαιότητα. Είναι 

πολυσήµαντη, αντιλαµβανόµενη µε διαφορετικούς τρόπους και όπως είχε τονίσει  ο 

Αριστοτέλης κατατάσσεται στα «πλεοναχώς λεγόµενα». Στην οµηρική επική ποίηση, 

η Θεά Θέµις θεωρούνταν προστάτιδα των σταθερών κανονισµών µέσα στους οποίους 

οι άνθρωποι όφειλαν να κινούνται. Για τον Πλάτωνα, η δικαιοσύνη συνιστά 

«µέγιστον αγαθόν», διότι µέσω αυτής πραγµατοποιείται ο ύψιστος σκοπός της 

πολιτείας που είναι η ευδαιµονία των πολιτών, επισηµαίνοντας ότι «το τα οφειλόµενα 

εκάστω αποδιδόναι δίκαιον εστίν» (Πλάτων, Πολιτεία) και άρα, υπό την έννοια αυτή, 

η δικαιοσύνη αφορά και την εντιµότητα στις συναλλαγές.  

   Για τον Αριστοτέλη, η δικαιοσύνη δεν είναι µόνο µια φυσική έξις του πράττοντα 

αλλά και εξωτερική ενέργεια «προς έτερον». Ως δυναµική ηθική αρετή, η δικαιοσύνη 

στα πλαίσια της συλλογικής ζωής δοκιµάζεται από τη σχέση των δικαιωµάτων και 

των υποχρεώσεων του ανθρώπου προς τον πλησίον. Άρα, η δικαιοσύνη δεν είναι 

µόνο ατοµική ηθική αρετή, όπως πίστευε ο Πλάτωνας, αλλά και κοινωνικοπολιτική 

ηθική αρετή, καθώς ο Αριστοτέλης την ερµηνεύει και ως στάση απέναντι σε κάποιον 

άλλο, αποκαλώντας την και «αλλότριον αγαθόν». Η δικαιοσύνη αναγνωρίζει 

πρωτίστως το Εσύ, ως υποκείµενο που έχει έννοµα συµφέροντα και δικαιώµατα, προς 

το Εγώ (Ηθικά Νικοµάχεια). Γεγονός είναι πάντως, ότι από όποια πλευρά και αν το 

δει κανείς το υπόβαθρο της δικαιοσύνης είναι η ηθική συµπεριφορά. Το 2005 οι 

Folger, Cropanzano και Goldman χαρακτήρισαν την δικαιοσύνη ως  «δεοντολογική 

αντίδραση» (deontic response) από την αρχαία ελληνική λέξη «δέον», που σηµαίνει 

το πρέπον, το δεσµευτικό, το υποχρεωτικό.  

   Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, τρία είναι τα είδη που υπάγονται στην έννοια της 

δικαιοσύνης: α) το διανεµητικό («εν ταις διανοµαίς» ή «νεµητικόν»), β) το 
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διορθωτικό («επανορθωτικόν») και γ) το ανταποδοτικό («αντιπεπονθός»). Το 

διανεµητικό διανέµει αγαθά, τιµές, πλούτη και αξιώµατα στους πολίτες βάσει της 

αξίας τους. Με αυτό εγκαθιδρύεται µια νοµική ισορροπία, η οποία, όταν διαταραχθεί 

από άδικες πράξεις, επεµβαίνει το διορθωτικό για να τις αποκαταστήσει, καθώς 

αποτελεί µε τη σειρά του το µέσο, το ισοζύγιο µεταξύ ζηµίας και κέρδους. Ενώ το 

ανταποδοτικό θεµελιώνει το δίκαιο στη µαθηµατική ισότητα – αναλογία, µε άλλα 

λόγια, την απόλυτη αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής.  

   Συνεπώς, κατά τον Αριστοτέλη, η δικαιοσύνη αποκτά και κοινωνικό χαρακτήρα, 

καθώς δεν τάσσεται στην υπηρεσία των συµφερόντων του ατόµου αλλά λειτουργεί 

χάριν του πλησίον προς τον οποίο εξωτερικεύεται και ενεργεί ο δίκαιος. Έτσι, 

υπερβαίνει τα εγωκεντρικά στοιχεία της φιλαυτίας, η οποία µετατρέπεται σε 

φιλαλληλία προς τον συνάνθρωπο (Πασόη, 2007). Συνήθως όµως, οι άνθρωποι έχουν 

µία εγωκεντρική άποψη για το τι είναι δίκαιο και µία ιδιοτελή προσέγγιση και 

ερµηνεία της έννοιας της δικαιοσύνης, θεωρώντας τελικά δίκαιο ότι τους ευνοεί.  

   Και τα τρία αυτά είδη δικαιοσύνης που ανέπτυξε ο Αριστοτέλης, πριν χιλιάδες 

χρόνια, έχουν κάτι κοινό. ∆ιέπονται και τα τρία από την αρχή της ισότητας. Τις 

τελευταίες δεκαετίες µεγάλος αριθµός ερευνητών στην προσπάθειά τους να 

ερµηνεύσουν τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η δικαιοσύνη στο εσωτερικό των 

οργανισµών και τις επιπτώσεις αυτής στην ατοµική απόδοση και τα οργανωσιακά 

αποτελέσµατα, εµπνεύστηκαν από διάφορες θεωρίες, όπως η θεωρίας της γνωστικής 

ασυµφωνίας, η θεωρίας της κοινωνικής ανταλλαγής και η θεωρία της ισότητας.  

   Οι κοινωνικοί επιστήµονες από τα µισά του 20
ου

 αιώνα είχαν αναγνωρίσει τη 

σηµασία των ιδανικών της δικαιοσύνης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ατοµική 

αλλά και την οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα. Το 1965 πρωτοδιατυπώθηκε από 

τον Adams η θεωρία της ισότητας (Equity Theory), η οποία έχει σχέση µε τη θεωρία 

της κοινωνικής σύγκρισης, σύµφωνα µε την οποία κάθε άτοµο αντιλαµβάνεται τον 

κόσµο µε τη µορφή συγκρίσιµων εισερχοµένων και εξερχοµένων πληροφοριών και 

ερεθισµάτων. Σε µια εργασιακή σχέση, το άτοµο συγκρίνει αυτά που βάζει και 

παίρνει από αυτή τη σχέση µε αυτά που βάζει και παίρνει κάποιο άλλο µέλος της 

σχέσης ή κάποιο άλλο άτοµο που βρίσκεται σε παρόµοια θέση µε τη δική του, 

επιθυµώντας την ίση και δίκαιη µεταχείριση σε σύγκριση κυρίως µε τους άλλους 

συναδέρφους του (Βακόλα και Νικολάου,2012).    
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   Αυτό µπορεί να τον οδηγήσει σε αλλαγή στα κίνητρα και την απόδοση, θετική ή 

αρνητική, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της σύγκρισης (Κάντας, 1998). Εξάλλου, οι 

αντιλήψεις  των εργαζοµένων για την ισότητα της µεταχείρισης αλλά και για το πώς 

οι ίδιοι αξιολογούν τη δικαιοσύνη στο εργασιακό τους περιβάλλον έχουν ως βάση τις 

θεωρίες της παρακίνησης, οι οποίες περιγράφουν τις διαδικασίες εκείνες που εξηγούν  

το γιατί και το πώς ενεργοποιείται και διαµορφώνεται η ανθρώπινη συµπεριφορά. Με 

άλλα λόγια, αν ο εργαζόµενος αντιληφθεί ότι υπάρχει ανισότητα µεταξύ 

προσφεροµένων και λαµβανοµένων, τότε αισθάνεται αδικηµένος µε πιθανό 

αποτέλεσµα να αυξηθεί η δυσαρέσκειά του και να µειωθεί η εργασιακή του απόδοση. 

Η ύπαρξη αισθήµατος αδικίας έχει δυσµενές αντίκτυπο και στην παρακίνηση, καθώς 

ο εργαζόµενος αλλάζει την εργασιακή του συµπεριφορά µειώνοντας τα 

προσφερόµενά του, δηλ. τη συνεισφορά του.  

    Σε γενικές γραµµές, η θεωρία της ισότητας αναφέρεται στις αντιλήψεις των 

εργαζοµένων περί ισότητας και ισοτιµίας και πραγµατεύεται τις µεταβλητές της 

παραγωγικότητας, της ικανοποίησης, της δέσµευσης, της απουσίας και της 

κινητικότητας. Εντούτοις, το πιο σηµαντικό κληροδότηµά της είναι ότι προσέφερε το 

έναυσµα για την έρευνα της οργανωσιακής δικαιοσύνης (organizational justice). 

Αρχικά, η θεωρία της ισότητας στηριζόταν στην αίσθηση ακριβοδικίας που έχει ο 

υπάλληλος αναφορικά µε τον όγκο και την κατανοµή των ανταµοιβών στα άτοµα, 

δηλαδή στη λεγόµενη διανεµητική δικαιοσύνη.  

   Προοδευτικά, όµως, η ισότητα αυτή άρχισε να ερευνάται υπό το πρίσµα της 

γενικότερης οργανωσιακής δικαιοσύνης, ήτοι, της άποψης και της αντίληψης για το τι 

θεωρείται αλλά και για το τι είναι ακριβοδίκαιο σε έναν εργασιακό χώρο.   

Ειδικότερα, η έννοια της οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι καθοριστική και ουσιώδης 

για την εύρυθµη λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισµού. Σύµφωνα µε τον Greenberg 

(1991), οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται τον οργανισµό τους ως δίκαιο, όταν 

πιστεύουν ότι οι ανταµοιβές τους ή οι προαγωγές τους, καθώς και ο τρόπος που αυτές 

δίνονται είναι δίκαιος.  

    Για την αποφυγή διαφορετικών ερµηνειών περί του τι ακριβώς αποτελεί 

ακριβοδίκαιο σε έναν εργασιακό χώρο, αναγκαίο είναι οι οργανωσιακές διαδικασίες, 

ακόµα και κατά το στάδιο της σχεδίασής τους, πόσο µάλλον κατά το στάδιο της 

εκτέλεσής τους να έχουν ως βάση συγκεκριµένες και κωδικοποιηµένες πηγές 
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δικαιοσύνης, όπως γραπτούς κανόνες – κανονισµούς, νόρµες, πρακτικές, πολιτικές 

αλλά και αξίες (οργανωσιακή κουλτούρα), οι οποίες να συνοµολογούνται και να 

γίνονται αποδεκτές από όλα τα µέλη ενός οργανισµού. Οι πηγές αυτές, αν 

ακολουθούνται µε συνέπεια και σταθερότητα, ειδικά από τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη, που οφείλουν να δίνουν το παράδειγµα για την καθολική τήρηση αυτών, 

είναι ικανές να αυξήσουν την αίσθηση επικράτησης δικαιοσύνης, δηµοκρατίας και 

αξιοκρατίας στο εσωτερικό των οργανισµών, γεγονός που θα ενισχύσει παράλληλα 

την οµαλότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.  

2.3.3. Οι κυριότερες διαστάσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης 

   Η έννοια της οργανωσιακής δικαιοσύνης εµπερικλείει τρεις επιµέρους διαστάσεις, 

οι οποίες συµβάλουν στην ανάπτυξη και καθιέρωση αυτής. Πρόκειται για τη 

διαδικαστική δικαιοσύνη (procedural justice) που αφορά τον τρόπο και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, δηλαδή το πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις, τη 

διανεµητική/επιµεριστική δικαιοσύνη (distributive justice) µε την οποία 

αξιολογείται η δικαιοσύνη σχετικά µε τα αποτελέσµατα των αποφάσεων που 

αφορούν κυρίως τον καταµερισµό των πόρων και των ανταµοιβών και τη 

διαδραστική δικαιοσύνη (interactional justice), η οποία επικεντρώνεται στις 

διαπροσωπικές σχέσεις των µελών ενός οργανισµού και την ποιότητα αυτών. 

Ειδικότερα, η διαδραστική δικαιοσύνη αφορά την αλληλεπίδραση µε τους φορείς της 

λήψης των αποφάσεων και αναφέρεται κυρίως στην αντίληψη του ατόµου ότι 

αντιµετωπίζεται µε αµεροληψία, σεβασµό και αξιοπρέπεια.  

       Αναλυτικότερα:  

   Η διαδικαστική δικαιοσύνη (procedural justice) αναφέρεται στην αντίληψη των 

ατόµων για τη νοµιµότητα και την αµεροληψία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων 

και του τρόπου που ακολουθείται για τον καθορισµό και την τελική µορφή των 

αποτελεσµάτων των αποφάσεων αυτών. Όπως στη ζωή του κάθε ανθρώπου, οι 

επιλογές που κάνει και οι αποφάσεις που παίρνει καθορίζουν την προσωπική και 

επαγγελµατική του πορεία, έτσι και η λειτουργία, η εξέλιξη και η ανάπτυξη ενός 

οργανισµού είναι το αποτέλεσµα µιας σειράς ατοµικών και συλλογικών αποφάσεων 

που αυτός λαµβάνει.  
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   Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι µια νοητική διεργασία, η 

οποία συντελείται πριν από οποιαδήποτε δράση και ενέργεια των ατόµων, αφού κατά 

τη διαδικασία αυτή τα άτοµα καλούνται να επιλέξουν µεταξύ δύο ή περισσότερων 

εναλλακτικών. Οι αποφάσεις ενός οργανισµού, όταν δεν στηρίζονται σε επίσηµους 

και αξιοκρατικούς κανονισµούς αλλά είναι αποτέλεσµα παρασκηνιακών πολιτικών 

µεθοδεύσεων, διαταράσσουν αναπόφευκτα την ισορροπία των σχέσεων και των 

συµφερόντων των µελών του, προκαλώντας µικρές ή µεγάλες συγκρούσεις µε 

αποτέλεσµα τον αποσυντονισµό της αρµονικής και θετικής συνέργειας αυτών.   

   Τι σκέφτονται όµως οι άνθρωποι, όταν αξιολογούν την αµεροληψία και την 

ουδετερότητα µιας διαδικασίας; Ποια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά µιας 

ακριβοδίκαιης και νόµιµης απόφασης; Αναµφίβολα, η σηµασία των αντικειµενικών 

κριτηρίων κατά τη διαµόρφωση, έκδοση και εφαρµογή µιας απόφασης αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα, ειδικά, αν τα κριτήρια αυτά αφορούν την αξιολόγηση της 

απόδοσης, τη χορήγηση ανταµοιβών ή την κατανοµή των πόρων. ∆ύο, εξίσου, 

βασικά στοιχεία είναι η δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας και η παροχή 

εξηγήσεων. Ο έλεγχος της διαδικασίας συνίσταται στη χορήγηση δικαιώµατος 

ελεύθερης έκφρασης των εργαζοµένων, κατά πόσο, δηλαδή, αυτοί έχουν τη 

δυνατότητα να προβάλουν τις απόψεις τους στους λήπτες των αποφάσεων σχετικά µε 

τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής. Πρόκειται για το λεγόµενο δικαίωµα 

ακρόασης. Σε µία έρευνα που διεξήγαγαν το 2010 οι Maharee-Lawler, et al. σε 616 

Αυστραλιανούς αστυνοµικούς διαπίστωσαν τη σπουδαιότητα αυτής της διάστασης 

της διαδικαστικής δικαιοσύνης για τους υπαλλήλους, δηλαδή της ευκαιρίας να 

εισακούγονται οι γνώµες τους για τα αποτελέσµατα των αποφάσεων (procedural – 

voice justice: the opportunity to be heard).  

   Για να χαρακτηρίσουν οι εργαζόµενοι µια διαδικασία ως ακριβοδίκαιη θα πρέπει να 

αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της νοµιµότητας των αποτελεσµάτων 

και ότι από τους λήπτες των αποφάσεων τους δίνονται σαφείς και ικανοποιητικές 

εξηγήσεις για τους λόγους που προέκυψαν τα αποτελέσµατα αυτά. Σηµαντικό 

στοιχείο θεωρείται και ο βαθµός συµµετοχής των υπαλλήλων της βάσης της 

ιεραρχίας στη λήψη αποφάσεων. Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός συµµετοχής τους 

στη λήψη των αποφάσεων και όση περισσότερη επιρροή µπορεί να ασκήσουν στη 

διαµόρφωση των αποφάσεων αυτών, τόσο πιο πολύ καλλιεργείται το αίσθηµα της 

δικαιοσύνης και της αµεροληψίας.  
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   Επιπλέον, η έγκυρη πληροφόρηση για τις ενέργειες που µεσολαβούν ή προηγούνται 

κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων βοηθούν τα άτοµα να αξιολογήσουν και 

την ποιότητα της µεταχείρισης και της αλληλεπίδρασης. Γενικά, όταν οι 

οργανωσιακές διαδικασίες είναι απαλλαγµένες από διακρίσεις και φαβοριτισµό και 

στηρίζονται σε διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια, αυτό βοηθά στο να κατανοούν και 

να αποδέχονται πιο εύκολα οι εργαζόµενοι τις αποφάσεις της διοίκησης σχετικά µε 

τις ανταµοιβές, τις προαγωγές, τις µετακινήσεις και τη γενικότερη υπηρεσιακή 

κατάσταση του προσωπικού. Αυτό προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις, οι οποίες συνήθως 

λαµβάνονται από ανθρώπους που βρίσκονται στα ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια,  

εφαρµόζονται µε συνέπεια απέναντι στο σύνολο των υπαλλήλων και µάλιστα, 

διαχρονικά, λαµβάνονται βασιζόµενες σε έγκυρες πληροφορίες και αξιόπιστα 

στοιχεία και ότι υπάρχει δυνατότητα να αµφισβητηθούν τα αποτελέσµατα αυτών µε 

την υποβολή αιτηµάτων επανεξέτασής τους.     

   Η έρευνα των Thibaut and Walker, το 1975, για τις αντιδράσεις των ατόµων 

σχετικά µε την αµφισβήτηση της νοµιµότητας µιας διαδικασίας, µέσω της 

δυνατότητας του ελέγχου της διαδικασίας αυτής (process control), οδήγησε στην 

ανάπτυξη της θεωρίας της διαδικαστικής δικαιοσύνης. Το 1980, ο Leventhal και οι 

συνεργάτες του διατύπωσαν έξι (6) συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία µια διαδικασία 

θα πρέπει να πληροί, έτσι ώστε να εκλαµβάνεται ως νόµιµη και αµερόληπτη. Τα 

κριτήρια αυτά είναι: α) Η διαχρονική σταθερότητα της διαδικασίας και η συνεπής 

εφαρµογή των αποφάσεων για το σύνολο των εργαζοµένων (consistency rule), β) η 

λήψη αποφάσεων χωρίς παρασκηνιακές πιέσεις, η διαφάνεια (bias suppression rule), 

γ) η ακρίβεια (accuracy), δ) η δυνατότητα διόρθωσης και τροποποίησης των 

αποφάσεων (correctability rule), ε) η αντιπροσωπευτικότητα (representativeness rule) 

και στ) η ηθικότητα (ethicality rule). Οι επιδράσεις της διαδικαστικής δικαιοσύνης 

γίνονται πιο σηµαντικές και πιο έντονες, όταν απουσιάζει η διανεµητική δικαιοσύνη 

και αυτό είναι λογικό, καθώς αυτή έχει να κάνει µε την αντίληψη του ατόµου για την 

ακριβοδικία του αποτελέσµατος. Όταν το αποτέλεσµα δεν είναι το επιθυµητό, όταν 

δεν πάρουµε αυτό που θέλουµε, αναζητούµε συνήθως το γιατί στον τρόπο µε τον 

οποίο αυτό προέκυψε.  

   Η διανεµητική δικαιοσύνη (distributive justice) αναφέρεται στην 

αντιλαµβανόµενη αµεροληψία και ουδετερότητα αναφορικά µε τις ανταµοιβές που 

λαµβάνει ο υπάλληλος από τον οργανισµό σε σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρει 
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σε αυτόν µε την εργασία του. Ως ανταµοιβές εννοούνται όχι µόνο οι οικονοµικές 

απολαβές αλλά και κάθε είδους ανταµοιβή, ακόµα και η ηθική ή και η επιβράβευση, 

ο έπαινος. Το σηµαντικότερο είναι να υπάρχει ανάµεσα στις ανταµοιβές και τις 

συνεισφορές ισορροπία και να παίρνει κανείς ότι του αξίζει ανάλογα µε αυτά που 

προσφέρει. 

   Η διανεµητική δικαιοσύνη, όπως προαναφέρθηκε, έχει τις ρίζες της στη θεωρία της 

ισότητας (Adams,1965), η οποία έχει άµεση σχέση και µε τη θεωρία της κοινωνικής 

ανταλλαγής (social exchange theory).  Ο κοινωνιολόγος George Homans (1961) 

θεωρείται ο θεµελιωτής αυτής της θεωρίας, η οποία µε τη σειρά της στηρίζεται στα 

οικονοµικά µέσω της θεωρίας της λογικής επιλογής ή λογικής δράσης (rational 

choice theory ή rational action theory). Οι άνθρωποι που συµµετέχουν σε 

κοινωνικές οµάδες βρίσκονται σε διαρκή ανταλλαγή. ∆ίνουν και παίρνουν. Ένα 

άτοµο παραµένει µέλος της οµάδας, εφόσον το όφελος από τη συµµετοχή του σε 

αυτή είναι µεγαλύτερο από το κόστος. Εποµένως, η θεωρία της κοινωνικής 

ανταλλαγής αναφέρεται στα οφέλη που προσδοκούν οι άνθρωποι κατά τη 

διαµόρφωση των κοινωνικών τους σχέσεων, τα οποία αναµένουν να είναι µεγαλύτερα 

από το κόστος της µη σύναψης των σχέσεων ή της διατήρησής τους (Simpon, 1972).  

   Σχεδόν πανοµοιότυπα µε τον Homans, ο Blau το 1964 έκανε λόγο για «δίκαιη 

ανταλλαγή» (fair exchange), η οποία πηγάζει από τις προσδοκίες για τα οφέλη που θα 

αποκοµίσει ένα άτοµο, όταν συµµετέχει σε µία οικονοµική ή κοινωνική ανταλλαγή 

(Blau’s role expectations). Η συµµετοχή σε έναν οργανισµό δηµιουργεί ένα σύνολο 

αµοιβαίων προσδοκιών τόσο από την πλευρά του οργανισµού, όσο και από την 

πλευρά του εργαζόµενου. Ο εργαζόµενος, ειδικότερα, προσδοκά από την 

αποτελεσµατική εκτέλεση των εργασιών του ανταµοιβές για την ικανοποίηση 

συγκεκριµένων αναγκών του. Στα πλαίσια αυτής της αµοιβαίας κοινωνικής 

ανταλλαγής για να υπάρχει ισορροπία στη σχέση εργαζόµενου και οργανισµού θα 

πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλιση της δίκαιης ανταλλαγής αξιών, είτε οικονοµικών 

είτε ηθικών. Αν η ανταλλαγή είναι άδικη, ο εργαζόµενος είναι πολύ πιθανόν να 

εµφανίσει αποκλίνουσα συµπεριφορά µε την ανάπτυξη αρνητικών στάσεων.     

   Το 1986, οι Bies και Moag εισήγαγαν την πιο πρόσφατη εξέλιξη στην 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της οργανωσιακής δικαιοσύνης, δίνοντας προσοχή στη 

σηµασία της ποιότητας της διαπροσωπικής µεταχείρισης των µελών ενός οργανισµού 
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κατά την εκτέλεση των οργανωσιακών διαδικασιών. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είναι µόνο 

σηµαντικό το περιεχόµενο ή η διαδικασία που χρησιµοποιείται για τον καταµερισµό 

των ανταµοιβών ή των πόρων αλλά σπουδαίο ρόλο παίζει εξίσου και το πώς 

αντιµετωπίζεται ο εργαζόµενος στο πλαίσιο αυτό. Αποκάλεσαν δε τη διάσταση αυτή 

της οργανωσιακής δικαιοσύνης ως διαδραστική δικαιοσύνη. 

    Η διαδραστική δικαιοσύνη (interactional justice) αναφέρεται στην αντίληψη του 

εργαζοµένου σχετικά µε την ποιότητα της µεταχείρισής του κατά τη εφαρµογή των 

οργανωσιακών διαδικασιών και πρακτικών αλλά και σχετικά µε τον βαθµό στον 

οποίο του συµπεριφέρονται µε αξιοπρέπεια, σεβασµό και ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, 

αφορά την αντιλαµβανόµενη αµεροληψία που επικρατεί στις καθηµερινές, 

διαπροσωπικές σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη ενός οργανισµού σε τοµείς 

όπως η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών πάνω σε εργασιακά θέµατα.  

   Και επειδή οι εργαζόµενοι συνδέουν στενά τη διαδραστική δικαιοσύνη ή αδικία µε 

τον άµεσο κοµιστή των µηνυµάτων και της πληροφορίας, ο τρόπος αντίληψης της 

όποιας υπάρχουσας διαδραστικής αδικίας σχετίζεται πιο στενά µε τον προϊστάµενο. Ο 

ισότιµος τρόπος µεταχείρισης του κάθε εργαζοµένου, είτε από τον άµεσο 

προϊστάµενο του, είτε από την ανώτερη ιεραρχικά διοίκηση, είτε από τους 

συναδέρφους του, ασχέτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών είναι απαραίτητος για την προαγωγή της κοινωνικής 

συνεργασίας. 

   Ακόµη πιο πρόσφατα, το 1993, ο Greenberg  διαχώρισε τη διαδραστική δικαιοσύνη 

(interactional justice) σε δύο ειδικότερους τύπους, στη διαπροσωπική δικαιοσύνη 

(interpersonal justice) και στην πληροφοριακή δικαιοσύνη (informational justice). 

Η πρώτη αντανακλά το βαθµό στον οποίο ένας εργαζόµενος αντιµετωπίζεται µε 

ευγένεια, σεβασµό και αξιοπρέπεια από την ηγεσία του οργανισµού ή από τρίτους 

που εµπλέκονται στην εφαρµογή των διαδικασιών ή στον καθορισµό των 

αποτελεσµάτων.   

   Ο δεύτερος τύπος  αυτός της πληροφοριακής δικαιοσύνης (informational justice) 

είναι η τακτική µε την ανάπτυξη της οποίας οι οργανισµοί προσπαθούν να 

εξαλείψουν το αίσθηµα της αδικίας µέσω της συστηµατικής πληροφόρησης και της 

επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους. Πρόκειται για τον µηχανισµό 

επαναπληροφόρησης και ελέγχου, το γνωστό feedback (ανατροφοδότηση), µε τον 
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οποίο µεταφέρονται πληροφορίες ή µηνύµατα σχετικά µε τα αποτελέσµατα των 

εκροών ενός οργανισµού. Στην ουσία, αποτελεί τον ρυθµιστή της σχέσης µεταξύ 

εκροών και εισροών ενός οργανισµού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή 

ισορροπία για την επιβίωσή του.  

   Όλα τα ανωτέρω είδη της οργανωσιακής δικαιοσύνης έχουν τη δική τους αξία και 

συµβολή στη διαµόρφωση του εργασιακού κλίµατος. Για παράδειγµα, η δίκαιη 

αντιµετώπιση (fair treatment) µπορεί να αυξήσει τη νοµιµοποίηση της ηγεσίας ενός 

οργανισµού και έτσι να περιορίζει την αντίσταση των υφισταµένων στις κάθε είδους 

αλλαγές που αποφασίζονται λόγω µεγαλύτερης εµπιστοσύνης στις αποφάσεις της. 

Επιπλέον, οι αντιλήψεις για την ύπαρξη ακριβοδικίας στον εργασιακό χώρο  

ενισχύουν την παρακίνηση των εργαζοµένων και προάγουν τη συνεργασία µεταξύ 

των µελών του οργανισµού.  Σε ατοµικό επίπεδο, η παροχή εργασίας σε ένα δίκαιο 

περιβάλλον ικανοποιεί ποικίλες προσωπικές ανάγκες, όπως ηθικές, συναισθηµατικές, 

ψυχολογικές, οικονοµικές. Περαιτέρω, έχει διαπιστωθεί ότι όλες οι ανωτέρω 

διαστάσεις ασκούν τεράστια επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση, στην 

οργανωσιακή δέσµευση, στην εργασιακή εξουθένωση, στις προθέσεις εγκατάλειψης 

του οργανισµού αλλά κυρίως στην απόδοση των εργαζοµένων (Fortin, 2008). 

  2.3.4. Ο ρόλος και η επίδραση της πολιτικής στους οργανισµούς και της  

οργανωσιακής δικαιοσύνης στο φαινόµενο της κοινωνικής οκνηρίας  

   Στο σηµείο αυτό, θα επιχειρηθεί να αναλυθεί η σχέση της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης µε το φαινόµενο της κοινωνικής οκνηρίας και πως οι αντιλήψεις των 

εργαζοµένων για το εάν και κατά πόσο δίκαιο είναι το εργασιακό τους περιβάλλον 

επηρεάζουν την απόδοσής τους µε έµφαση στη µείωση ή παρακράτηση της 

προσπάθειας αυτών,  όταν εργάζονται οµαδικά για την επίτευξη συλλογικών σκοπών.   

  Σηµαντικό ποσοστό δυσλειτουργίας των οργανισµών οφείλεται στο γεγονός ότι το 

εσωτερικό του περιβάλλον θεωρείται πολιτικό και ως τέτοιο ευνοεί την αδικία, τη 

µεροληψία και την αυθαιρεσία. Πολιτική και δικαιοσύνη είναι δύο οργανωσιακές 

µεταβλητές  που χρησιµοποιούνται εναλλάξ και συνδυαστικά. Στην ουσία πρόκειται 

για δύο διαφορετικές εννοιολογικές δοµές που έχουν όµως ένα κοινό χαρακτηριστικό. 

Επηρεάζουν άµεσα την εργασιακή απόδοση (performance).  
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   Οι οργανισµοί θεωρούνται και ως πολιτικές αρένες (Mintzberg, 1985). Οι 

αποφάσεις τους είναι αποτέλεσµα µια συνεχούς διαδικασίας έντονων διαβουλεύσεων 

και διαπραγµατεύσεων, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, είναι εµφανής η εξάρτησή τους 

από ιδιαίτερες πιέσεις και προτιµήσεις, προκειµένου να διασφαλιστούν και να 

προαχθούν τα ιδιοτελή συµφέροντα συγκεκριµένων ατόµων ή και οµάδων του 

οργανισµού (κλίκες). Αν και οι υπάλληλοι ανέκαθεν ήταν και είναι ευαίσθητοι σε 

θέµατα άδικων συµπεριφορών και άνισων µεταχειρίσεων, η οργανωσιακή δικαιοσύνη 

είναι ένας κλάδος που άρχισε να µελετάται µε περισσότερο ενδιαφέρον και προσοχή 

σχετικά πρόσφατα (αρχές της δεκαετίας του ΄80). Είναι γεγονός ότι οι διαπιστούµενες 

ανισότητες, η επίδειξη εύνοιας και η µη αξιοκρατική µεταχείριση των υπαλλήλων 

οδηγεί αυτούς σε καταστροφικές για τον οργανισµό αποκλίνουσες εργασιακές 

συµπεριφορές.  

   Σε γενικές γραµµές, οι υπάλληλοι αντιλαµβάνονται τους οργανισµούς τους ως 

δίκαιους, όταν θεωρούν ότι οι ανταµοιβές που λαµβάνουν και ο τρόπος που τις 

λαµβάνουν είναι ακριβοδίκαιος και αµερόληπτος. Για την εξαγωγή οποιουδήποτε 

συµπεράσµατος σχετικά µε τα επίπεδα της οργανωσιακής δικαιοσύνης, οι υπάλληλοι, 

αναπόφευκτα και φυσιολογικά, συγκρίνουν τον εαυτό τους και τις επιδόσεις τους µε 

αυτές των συναδέρφων τους στον ίδιο ή άλλο εργασιακό χώρο ή συγκρίνουν την 

τρέχουσα δουλειά τους µε προηγούµενες που είχαν. Έτσι, για να αισθανθεί ένας 

υπάλληλος ικανοποιηµένος θα πρέπει οι αντιλήψεις του για τη συνεισφορά του στους 

συλλογικούς στόχους του οργανισµού να συνάδουν µε την ανταµοιβή που αναµένει 

για τη συνεισφορά του αυτή.  

   Σε περίπτωση που ο υπάλληλος αντιληφθεί οποιαδήποτε αδικία σε βάρος του, 

ιδιαίτερα, όταν αυτή τελείται για την προώθηση και την ικανοποίηση ιδιοτελών 

συµφερόντων άλλου υπαλλήλου που δεν προσφέρει τις ίδιες εισροές µε εκείνον και 

µάλιστα µε παρασκηνιακές µεθοδεύσεις, τότε µειώνει την απόδοσή του. Στην 

απόδοση του ατόµου περιλαµβάνονται όλα εκείνα που προσφέρει κατά την εκτέλεση 

της εργασίας του, όπως για παράδειγµα ο κόπος του, τα προσόντα, οι εξειδικευµένες 

γνώσεις και οι δεξιότητές του, καθώς και η εµπειρία του. Όταν το άτοµο αρχίζει και 

συνειδητοποιεί ότι εργάζεται κάτω από ένα πλαίσιο ανισοτήτων, νιώθει αδικηµένο, 

διότι οι προσπάθειές του δεν αναγνωρίζονται και τότε αρχίζει να διακατέχεται από 

ψυχολογική ένταση. Η ένταση αυτή δηµιουργεί συνήθως θυµό, ο οποίος είναι 
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ανάλογος µε το βαθµό της θεωρούµενης ανισότητας. Ο θυµός µε τη σειρά του 

προκαλεί αλλαγή συµπεριφοράς και αρνητικές στάσεις. 

    Όσο αυξάνεται η ψυχολογική ένταση και ο θυµός, τόσο ο εργαζόµενος προσπαθεί 

να βρει τρόπους να µειώσει τις ανισότητες. Επανερχόµενοι στη θεωρία της ισότητας 

του Adams, όταν το άτοµο θεωρήσει ότι αδικείται αλλάζει συµπεριφορά, έτσι ώστε 

να αισθάνεται ότι αυτά που προσφέρει είναι ίσα µε αυτά που λαµβάνει. Αν ο 

εργαζόµενος πιστεύει ότι τα προσφερόµενά του είναι περισσότερα από τα 

λαµβανόµενα, τότε, είτε προσφέρει λιγότερα για να πετύχει την άρση της ανισότητας, 

είτε προσπαθεί να αποκοµίσει περισσότερα, δηλαδή να αλλάξει τα δεδοµένα (π.χ. τις 

αµοιβές) προς όφελός του. Η πιο ακραία αντίδρασή του, προκειµένου να µειώσει τις 

σε βάρος του αδικίες και ανισότητες, είναι η απόφασή του να εγκαταλείψει το χώρο 

της εργασίας του, να φύγει δηλαδή από τον οργανισµό ή ακόµα και αν παραµείνει να 

σταµατήσει να προσφέρει, µειώνοντας ή παρακρατώντας την προσπάθειά του 

(εµφάνιση κοινωνικής οκνηρίας).  

   Από έρευνες έχει προκύψει ότι, αυτοί που εγκαταλείπουν έναν οργανισµό και έχουν 

πιο έντονη πρόθεση για έξοδο από αυτόν, είναι, συνήθως, οι top performers του 

οργανισµού. Η πρόθεση ενός εργαζόµενου για απόσυρση και αποµάκρυνση από τον 

εργασιακό του χώρο (turnover intention) δεν εµφανίζεται από τη µία µέρα στην 

άλλη. Είναι µια εξελικτική πορεία που διέρχεται από διάφορα στάδια. Ξεκινά µε την 

εµφάνιση χαµηλής εργασιακής απόδοσης, η οποία µε τη σειρά της έχει σαν 

εφαλτήριο τη µείωση της εργασιακής ικανοποίησης που οδηγεί σε σταδιακή απώλεια  

οργανωσιακής δέσµευσης και εµπιστοσύνης. Η παράλληλη απουσία ισχυρών 

κινήτρων, εξωτερικών ή εσωτερικών, σε συνδυασµό µε τη διατάραξη της ποιότητας 

των εργασιακών σχέσεων αλλοιώνουν την επαγγελµατική ταυτότητα των 

εργαζοµένων, καθώς θεωρούν ότι δεν τους δίνονται ισότιµες ευκαιρίες για να 

ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους και να εναρµονίσουν τις εσωτερικές ανάγκες και 

φιλοδοξίες τους µε τους συλλογικούς στόχους του οργανισµού.  

   Η έρευνα για την απόσυρση ή την πρόθεση απόσυρσης ενός υπαλλήλου από τον 

οργανισµό του χρονολογείται από το 1958, όταν οι March and Simon’s εισήγαγαν τη 

θεωρία της ισορροπίας ή της σταθερότητας του οργανισµού (theory of organization 

equilibrium). Υποστήριξαν ότι ένας υπάλληλος δεν σκέφτεται την απόσυρσή του 

από τον  οργανισµό του, µόνο όταν ο τελευταίος του παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα 
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για να παραµείνει σε αυτόν. Οι Porter και Steers, το 1973, έκαναν αναφορά στην 

εκπλήρωση ή µη των προσδοκιών του υπαλλήλου εκ µέρους του οργανισµού (met 

expectations), επισηµαίνοντας ότι είναι ο κυριότερος παράγοντας για να µείνει ή να 

φύγει αντίστοιχα ο υπάλληλος από αυτόν, συνδέοντας την απόφαση αυτή άµεσα µε 

το επίπεδο της συνολικής εργασιακής τους ικανοποίησης.  

   Το 1977, ο Mobley υποστήριξε ότι, πριν την οριστική απόσυρση, γίνεται µια 

εσωτερική διεργασία από το ίδιο το άτοµο κατά την οποία αναζητεί και αξιολογεί τις 

πιθανές εναλλακτικές (Hom et al.,1984). Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει συνοπτικά 

τα εξής στάδια: Πρώτα ο εργαζόµενος αξιολογεί την παρούσα δουλειά του βάσει της 

συνολικής του ικανοποίησης. Πριν τις σκέψεις για έξοδο από τον οργανισµό, µπορεί 

να στραφεί και σε άλλες εναλλακτικές, οι οποίες καταδεικνύουν τη δυσαρέσκειά του, 

όπως κοπάνα ή υιοθέτηση συµπεριφοράς λουφαδόρου. Έπειτα ζυγίζει το κόστος της 

εξόδου, αναζητεί άλλες προοπτικές απασχόλησης, συγκρίνει παρούσα µε µελλοντική 

θέση εργασίας και έπειτα παίρνει την τελική του απόφαση.   

   Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την ψυχολογική καταρράκωση 

και εξουθένωση των ατόµων µε αποτέλεσµα αυτά να µην έχουν ούτε τη βούληση 

ούτε τη διάθεση  να προσφέρουν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Έτσι, αρχίζουν 

ψυχικά και νοητικά να παραιτούνται από τον οργανισµό ακυρώνοντας επί της ουσίας 

το µεταξύ τους ψυχολογικό συµβόλαιο, να αλλοτριώνονται από τα εργασιακά τους 

καθήκοντα, ώσπου καταλήγουν τελικά και στην οριστική τους απόφαση για φυσική 

και σωµατική αποµάκρυνση από το συγκεκριµένο εργασιακό περιβάλλον.  

2.4.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

      Στην ενότητα της κοινωνικής οκνηρίας, επισηµάνθηκε ότι η έλλειψη κινήτρων 

αποτελεί µία από τις βασικότερες αιτίες της. Η σχέση µεταξύ του φαινοµένου της 

κοινωνικής οκνηρίας και της παρακίνησης και δη ο ρόλος της εσωτερικής 

παρακίνησης στην ένταση της προσπάθειας, στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα 

της εργασιακής απόδοσης των υπαλλήλων είναι άµεση και τεράστιας σηµασίας. Πριν 

την ανάλυση των σχέσεων αυτών, κρίνεται σκόπιµη µία σύντοµη αναφορά για το τι 

εννοούµε, όταν κάνουµε λόγο για κίνητρα συµπεριφοράς και για παρακίνηση.  
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2.4.1. Κίνητρα συµπεριφοράς και παρακίνηση  

   Σύµφωνα µε τους ψυχολόγους, οι καθοριστικότεροι παράγοντες της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς είναι τα κίνητρα και η µάθηση. Η έννοια του κινήτρου ερευνάται από 

την ψυχολογία της βούλησης, όµως, πολλοί ψυχολόγοι εκτιµούν ότι η έννοια αυτή 

δεν έχει ακόµα αποσαφηνιστεί πλήρως, παρά τις δεκάδες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί. Ένα, πάντως, είναι κοινά αποδεκτό ότι τα κίνητρα αποτελούν τα ελατήρια 

εκείνα που µετατρέπουν τη βούληση και τις βαθύτερες σκέψεις του ατόµου σε πράξη.  

   Σύµφωνα µε τον Uznadze Dimitri (1886-1950), διάσηµο Γεωργιανό ψυχολόγο και 

ψυχοθεραπευτή του 20
ου

 αιώνα,  το κίνητρο είναι η αιτία της βούλησης και η σχέση 

του µε τη βουλητική πράξη δεν είναι ακριβώς ίδια µε τη σχέση φυσικού αιτίου και 

φυσικού αποτελέσµατος (Wikipedia). Αδιαµφισβήτητα, όµως, τα κίνητρα αποτελούν 

τη βάση των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές εκδηλώνονται µε τις 

συµπεριφορές που κάθε φορά και σε κάθε συγκεκριµένη περίσταση επιδεικνύει το 

άτοµο. Πριν από κάθε δραστηριότητα προηγείται µια διαδικασία, αυτή της επιλογής, 

της λήψης της απόφασης ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Για το 

λόγο αυτό, ψυχολογικά τουλάχιστον, το κίνητρο αποτελεί συνειδητοποιηµένο σκοπό.  

   Σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Σερδάρη (2002), «οι ιδιόµορφες προσωπικές 

κατασκευές, που αναλαµβάνουν τον ρόλο του ¨θαλασσοπόρου¨ στη συµπεριφορά, 

είναι ακριβώς τα κίνητρα. Αυτά ρυθµίζουν τη συµπεριφορά, κατευθύνοντάς την και 

διατηρώντας την απαραίτητη ενέργειά της για την υλοποίηση του προγράµµατός τους 

που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων. Στη σφαίρα της κινητοποίησης εντάσσονται 

όλα τα είδη των αφυπνίσεων: κίνητρα, ανάγκες, ενδιαφέροντα, επιδιώξεις, σκοποί, 

έλξεις, κινητοποιές στάσεις ή προδιαθέσεις, ιδανικά». Εποµένως, πρόκειται για µια 

ψυχολογική διαδικασία η οποία διεγείρει, κατευθύνει και διατηρεί µια συµπεριφορά 

προς ένα στόχο (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1997). Και επειδή, βεβαίως, τα κίνητρα δεν 

είναι ορατά και δεν µπορούµε να τα παρατηρήσουµε, συνάγουµε συµπεράσµατα για 

αυτά από τη συµπεριφορά κάποιου.  

   Εν ολίγοις, τα κίνητρα, οικονοµικά ή ηθικά, υλικά ή ψυχολογικά υποδηλώνουν την 

εσωτερική εκείνη κατάσταση του κάθε ανθρώπου που πυροδοτεί και κατευθύνει τη 

συµπεριφορά του προς διάφορους στόχους, οι οποίοι έχουν ως σηµείο εκκίνησής τους 

τις ιδιαίτερες ανάγκες και ως σηµείο τερµατισµού την ικανοποίηση αυτών. Πρόκειται 
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για µια «στοχευόµενη» δραστηριότητα, η οποία διατηρείται έως ότου επιτευχθεί το 

επιθυµητό αποτέλεσµα και ικανοποιηθεί µια συγκεκριµένη ανάγκη. Η κατάσταση 

αυτή κατά τη διαµόρφωσή της αλλά και κατά την εκδήλωσή της επηρεάζεται από 

ερεθίσµατα τόσο του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και του εσωτερικού κόσµου 

του ατόµου (ψυχισµός, προσωπικότητα, ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρας). 

   Από τη άλλη,  αν και η έννοια της παρακίνησης είναι τόσο οικεία σε όλους µας και 

τόσο ευρέως µελετώµενη, πασχίζουµε να βρούµε τον κατάλληλο και ακριβή 

εννοιολογικό προσδιορισµό αυτής. Το 1981, οι Kleinginna, P.R. και Kleiginna, A.M. 

κατέγραψαν περισσότερους από 140 διαφορετικούς ορισµούς για την έννοια της 

παρακίνησης. Η λέξη παρακίνηση (motivation) προέρχεται από τη λατινική λέξη 

motus και το λατινικό ρήµα movere που σηµαίνει κινούµαι, επηρεάζω και επιδρώ, 

συναρπάζω. Εποµένως, µε τον όρο παρακίνηση εννοείται ο βαθµός κατά τον οποίο 

ένα άτοµο αφυπνίζεται για να δράσει (Rainey, 1993). Με άλλα λόγια, είναι η ώθηση 

για δράση. Το σύνολο όλων εκείνων των εσωτερικών ψυχολογικών διεργασιών που 

προκαλούν διέγερση, κατεύθυνση και επιµονή στη συµπεριφορά ενός ατόµου για την 

επίτευξη συγκεκριµένου στόχου (Greenberg  και Baron, 2003; Robbins και Judge, 

2008). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η παρακίνηση είναι ένα καθαρά προσωπικό 

θέµα. Κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός και έχει διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες, 

αξίες, παρελθόν, εµπειρίες, µόρφωση και στόχους. Οπότε, ότι παρακινεί κάποιον, δεν 

σηµαίνει ότι µπορεί να παρακινήσει, στον ίδιο βαθµό τουλάχιστον, και κάποιον 

άλλον.  

   Κατά την αναζήτηση του όρου παρακίνηση µπορεί κανείς να βρει πληθώρα 

µελετών, εµπειρικών ερευνών, βιβλιογραφικών συγγραµµάτων και σχετικών άρθρων. 

Φυσικό και επόµενο να διερωτηθεί  γιατί η µελέτη της έννοιας της παρακίνησης είναι 

τόσο σηµαντική. Ποιοι είναι οι λόγοι εκείνοι, που διαχρονικά µάλιστα, «παρακινούν» 

τόσους και τόσους ειδικούς από διαφορετικές επιστήµες να ασχολούνται µε το θέµα 

αυτό;  Η απάντηση δίνεται, αυτοµάτως, από τη δυναµική του όρου αυτού καθεαυτού. 

Χωρίς παρακίνηση δεν θα υπήρχε δράση και χωρίς δράση δεν θα υπήρχε ζωή! Ούτε 

εξέλιξη, ούτε ανάπτυξη αλλά ούτε και πρόοδος.  

   Βέβαια, η δράση αυτή πηγάζει από διάφορες ανεκπλήρωτες ανθρώπινες ανάγκες 

και η παρακίνηση λειτουργεί όσο αυτές υφίστανται. Ένα αρχαίο ρητό, λέει: «Ανάγκα 

και οι θεοί πείθονται» (Σιµωνίδης ο Κείος ( 556-468 π.Χ.). Πόσο µάλλον οι απλοί 
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άνθρωποι! Ο δε αρχαίος τραγικός ποιητής, Αισχύλος (525 – 456 π.Χ.), στο έργο του 

¨Προµηθεύς  ∆εσµώτης¨ αναφέρει: «Το της ανάγκης εστί αδήριτον σθένος», ότι 

δηλαδή η δύναµη της ανάγκης είναι ακαταµάχητη, ενώ και ο σπουδαίος αρχαίος 

Έλληνας φιλόσοφος, Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) ισχυρίστηκε ότι: «Άνευ των 

αναγκαίων αδύνατον και ζην και ευ ζην», ήτοι, χωρίς τα αναγκαία είναι αδύνατο 

κάποιος και να ζει αλλά και να ζει καλά. 

      Στο σηµείο αυτό, όµως, τίθενται, αυτονόητα, τα εξής ερωτήµατα: «Τι θεωρείται 

αναγκαίο για τον καθένα µας ξεχωριστά»; «Είναι η κατεύθυνση για την επίτευξη ενός 

σκοπού µονόδροµος για όλους µας»; « Έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ένταση και 

την ίδια επιµονή στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τον σκοπό αυτόν»;  Ένα 

είναι το µόνο σίγουρο, ότι ακόµα και ο πιο ικανός, χωρίς παρακίνηση µπορεί και να 

αποτύχει.  

2.4.1.1. Κατηγοριοποίηση κινήτρων – Τύποι παρακίνησης  

   Η πιο γνωστή κατηγοριοποίηση των κινήτρων είναι διττή υπό την έννοια ότι έχει 

διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ανθρώπινες συµπεριφορές που παρακινούνται από 

εξωτερικά ή εξωγενή κίνητρα και άλλες που παρωθούνται από εσωτερικά ή ενδογενή 

κίνητρα. Εποµένως, υπάρχουν δύο κύριοι τύποι παρακίνησης ανάλογα µε το είδος του 

κινήτρου, η εξωτερική (η εξωγενής) παρακίνηση και η εσωτερική (η ενδογενής) 

παρακίνηση. Και στις δύο περιπτώσεις, τρία είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία των 

παρακινητικών διεργασιών η ένταση, η κατεύθυνση και η επιµονή των προσπαθειών 

ενός ατόµου για την κατάκτηση ενός στόχου και την ικανοποίηση µιας ανάγκης του  

    Πιο συγκεκριµένα, η ένταση περιγράφει το ¨ποσό¨ της παρακίνησης που υπάρχει 

(how much motivation) και το επίπεδο αυτής, χαµηλό ή υψηλό (the level of 

motivation). Η ένταση για να έχει αποτέλεσµα πρέπει να διοχετεύεται προς κάποια 

κατεύθυνση (orientation of motivation), να έχει σαφή προσανατολισµό, ο οποίος 

καθορίζει τις συµπεριφορές και τους στόχους που κινητοποιούν το άτοµο (the why of 

actions), ενώ η τελευταία διάσταση η επιµονή έχει να κάνει µε τη χρονική διάρκεια 

της παρακινητικής προσπάθειας (how long), δηλαδή για πόσο χρονικό διάστηµα 

διατηρεί κάποιος την προσπάθεια που καταβάλει σε υψηλά επίπεδα. Υποστηρίζεται 

ότι τα άτοµα που διαθέτουν ισχυρά κίνητρα επιµένουν σε µία δραστηριότητα µέχρι να 
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την ολοκληρώσουν µε επιτυχία, ώστε να εκπληρωθεί ο αρχικός στόχος αυτής (Ryan 

και  Deci,2000). 

   Κοινό στοιχείο, επίσης, και των δύο κατηγοριών της παρακίνησης είναι ότι η 

επίτευξη των στόχων και η εκπλήρωση των αναγκών έχει ως αποτέλεσµα κάποιο 

είδος ανταµοιβής που προσδοκάται, ανταµοιβή η οποία µπορεί να είναι είτε εγγενής 

είτε εξωγενής. Στην πρώτη περίπτωση οι ανταµοιβές προέρχονται από το εσωτερικό 

του ατόµου, για παράδειγµα λαµβάνοντας ευχαρίστηση και υπερηφάνεια για ένα έργο 

που εκτελέστηκε σωστά, ενώ η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται µε ανταµοιβές που 

δίνονται από ένα άλλο άτοµο.  

   Εποµένως, εξωτερικά κίνητρα είναι εκείνα που δραστηριοποιούν τον άνθρωπο 

λόγω εξωτερικών συνεπειών και αποτελεσµάτων όπως χρήµατα, προνόµια, αύξηση, 

προαγωγή, κύρος, κοινωνική θέση και παρέχονται συνήθως από τρίτους. Εσωτερικά 

κίνητρα είναι εκείνα που δραστηριοποιούν τον άνθρωπο αυτά καθαυτά µε την 

απουσία εξωτερικής ανταµοιβής. Εκείνα που πηγάζουν από τα έµφυτα ενδιαφέροντα 

και προτιµήσεις, εκείνα που παρέχουν απόλαυση και ευχαρίστηση για τη 

δραστηριότητα που κάνει κάποιος και που του προκαλούν αισθήµατα ολοκλήρωσης 

και βαθιά ικανοποίησης από το γεγονός και µόνο ότι αυτό που κάνει κάποιος αξίζει 

τον κόπο (Καψάλης, 2005). 

   ∆ράσεις που στοχεύουν σε ένα ή περισσότερα ορατά αποτελέσµατα, πέραν της 

ίδιας της δραστηριότητας, δηλαδή σε εξωγενείς ανταµοιβές, (π.χ. υλικές απολαβές, 

έπαινοι ή αποφυγή τιµωρίας), εκλαµβάνονται ως µέσο προς έναν σκοπό και για αυτό 

εντάσσονται στην κατηγορία εκείνων των συµπεριφορών που υποκινούνται από 

εξωγενή κίνητρα. Τα άτοµα συχνά παρωθούνται και αναλαµβάνουν δράση λόγω 

εξωτερικών ερεθισµάτων. Όταν το ελατήριο της κινητοποίησής τους είναι εξωγενές, 

ο τύπος της παρακίνησης αυτής ονοµάζεται εξωγενής ή εξωτερική παρακίνηση. Η 

εξωτερική παρακίνηση αφορά δραστηριότητες που γίνονται για την επίτευξη ενός 

αποτελέσµατος εντελώς διαφορετικού από την ολοκλήρωση αυτής καθεαυτής της 

δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, τα άτοµα ενεργοποιούνται, διότι περιµένουν 

κάτι «χειροπιαστό» από τη δραστηριοποίησή τους. Για παράδειγµα, στον εργασιακό 

χώρο, η εξωτερική παρακίνηση συνδέει την εργασιακή προσπάθεια και επίδοση µε 

την επιθυµία ικανοποίησης κάποιου υλικού ή οικονοµικού στόχου και όχι µε την 

εργασία αυτή καθεαυτή.  
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   Αντιθέτως, η εσωτερική παρακίνηση είναι µια πλήρως αυτοκαθοριζόµενη 

ενδογενής κινητοποίηση (Deci & Ryan, 1985). Αποτελεί την έµφυτη εκείνη 

παρωθητική τάση για ενέργεια που συνήθως καταλήγει σε υψηλής ποιότητα 

δηµιουργικότητα, παρά την κούραση, την αβεβαιότητα, την απογοήτευση ή το θυµό 

που κάποιος µπορεί να αισθάνεται. Αφορά δράσεις που εκτελούνται από ένα άτοµο 

για εσωτερική ικανοποίηση και ολοκλήρωση, αδιαφορώντας για τις ορατές συνέπειες 

και τα υλικά αποτελέσµατα. Στην εσωτερική παρακίνηση, η ανταµοιβή ενυπάρχει 

στην ίδια την εκτέλεση του έργου και η ικανοποίηση της ανάγκης αυτής αυξάνεται 

σταδιακά, όσο κάποιος ασχολείται µε εργασίες που τον ενδιαφέρουν, τον 

ενθουσιάζουν ή ακόµα και τον προκαλούν.  

  Πρόκειται στην ουσία για οικειοθελή και επίµονη προδιάθεση που διακατέχει το 

άτοµο και που το κατευθύνει σε βουλητικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται 

µε αυθόρµητες συµπεριφορές, χωρίς να επηρεάζονται κατά βάση από εξωτερικές 

πιέσεις ή παράγοντες. Με λίγα λόγια, είναι όλα εκείνα τα εσωτερικά «σκουντήµατα» 

που συντελούν στη γνωστική, κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη, στην εσωτερική 

ολοκλήρωση και αυτοπραγµάτωση και αποτελούν θετική εµπειρία µέσω της οποίας ο 

άνθρωπος εξασκεί και επεκτείνει τις ικανότητες, δεξιότητες αλλά και τις γνώσεις του.  

   Οι Ryan and Deci (2000) θεωρούν την εσωτερική παρακίνηση ως το πιο σηµαντικό 

και επίµονο είδος παρακίνησης, ενώ οι Frey και Osterloh (2002) διακρίνουν τρεις 

τύπους εσωτερικής παρακίνησης. Πρωτίστως, οι άνθρωποι αποφασίζουν να 

εµπλακούν σε µία δραστηριότητα, όταν αυτή καθεαυτή η δραστηριότητα αποτελεί για 

τους ίδιους πηγή χαράς και ικανοποίησης. Ο δεύτερος τύπος αφορά δραστηριότητες 

που ναι µεν µπορεί να µην εξάπτουν τόσο το ενδιαφέρον ή να είναι κουραστικές, 

παρόλα αυτά η ολοκλήρωσή τους είναι πηγή ευχαρίστησης. Και η τρίτη περίπτωση 

έχει να κάνει µε τη συµµόρφωση των ανθρώπων σε διάφορα πρότυπα ή νόρµες 

(στάνταρτ) για το δικό τους γενικότερο καλό. Αυτά µπορεί να είναι για παράδειγµα 

κάποια ηθικά πρότυπα, τα οποία το άτοµο νιώθει ότι πρέπει να σεβαστεί και να τα 

ακολουθήσει, ή να είναι απλά η έντονη επιθυµία του να δράσει σύµφωνα µε διάφορες 

αξίες που έχουν µεγάλη σηµασία για τον ίδιο.  

   Μεγαλύτερη προσοχή από τις επιστήµες και ιδίως από την επιστήµη της κοινωνικής 

και γνωστικής ψυχολογίας, δίνεται στα ενδογενή κίνητρα και την εσωτερική 

παρακίνηση, καθώς εκτιµάται ότι αυτό το είδος των κινήτρων και αυτού του τύπου η 
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παρακίνηση οδηγεί σε αποτελέσµατα υψηλής αξίας και ποιότητας. Όσο πιο ενδογενή 

είναι τα κίνητρα ενός ατόµου, τόσο υψηλότερη η ένταση και µεγαλύτερη η επιµονή 

και η συνέπεια στην καταβολή της προσπάθειάς του για την επίτευξη ορισµένου 

στόχου.  

 2.4.2. Η σηµασία της παρακίνησης στην επίτευξη οργανωσιακών στόχων 

   Η σηµασία της παρακίνησης και της χορήγησης κινήτρων στους εργαζόµενους 

έγκειται στο γεγονός ότι αυτά συµβάλουν σε µεγαλύτερη, ποσοτικά και ποιοτικά, 

καταβολή προσπάθειας από πλευράς εργαζοµένων, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε 

αύξηση της εργασιακής τους απόδοσης. Επειδή τα κίνητρα είναι πολύµορφα και 

πολυδιάστατα, η ηγεσία κάθε οργανισµού οφείλει να κατανοεί τα αίτια της 

συµπεριφοράς των µελών της και να προβλέπει τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε 

διοικητικής πράξης, ώστε η συµπεριφορά και η δράση να κατευθύνονται κατά τέτοιο 

τρόπο που να εκπληρώνονται οι σκοποί και των µελών και του οργανισµού.  

   Η ταυτόχρονη ικανοποίηση αναγκών και η παράλληλη επίτευξη των στόχων 

εργαζοµένων και οργανισµών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αναβάθµιση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για τους λόγους αυτούς, η «παλέτα» των 

κινήτρων θα πρέπει να περιλαµβάνει αποχρώσεις από ικανοποιητικές οικονοµικές 

απολαβές, προοπτικές εξέλιξης, καλές εργασιακές συνθήκες, ακριβοδίκαιη κατανοµή 

πόρων και ανταµοιβών, ηθική αναγνώριση, δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, 

υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. Ο κατάλογος είναι µακρύς, καθώς η σχέση κινήτρων και 

απόδοσης στηρίζονται στην αφοσίωση στο στόχο, σε συναισθηµατικές παραµέτρους, 

σε συγκυρίες και συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό περιβάλλον ενός 

οργανισµού αλλά και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε 

εργαζοµένου. 

   Γενικότερα, σε κάθε περίπτωση, απώτερος σκοπός της παρακίνησης είναι η 

ενεργοποίηση του ατόµου, προκειµένου αυτό να επιτύχει την ολοκλήρωση 

συγκεκριµένου στόχου. Στους κόλπους ενός οργανισµού η ενεργοποίηση αυτή είναι ο 

κινητήριος µοχλός των υπαλλήλων, καθώς οι οργανωσιακοί στόχοι µπορούν να 

εκπληρωθούν µόνο µέσω της δραστηριοποίησης αυτών. Θεωρία και εµπειρική 

µελέτη, ήδη από τη δεκαετία του ΄50 µε τη γνωστή σε όλους µας πυραµίδα του  



84 

 

Maslow, επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς είναι αυτό που κινητοποιεί τους 

εργαζοµένους για την καλύτερη απόδοσή τους. 

2.4.2.1. Παράγοντες εσωτερικής παρακίνησης  

   Το ζητούµενο σε όλες τις θεωρίες των κινήτρων είναι ο εντοπισµός εκείνων των 

προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τόσο τη διαµόρφωσή τους, όσο και τη 

διατήρησή τους. Οι παράγοντες αυτοί, είτε αφορούν αξίες και πεποιθήσεις, είτε 

συναισθήµατα και χαρακτηριστικά προσωπικότητας, είτε συγκεκριµένες υπάρχουσες 

συνθήκες και καταστάσεις ασκούν σηµαντική επιρροή στην αποδοτική συµπεριφορά 

του ατόµου µέσα σε έναν οργανισµό. Ο εργαζόµενος είναι ένα πλάσµα µε διάφορες 

ανάγκες, ψυχικές και µη, τις οποίες βέβαια δεν αποχωρίζεται όταν δρα εντός του 

εργασιακού του περιβάλλοντος.  

   Γεγονός είναι ότι οι περισσότερες θεωρίες δίνουν έµφαση στα σχετικά µόνιµα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, υπονοώντας ότι τα κίνητρα σχετίζονται 

περισσότερο µε τον εσωτερικό κόσµο ενός ατόµου, τις εσωτερικές προδιαθέσεις ή 

διεργασίες του (ενδογενή κίνητρα) παρά µε εξωτερικούς παράγοντες. Υπάρχουν όµως 

και σύγχρονες θεωρίες που συνδέουν την παρακίνηση µε τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας, µε το κοινωνικό και φυσικό πλαίσιο αυτής, µε τις ανταµοιβές αλλά και τις 

επικρατούσες συνθήκες και τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά που ασκούν είτε άµεση 

είτε έµµεση επίδραση στη συµπεριφορά και την παραγωγικότητα ενός εργαζόµενου. 

  Συγκεκριµένα, τα «επιτεύγµατα» ή τα κίνητρα επίτευξης σχετίζονται µε υιοθέτηση 

συµπεριφορών που οδηγούν σε επιτυχή αποτελέσµατα ή σε αριστεία. Το άτοµο µε 

ισχυρό κίνητρο επίτευξης επιδιώκει την επιτυχία σε διάφορους τοµείς της ζωής του 

και την εκπλήρωση των γενικότερων φιλοδοξιών του, ενώ και από τον τρόπο που 

εκτελεί ένα έργο αντανακλάται η επιθυµία του να δείξει όλη την γκάµα των 

ικανοτήτων του (Harackiewicz et al., 1997). Τα άτοµα αυτά τείνουν να είναι 

ανταγωνιστικά και αποδίδουν καλύτερα, όταν δουλεύουν µόνα τους παρά ως µέλη 

µιας οµάδας, αισθάνονται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την αυτό-αποτελεσµατικότητά 

τους, έχουν µεγαλύτερη ανάγκη για αυτονοµία, διαθέτουν ενδόµυχη επιθυµία για 

ικανότητα/επάρκεια και επιλέγουν εργασίες που επιτρέπουν πρωτοβουλίες. 

Ειδικότερα, ο προσανατολισµός προς την αυτονοµία σχετίζεται µε υψηλή 
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αυτοεκτίµηση και αυτορρύθµιση και µε µια πιο ολοκληρωµένη προσωπικότητα 

(Bandura, 1986; Zuckerman, 1992; Williams και Deci, 1996). 

   Άλλος παράγοντας παρακίνησης εντοπίζεται στις κοινωνικές ανάγκες που έχει το 

άτοµο και κυρίως στη θεµελιώδη ψυχολογική ανάγκη για επικοινωνία µε τους 

άλλους. Τα άτοµα που κινητοποιούνται για τον λόγο αυτό επιθυµούν να βρίσκονται 

µαζί µε άλλους, να εκφράζουν τις ιδέες και τα συναισθήµατά τους και να νιώθουν 

αποδεκτοί (Mc Clelland, 1961). Ένα άνετο εργασιακό και συναδερφικό περιβάλλον 

µε ανοιχτή επικοινωνία και διαφανείς διαδικασίες σε συνδυασµό µε την ανάγκη 

συνύπαρξης µέσα σε µία οµάδα εργασίας είναι δυνατό να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο 

προς δράση. Ιδίως τα ενδογενή κίνητρα είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν ή να 

ενισχυθούν σε εργασιακά πλαίσια που χαρακτηρίζονται από ένα αίσθηµα ασφαλών 

διαπροσωπικών σχέσεων (Ryan και La Guardia, 2000). Έχει παρατηρηθεί ότι τα 

άτοµα στον εργασιακό τους χώρο αποδίδουν καλύτερα όταν αισθάνονται αποδοχή 

και εκτίµηση από τους συναδέρφους και τους προϊσταµένους τους, ενώ, παράλληλα, 

και η συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυξάνει το αίσθηµα του 

«ανήκειν» στην εργασιακή οµάδα αλλά και στον οργανισµό ευρύτερα (Ritcher,2005). 

   Περαιτέρω, πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη µιας σειράς 

χαρακτηριστικών που έχει µια εργασία, όπως ποικιλία, σπουδαιότητα, βαθµός 

δυσκολίας, ελευθερία και ανεξαρτησία στο σχεδιασµό και στον τρόπο εκτέλεσης 

αυτής παράγει υψηλότερα επίπεδα παρακίνησης. Οι υπάλληλοι που αισθάνονται ότι 

αυτό που κάνουν υπόκειται στον έλεγχό τους και είναι αποτέλεσµα αυτόνοµης 

επιλογής δείχνουν µεγαλύτερο ζήλο και είναι πιο αφοσιωµένοι σε αυτό που κάνουν. 

Όταν η εργασία δεν περιορίζεται µόνο σε µηχανικές και τυποποιηµένες κινήσεις αλλά 

απαιτεί µια ποικιλία διαφορετικών ενεργειών που εξάπτουν τη φαντασία και το 

ενδιαφέρον του υπαλλήλου, όταν δηλαδή τα βασικά τους καθήκοντα είναι ελκυστικά 

και η διεκπεραίωσή τους εκλαµβάνεται ως πρόκληση, τότε οι περισσότεροι 

υπάλληλοι έχουν µεγαλύτερη παρακίνηση και είναι πιο ικανοποιηµένοι (Smith, 

2004). Σε πολλούς εργαζόµενους, εξάλλου, η απίστευτη µονοτονία οδηγεί και σε 

πνευµατική στασιµότητα.  

   Με άλλα λόγια, οι εργασιακές ιδιότητες είναι εκείνος ο παράγοντας παρακίνησης, ο 

οποίος συνδέεται µε την ολοκλήρωση, τη δηµιουργικότητα και την ανάπτυξη του 

ατόµου. Πολλοί µελετητές κάνουν λόγο για τη σπουδαιότητα της εργασιακής 
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ταύτισης. Πρόκειται για το ψυχολογικό δέσιµο µεταξύ του εργαζόµενου και της 

εργασίας που κάνει και ουσιαστικά περιλαµβάνει το ρόλο που παίζει η εργασία στο 

πως ένα άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του µέσω αυτής λόγω της αξίας και της 

σπουδαιότητας που αυτή η ίδια η εργασία του προσδίδει (π.χ. αυτοεκτίµηση, 

αυτοσεβασµός).  

   Η σύνδεση της παρακίνησης µε τις ανταµοιβές, υλικές ή άυλες  είναι ένας ακόµη 

παράγοντας που συµβάλει στη δραστηριοποίηση των εργαζοµένων. Η ανταµοιβή 

αποτελεί ένα φυσιολογικό στοιχείο που αντανακλά ανάγκες ασφάλειας, όπως 

προστασία, σταθερότητα, ασφάλιση, κίνητρα που κατά κανόνα προωθούν την καλή 

διαβίωση των εργαζοµένων και τη διασφάλιση της τήρησης των µελλοντικών 

αναγκών.  Συγκρίνοντας τις υλικές µε τις άυλες ανταµοιβές, τα οικονοµικά και µε τα 

µη οικονοµικά κίνητρα έχει αποδειχθεί ότι τα πρώτα µόνο βραχυπρόθεσµα µπορεί να 

λειτουργήσουν πιο παρακινητικά. Μακροπρόθεσµα λειτουργούν αυτά που δεν έχουν 

οικονοµικό αντίκρισµα. Από τα πορίσµατα ερευνών σε διάφορα περιβάλλοντα 

εργασίας διαπιστώθηκε ότι ο πιο ισχυρός παράγοντας παρακίνησης είναι η 

αναγνώριση, διότι είναι πολύ σηµαντικό να εκτιµάται δεόντως η δουλειά που κάνει 

κάποιος και ο κόπος που καταβάλει (Stephen Robbins,2005). Επίσης, κατά τον 

Herzberg (1959) τα οικονοµικά κίνητρα δεν είναι αυτά που δηµιουργούν τη βαθιά 

επιθυµία για να θυσιαστεί κάποιος για το καλό του οργανισµού.     

   Σε γενικές γραµµές, η έρευνα της οργανωσιακής συµπεριφοράς υποστηρίζει ότι οι 

άνθρωποι που επιλέγουν την εργασία τους πέραν των εξωγενών ανταµοιβών και 

επιδιώκουν εργασιακούς στόχους για ενδογενείς λόγους είναι πιο ικανοποιηµένοι µε 

τη δουλειά τους, αισθάνονται ότι ταιριάζουν περισσότερο στον οργανισµό τους και 

αποδίδουν καλύτερα. Για κάποιους το να αποδίδεις καλά είναι µια ανταµοιβή από 

µόνη της γιατί αυξάνει την ικανοποίηση, ενώ η εσωτερική παρακίνηση που 

συσχετίζεται µε την αξία και το ενδιαφέρον της εργασίας τείνει να µειώνει την 

κοινωνική οκνηρία που παρατηρείται στους κόλπους των οργανισµών.  

   Ο ρόλος όµως των ατοµικών διαφορών στην παρακίνηση κάνει την έρευνα για 

αυτήν εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη. Για αυτό και η χορήγηση των 

κατάλληλων κινήτρων σε κάθε έναν εργαζόµενο ξεχωριστά ανάλογα µε τις ανάγκες, 

τις προτιµήσεις και την προσωπικότητα αυτού οδηγεί σε µεγαλύτερη 

δραστηριοποίησή του µε φυσική συνέπεια την αύξηση της απόδοσής του.     
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2.4.2.2. Παρακίνηση και εργασιακή απόδοση   

   Η εργασιακή απόδοση (job performance), σύµφωνα µε τον Mitchell (1982) δεν 

είναι τίποτα άλλο πέραν του αποτελέσµατος της παρασχεθείσας εργασίας, η οποία 

συνίσταται από τέσσερις κύριες µεταβλητές: ικανότητα, κατανόηση φύσης εργασίας, 

περιβάλλον και παρακίνηση. Ως προς την παρακίνηση των υπαλλήλων ο ίδιος 

υποστήριξε ότι αυτή αφορά όλους εκείνους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό της βούλησης ενός υπαλλήλου να εκδηλώσει 

συγκεκριµένη συµπεριφορά και να εµπλακεί ενεργά σε συγκεκριµένη 

δραστηριοποίηση. Στοιχεία άρρηκτα συνδεδεµένα µε την παρακίνηση είναι η 

αποφασιστικότητα, η πρόθεση και η ατοµική επιλογή και για αυτό είναι αποκλειστικά 

και µόνο στο χέρι κάθε υπαλλήλου να αποφασίσει αν και πόση προσπάθεια θα 

καταβάλει κατά την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων.   

   Κινούµενοι στο ίδιο πλαίσιο οι Kumar και Sharma (2001) εξέφρασαν την άποψη ότι 

στην πραγµατικότητα η διοίκηση ενός οργανισµού δεν µπορεί να παρακινήσει τους 

υπαλλήλους της. Αυτό που µπορεί όµως να κάνει είναι να διερευνά συνεχώς τους 

λόγους εκείνους που επηρεάζουν τους υπαλλήλους στο να υιοθετούν αυτοί 

συγκεκριµένες συµπεριφορές έναντι άλλων µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί οι ίδιοι να 

αισθανθούν την ανάγκη να κινητοποιηθούν από µόνοι τους.  

   Πάντως ένας υπάλληλος για να είναι αποδοτικός θα πρέπει να διαθέτει καταρχάς τη 

γνώση, τα προσόντα και τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται από τη συγκεκριµένη 

θέση εργασίας. Έπειτα, θα πρέπει να κατανοεί επακριβώς τι είναι υποχρεωµένος να 

κάνει και να παρακινείται κατάλληλα, έτσι ώστε να εντείνει την προσπάθειά του για 

την άρτια ολοκλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.  Σε όλα αυτά, εάν η 

παρακίνηση είναι µηδενική, ακόµα και ο πιο ικανός και ταλαντούχος υπάλληλος 

µπορεί να αποτύχει. Αντιθέτως, υπάλληλος µε υψηλά επίπεδα παρακίνησης µπορεί να 

πλησιάσει τη µέγιστη δυνατή απόδοση, ακόµα και αν υπάρχουν κάποια κενά στη 

γνώση για παράδειγµα του αντικειµένου της εργασίας, φαινόµενο που συνήθως 

συµβαίνει µε τους νεοεισερχόµενους στον οργανισµό υπαλλήλους.  

   Αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι τέτοιες που να ευνοούν 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του. Τα εσωτερικά 

ερεθίσµατα που κινητοποιούν τους εργαζόµενους δεν είναι από µόνα τους αρκετά, αν 
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το εργασιακό πλαίσιο δεν τα αναγνωρίζει και δεν τα ενισχύει (Baard, Deci & Ryan, 

2004). Η παρεµπόδιση της πραγµάτωσης ενός στόχου, προς τον οποίο ένας άξιος και 

ευσυνείδητος υπάλληλος  είναι έντονα παρακινούµενος, από τις από τις µη 

ακριβοδίκαιες αποφάσεις της ανώτατης διοίκησης ενός οργανισµού και το έντονο 

πολιτικό παρασκήνιο που πιθανόν να επικρατεί στο εσωτερικό αυτού επιδρούν 

αρνητικά στη συµπεριφορά του. Πάντως, η µοναδική περίπτωση ουσιαστικής 

αντιµετώπισης των επιζήµιων αποτελεσµάτων της οργανωσιακής πολιτικής  είναι η 

ύπαρξη υψηλών ατοµικών ψυχολογικών µηχανισµών.  

      Η παρακίνηση των εργαζοµένων δεν ισοδυναµεί αυτόµατα µε µέγιστη απόδοση, 

καθώς είναι µόνο ένας κρίκος στη αλυσίδα και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν 

το επίπεδο της απόδοσής τους. Παρά ταύτα, η εύστοχη παρακίνηση του ανθρώπινου 

δυναµικού θεωρείται η µεγαλύτερη πρόκληση για έναν οργανισµό αλλά και το 

ισχυρότερο ατού του. Και αυτό διότι, οι υπάλληλοι που παρακινούνται µε ορθό τρόπο 

και κατάλληλους µηχανισµούς έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι διαθέτουν καλύτερη 

σωµατική και πνευµατική υγεία, λιγότερο άγχος και στρες, απολαµβάνουν 

περισσότερο τη δουλειά που κάνουν, η οργανωσιακή τους δέσµευση αυξάνεται, ενώ 

και η πρόθεση εξόδου από τον οργανισµό µειώνεται. Κατά συνέπεια, όντας πιο 

καινοτόµοι, δηµιουργικοί, υπεύθυνοι, ευρηµατικοί και συνολικότερα ικανοποιηµένοι 

από την εργασία τους, συµβάλλουν µε µεγαλύτερη προθυµία και ζήλο στη 

µακροπρόθεσµη επιτυχία ενός οργανισµού.  

   Τέλος, µια εντελών διαφορετική προσέγγιση της παρακίνησης διατυπωµένη από 

ψυχολόγους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης συνδέει την κινητοποίηση µε την 

πραγµατικότητα. Ειδικότερα, κατά τον ορισµό που διατυπώνει π.χ. ο Rubinstein «η 

κινητοποίηση είναι η µέσω του ψυχισµού αιτιοκρατία της συµπεριφοράς του 

ανθρώπου που συντελείται έµµεσα µε τη διαδικασία της αντανάκλασης της 

πραγµατικότητας από το υποκείµενο. Με την κινητοποίηση ο άνθρωπος εµπλέκεται 

στο περιεχόµενο της πραγµατικότητας». Βάσει της απόψεως αυτής, η κινητοποίηση 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πραγµατικότητα µε τον εξής τρόπο: ο άνθρωπος 

αντανακλά την πραγµατικότητα, διασπώντας την µέσα από τον ψυχικό του κόσµο, 

διαµέσου υποκειµενικών και εν µέρει κινητοποιών σχηµατισµών. Αυτό είναι που 

προσδιορίζει πρώτα από όλα την επιλεκτικότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας η 

οποία έχει ορισµένη κατεύθυνση (Σερδάρης, 2002).  
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   Με αφορµή την άποψη αυτή στην αµέσως παρακάτω ενότητα θα εξεταστεί η σχέση 

της εσωτερικής κυρίως παρακίνησης µε την πραγµατικότητα των δηµόσιων 

οργανισµών και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που λειτουργούν ως κίνητρα αλλά και 

ως αντικίνητρα της εργασιακής απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων.  

 

2.4.3. Κίνητρα και ∆ηµόσιος Τοµέας –  Public Service Motivation (PMS)   

   Οι υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα έχουν τη φήµη ότι είναι τεµπέληδες και ότι 

αποτελούν τον πιο οκνηρό επαγγελµατικό κλάδο. Η συνταγµατική κατοχύρωση της 

µονιµότητας και το γεγονός ότι ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας στελεχώνεται κατά 

µεγάλο ποσοστό από υπαλλήλους που έχουν ξεπεράσει τη µέση ηλικία, 

εξασφαλίζοντας την εργασιακή ασφάλεια και τη σταθερότητα της απασχόλησής τους, 

καθιστά το έργο της διοίκησης για την παρακίνησή τους ακόµη πιο δύσκολο.   

Περαιτέρω, λόγω και της οικονοµικής ύφεσης της εποχής που διανύουµε, ισχυροί και 

κύριοι παράγοντες παρακίνησης στους δηµόσιους οργανισµούς φαίνεται πλέον να 

είναι περισσότερο οι εγγενείς παράγοντες και τα ενδογενή κίνητρα από ότι τα 

εξωγενή (Kim, 2005).  

   Είναι, επίσης, γεγονός ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν παρακινούνται για τους ίδιους 

λόγους που παρακινούνται οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα. Σε έρευνα που 

διενεργήθηκε το  2007 από τους Buelens και Van der Broeck διαπιστώθηκε ότι οι 

υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα δίνουν περισσότερη σηµασία και µεγαλύτερη αξία 

στις οικονοµικές απολαβές. Από την άλλη µεριά, οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν 

αναµένουν αυξηµένες αποδοχές για να εργασθούν µε όλες τις δυνάµεις τους και ο 

κύριος λόγος που επιλέγουν να εργαστούν στον δηµόσιο τοµέα είναι ότι αυτός τους 

παρέχει περισσότερη εργασιακή ασφάλεια και επαγγελµατική σταθερότητα. 

Επιπλέον, η αξία προσφοράς υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο για τους 

δηµοσίους υπαλλήλους φαίνεται να έχουν καθοριστικότερο ρόλο στη 

δραστηριοποίησή τους  σε αντίθεση µε τους ιδιωτικούς υπαλλήλους για τους οποίους 

τα οικονοµικά κίνητρα και οι εξωγενείς ανταµοιβές παίζουν τον µεγαλύτερο ρόλο. 

    Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί µια ιδιαίτερη θεωρία για την παρακίνηση 

των υπαλλήλων που εργάζονται σε δηµόσιους οργανισµούς, η αποκαλούµενη µε 

αγγλικούς όρους Public Service Motivation (PMS).  Η θεωρία αυτή δίνει έµφαση 
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και προσπαθεί να εντοπίσει τι είναι αυτό που παρακινεί εσωτερικά πιο πολύ τους 

δηµοσίους υπαλλήλους κατά την παροχή της εργασίας του και την άσκηση των 

καθηκόντων τους.   

   Καταρχάς, ως παρακίνηση στο ∆ηµόσιο Τοµέα ορίζεται «η ατοµική προδιάθεση να 

ανταποκριθεί κάποιος σε κίνητρα που δηµιουργούνται και θεµελιώνονται αρχικά ή 

αποκλειστικά σε δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσιους θεσµούς και οργανισµούς» (Perry 

και Wise, 1990). Το περιεχόµενο της έννοιας διαφέρει από έθνος σε έθνος, καθώς 

εµπερικλείει παράγοντες που διαµορφώνουν µια γενικότερη κοινωνική συµπεριφορά 

στα πλαίσια ενός έθνους µε βάση τα ήθη και τα έθιµα, το πολιτειακό σύστηµα αυτού 

και την κουλτούρα του (κολεκτιβιστικές VS ατοµικιστικές κουλτούρες).   

   Η πραγµατικότητα είναι ότι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση διαθέτει πολύ λιγότερα όπλα στη 

φαρέτρα της σε σχέση µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να κινητοποιήσει το 

ανθρώπινο δυναµικό της, προκειµένου αυτό να πετύχει υψηλή απόδοση. Ενώ, 

παραλλήλως, αντιµετωπίζει και περισσότερα εµπόδια στην κατανοµή ανταµοιβών και 

πόρων ή στην εφαρµογή αποτρεπτικών πειθαρχικών µέτρων ως µέσα παρακίνησης 

του ανθρώπινου δυναµικού της. Οπότε το είδος των µη οικονοµικών κινήτρων θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των δηµοσίων 

οργανισµών κατά την ανάπτυξη στρατηγικών παρακίνησης του ανθρώπινου 

δυναµικού τους.  

   Η παρακίνηση στο ∆ηµόσιο Τοµέα για να οδηγήσει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και στη βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων του θα πρέπει να 

περιστρέφεται σε αξίες και στάσεις υπερκείµενες των ιδιοτελών σκοπών και των 

υπηρεσιακών επιδιώξεων συγκεκριµένων οµάδων συµφερόντων. Να επικεντρώνεται 

σε διαδικασίες και ενέργειες που να ενισχύουν το συµφέρον της κοινωνίας έναντι του 

ατοµικού και που να είναι προσανατολισµένες στο κοινό καλό, έχοντας ως θεµέλιο 

τις αρχές της νοµιµότητας, της αξιοκρατίας, της ακριβοδικίας και γενικότερα της 

χρηστής διακυβέρνησης (Κατραµάδου, 2010).  Για να συµβεί αυτό, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η προηγούµενη ανάπτυξη από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των 

δηµόσιων οργανισµών µίας κουλτούρας, η οποία θα διέπεται από αρχές και αξίες 

κατευθυνόµενες προς την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.  



91 

 

   Η ταύτιση αντιλήψεων και απόψεων του συνόλου των ατόµων που εργάζονται σε 

ένα δηµόσιο οργανισµό για ανιδιοτελή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο µε γνώµονα 

το υψηλό πατριωτικό αίσθηµα και ηθικό καθήκον, την πίστη προς τη δηµόσια 

διοίκηση και το κράτος δικαίου αλλά και το ενδιαφέρον προς την κοινωνική ισότητα 

και ευηµερία έχει σηµαίνουσα βαρύτητα για την παρακίνηση των δηµοσίων 

υπαλλήλων. Αυτό όµως επιτυγχάνεται καλύτερα, όταν οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

αντιλαµβάνονται και εισπράττουν ότι εργάζονται σε ένα περιβάλλον που τους 

υποστηρίζει και τους ενθαρρύνει, που αναγνωρίζει την αξία της συνεισφοράς τους, σε 

ένα περιβάλλον δίκαιο και καθαρό από δόλιες µεθοδεύσεις (Ακριβός, 2008). Τότε, οι 

υπάλληλοι παρακινούνται περισσότερο και αποδίδουν καλύτερα. Ο πολιτικός 

παρεµβατισµός επιδρά αρνητικά στην παρακίνηση των δηµοσίων υπαλλήλων είτε 

κατά την άσκηση και εκτέλεση των καθηκόντων τους είτε κατά την προσπάθεια 

ανάπτυξης της σταδιοδροµίας τους.  

   Συµπερασµατικά, η ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η ανεπτυγµένη 

αίσθηση καθήκοντος, η επιθυµία παροχής βοήθειας σε άλλα άτοµα, η αξία της 

αγάπης προς τον συνάνθρωπο και γενικότερα ο «πατριωτισµός της φιλανθρωπίας και 

της φιλοτιµίας», όπως αποκαλείται (Denhardt et al, 2002), θεωρούνται από τα 

κυριότερα ενδογενή, συναισθηµατικά κίνητρα που θα πρέπει να υφίστανται 

προκειµένου κάποιος να απασχοληθεί στον δηµόσιο τοµέα, κίνητρα που θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των συστηµάτων 

πρόσληψης (Mann, 2006; Camilleri, 2007). Οι δηµόσιοι υπάλληλοι σαφώς και έχουν 

την τάση να επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αλτρουιστικές συµπεριφορές 

συγκριτικά µε τους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα, λόγω και της φύσης των 

υπηρεσιών που παρέχουν (Rainey, 1997).  Παρόλα αυτά, από πρόσφατες µελέτες, 

αποδεικνύεται ότι τα υψηλά επίπεδα οργανωσιακής πολιτικής, γραφειοκρατίας και 

διοικητικής αγκύλωσης σε συνδυασµό µε την έλλειψη αισθήµατος δικαιοσύνης και 

την έλλειψη αξιοκρατικών οργανωσιακών ανταµοιβών, πολλές φορές επιδρούν 

αρνητικά ακόµα και στην παρακίνηση που πηγάζει από ανωτέρου ιεραρχικά επιπέδου 

ενδογενείς ανάγκες και εσωτερικά κίνητρα. 

   Ιδιαίτερα, επιζήµια είναι τα αποτελέσµατα σε ότι αφορά την ένταση και την 

επιµονή της καταβαλλόµενης προσπάθειας µε συνέπεια την αύξηση των επιπέδων της 

κοινωνικής οκνηρίας και την εµφάνιση µεγάλων αποκλίσεων ανάµεσα στην 
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αναµενόµενη, βάσει των ικανοτήτων τους, από την τελική πραγµατική συνεισφορά 

των δηµοσίων υπαλλήλων στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.  Εποµένως, το 

οργανωσιακό κλίµα της δηµόσιας διοίκησης αν δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειας των 

υπαλλήλων µε ορθό και δίκαιο τρόπο και δεν παρέχει ισότιµες ευκαιρίες σε όλους, 

τότε το πιο πιθανό είναι να διαιωνίζεται η κατάσταση της στασιµότητας, της απάθειας 

και της αδιαφορίας και να µην βελτιώνεται η απόδοση των περισσότερων από 

αυτούς.  

   Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του δηµοσίου τοµέα έχουν τεράστιες ευθύνες για 

το χαµηλό βαθµό της παρακίνησης των δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς το στυλ της 

ηγεσίας παίζει καθοριστικό ρόλο στον τοµέα αυτό (Akrivos &  Koutras, 2009).  Τα 

«σύγχρονα» διοικητικά στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, αν θέλουν ουσιαστικά να 

ενισχύσουν την παρακίνηση των υφισταµένων τους, οφείλουν να απαλλαγούν οι ίδιοι 

πρώτα από τον αναποτελεσµατικό και αυστηρό τρόπο γραφειοκρατικής και 

«συµφεροντολογικής» διοίκησης, και να υποστηρίξουν µε απτά παραδείγµατα την 

οµαδική εργασία, τον συµµετοχικό τρόπο λήψης αποφάσεων µε βασικό θεµέλιο της 

προσπάθειας αυτής τη νοµιµότητα, την αµεροληψία, την ουδετερότητα και τη 

δικαιοσύνη αλλά πάνω από την προαγωγή και προάσπιση του δηµοσίου 

συµφέροντος.  

 

2.5. Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

2.5.1. Έννοια και περιεχόµενο ∆ηµοσίου Τοµέα 

   Ο δηµόσιος τοµέας ταυτίζεται µε το σύνολο των δηµόσιων µε το σύνολο των 

υπηρεσιών και των οργανισµών που λειτουργούν υπό την εποπτεία του κράτους η 

λειτουργία των οποίων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος 

(Φαναριώτης, 1999). Ειδικότερα ως δηµόσιο τοµέα στην ελληνική επικράτεια 

εννοούµε τα όργανα, τις υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆ (συµπεριλαµβανοµένων ΟΤΑ και 

∆ΕΗ) και τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις. Θεµελιώδης χαρακτηριστικό  γνώρισµα της 

έννοιας της δηµόσιας υπηρεσίας (public service) είναι, όπως αναφέρεται στα άρθρα 1 

παρ. 3 του Συντάγµατος η θεραπεία του γενικού συµφέροντος, ενώ στο άρθρο 103 

παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι ο δηµόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι 

«υπηρέτης τους λαού» (Τάχος, 1996). Εποµένως, η κυριότερη διαφορά µεταξύ 
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δηµόσιου και ιδιωτικού υπαλλήλου είναι ότι ο µεν πρώτος εφαρµόζει και υλοποιεί τα 

σχέδια και τα προγράµµατα της κυβέρνησης, εκτελεί δηλαδή τη βούληση του 

κράτους, ενώ ο δεύτερος εκτελεί τη βούληση του ιδιώτη και υπηρετεί αυτόν.  

   Σύµφωνα µε τον Σπηλιωτόπολο (2001), οι κανόνες που διέπουν έναν δηµόσιο 

οργανισµό από τυπική πλευρά είναι οι εξής: ένας δηµόσιος οργανισµός ιδρύεται 

καταρχήν µε νόµο γιατί συνεπάγεται την άσκηση δηµόσιας εξουσίας. Και κατά 

δεύτερον, η λειτουργία του θα πρέπει να συνίσταται στη διαρκή και αδιάλειπτη  

συνέχεια του κράτους µε βάση την αρχή της ισότητας απέναντι στους πολίτες. Στα 

πλαίσια της διοικητικής επιστήµης, ο όρος δηµόσια διοίκηση ειδικότερα έχει διττή 

έννοια, λειτουργική και δοµική.  

   Σύµφωνα µε την πρώτη, αποτελεί ένα σύστηµα δράσεως το οποίο θα πρέπει να 

χρησιµοποιεί µε ορθολογικό τρόπο τους διαθέσιµους πόρους για την πραγµατοποίηση 

των επιδιωκόµενων σκοπών έχοντας ως κύριο µέληµά του την επιτέλεση κοινωνικού 

έργου και την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Αυτό βέβαια, όπως 

προαναφέρθηκε και στα προηγούµενα κεφάλαια, απαιτεί τον ακριβή προσδιορισµό 

των σκοπών και τη δόµηση ενός κατάλληλου εσωτερικού πλαισίου των δηµόσιων 

οργανισµών, έτσι ώστε να προάγεται η οµαδική εργασία δια του συντονισµού και της 

συνεργασίας όλων των ατοµικών δραστηριοτήτων. 

   Σύµφωνα µε τη δεύτερη, τη δοµική, η δηµόσια διοίκηση αναφέρεται στα άτοµα, τα 

οποία εκτελούν το διοικητικό έργο αλλά και στη δόµηση της διοικητικής ιεραρχίας 

και της αυστηρής κατανοµής των αρµοδιοτήτων. Είναι η γνωστή σε όλους µας 

διοικητική πυραµίδα (ανώτατη – µέση – κατώτατη), δηλαδή η ιεραρχική τοποθέτηση 

των φορέων της διοικητικής δραστηριότητας. Με βάση τη σπουδαιότητα του 

εκτελούµενου έργου κατανέµεται και ο βαθµός της εξουσίας και της ευθύνης για 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Όσο ανερχόµαστε στην κλίµακα της ιεραρχίας, τόσο 

αυξάνει και ο βαθµός εξουσίας και ευθύνης.  

2.5.2. Χαρακτηριστικά του ελληνικού δηµόσιου τοµέα   

   Αν κάτι, αναντίρρητα και αποδεδειγµένα, χαρακτηρίζει τον ελληνικό κρατικό και 

δηµόσιο µηχανισµό είναι το γεγονός ότι αυτός όχι µόνο είναι απερίγραπτα 

γραφειοκρατικός αλλά και απίστευτα αντιφατικός στην ερµηνεία του πνεύµατος του 

Συντάγµατος και των λοιπών νοµικών διατάξεων που διέπουν την ίδρυση, τη 
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λειτουργία και τις διαδικασίες που αυτός οφείλει να ακολουθεί για την προάσπιση 

του δηµοσίου συµφέροντος και την επιτέλεση του κοινωνικού έργου από τους 

ανθρώπους που τον στελεχώνουν.  

   Οι αντιφάσεις αυτές είναι αποτέλεσµα ποικίλων παραγόντων και διαχρονικών 

στάσεων και συµπεριφορών όλων των παραγωγικών συντελεστών της ελληνικής 

δηµόσιας διοίκησης που απαρτίζουν τον σκελετό αυτής, ανεξαιρέτως ιεραρχικής 

βαθµίδας. Στον «κόσµο» της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης όλα είναι πιθανά και 

σχεδόν όλα επιτρέπονται, αφού για τα καθηµερινά, µικρά ή µεγάλα «αµαρτήµατα» 

των «υπηρετών» του δηµοσίου κρατικού µηχανισµού όχι µόνο δεν επιβάλλονται οι 

ανάλογες κυρώσεις αλλά πολλές φορές κιόλας, είτε αυτά ενθαρρύνονται είτε γίνονται 

αποδεκτά, ως αυτονόητα και απολύτως φυσιολογικά και αναµενόµενα!  

   Υπάρχουν χαρακτηριστικά πορτρέτα ανθρώπων και συγκεκριµένες οµάδες 

συµφερόντων από υποτιθέµενους κρατικούς λειτουργούς στο εσωτερικό της 

ελληνικής δηµόσιας διοίκησης που κανείς δεν τολµά να τα βάλει µαζί τους και να 

πάει κόντρα στις αγαπηµένες συνήθειες και τακτικές τους. Πρόκειται για µια καλά 

οργανωµένη µειοψηφία που µπορεί να έχει τη δύναµη να ελέγχει µια 

αποδιοργανωµένη πλειοψηφία. ∆ιότι, ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, 

καλώς ή κακώς, αυτή η αποδιοργανωµένη και «οκνηρή» πλειοψηφία των δηµοσίων 

υπαλλήλων είναι σε µεγάλο ποσοστό υπεύθυνη για τη δηµιουργία αλλά και τη 

διατήρηση τέτοιων φαινοµένων και παθογενειών.   

   Το γεγονός ότι η ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι δοµηµένη και λειτουργεί κατά τα 

πρότυπα του βεµπεριανού γραφειοκρατικού µοντέλου δεν είναι από µόνο του 

υπεύθυνο για τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στους περισσότερους δηµόσιους 

οργανισµούς στην ελληνική επικράτεια. Κανείς ασφαλώς και δεν αµφισβητεί ότι η 

υπερβολική εστίαση του γραφειοκρατικού µοντέλου σε πολύπλοκες διαδικασίες, η 

αυστηρή και απαρέγκλιτη εφαρµογή κανονισµών και η έµφαση στην τυπολατρία σε 

βάρος της ουσιαστικής παραγωγής αποτελεσµάτων οδηγεί µοιραία σε ακαµψία και 

στασιµότητα (Ρωσσίδης, 2014).  

   Όµως αν θέλουµε να φτάσουµε στη ρίζα του προβλήµατος που ονοµάζεται 

«αναποτελεσµατικότητα δηµοσίου τοµέα» οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι το 

στερέωµα της δηµόσιας διοίκησης αποτελείται από δωροδοκίες, λαδώµατα ή µίζες, 

καταχρηστικές προαγωγές, µεταθέσεις, µετατάξεις και µετακινήσεις προσωπικού, 
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από περιπτώσεις βολέµατος των «δικών µας παιδιών» (οι γνωστοί µας ηµέτεροι), από 

«παραθυράκια» στους νόµους, από ανάλγητους προϊσταµένους και γενικότερα από 

κατάχρηση εξουσίας  (Αύγουστος, 2003).  

   Ένα από τα βασικότερα, εποµένως, χαρακτηριστικά του ελληνικού δηµοσίου 

τοµέα, στο οποίο αντιστοιχεί σηµαντικό ποσοστό αναποτελεσµατικότητας και 

δυσλειτουργίας είναι οι στενές σχέσεις κυρίως των ανώτερων ιεραρχικά βαθµίδων 

του µε τα πολιτικά κόµµατα και το οποίο συµβάλει, ακόµα και σήµερα, στη 

στρέβλωση του διοικητικού συστήµατος και της διοικητικής λειτουργίας. Οι 

οποιουδήποτε είδους «πολιτικές επαφές» θα έπρεπε να έχουν ως κύριο µέληµα την 

οικονοµική βιωσιµότητα των δηµοσίων οργανισµών µέσω της ορθολογικής 

αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων, και δη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας 

διοίκησης, µε απώτερο σκοπό την επιτέλεση κοινωνικού έργου και την παροχή 

ποιοτικότερων δηµόσιων προϊόντων και υπηρεσιών στον πολίτη. Αντ’ αυτού οι 

πολιτικές αυτές µεθοδεύσεις έχουν ως απώτερο σκοπό το ιδιοτελές συµφέρον σε 

βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. 

   Εν µέσω, µάλιστα, έντονα συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, η οποία επιτάσσει 

αναγκαστικά την ικανοποίηση απεριόριστων αναγκών µε περιορισµένους πόρους, 

αποκορύφωµα της αναποτελεσµατικής δηµόσιας διαχείρισης των πόρων αυτών είναι 

οι κάθε είδους πολιτικοί παρεµβατισµοί που επενεργούν καταστροφικά σε βάρος της 

αποδοτικότητας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Σύµφωνα όµως µε τον Ρωσσίδη 

(2014), η προβληµατική διαχείριση και λειτουργία της οφείλεται και στην απουσία 

επιστηµονικής διοίκησης. Η έλλειψη τεχνογνωσίας, η κακοδιαχείριση και η διαφθορά 

λειτουργούν ανασταλτικά προς τη διαµόρφωση ενός σχεδιασµού, ικανού να 

ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις ενός ογκώδους και πολυεπίπεδου δηµοσίου 

τοµέα.  

   Συµπερασµατικά, ο ελληνικός δηµόσιος τοµέας, σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, θα 

πρέπει να αποδείξει την αξία της ύπαρξής του µέσω µιας προσπάθειας ενδοσκόπησης 

και σκεπτικισµού που θα πρέπει να προηγηθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους που 

τον στελεχώνουν. Η ανώτατη κρατική ηγεσία και τα επιτελικά διοικητικά στελέχη 

αυτού αν θέλουν να µεγιστοποιήσουν την αξία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αλλά 

και την απόδοση των συντελεστών παραγωγής αυτού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, 

βρίσκονται στη βάση της ιεραρχικής διοικητικής πυραµίδας, οφείλουν πάνω από όλα 
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και πρώτα από όλα να πατάξουν την αξιοκρατική ανεπάρκεια που επικρατεί στο 

εσωτερικό των δηµοσίων οργανισµών και υπηρεσιών.  

   Μόνο µέσω µιας δίκαιης και διαφανούς οργανωσιακής υποστήριξης και 

αξιολόγησης, που θα παρέχεται σε καθηµερινή βάση στους εργαζόµενους του, ο 

ελληνικός δηµόσιος τοµέας θα µπορέσει να διατηρήσει αναλλοίωτη την κοινωνική 

του υπόσταση και να αναγάγει και πάλι την ελληνική κρατική και δηµόσια διοίκηση 

σε αξιόπιστη και παραγωγική δύναµη προόδου και ανάπτυξης (Grant και Greene, 

2004).  
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2.6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

   Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ερευνητικής διαδικασίας θα πρέπει µε 

σαφήνεια να προσδιοριστεί το ερευνητικό ζήτηµα για το οποίο αυτή 

πραγµατοποιείται. Για τον προσδιορισµό αυτόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

προηγούµενη καταγραφή των θεωρητικών υποθέσεων και η διατύπωση των σχετικών 

ερευνητικών ερωτηµάτων που πρόκειται να ελεγχθούν.  

2.6.1. Ερευνητικές Υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι εξής: 

1. H1: Η πολιτική στους δηµόσιους οργανισµούς έχει αρνητική επίδραση στην 

απόδοση των δηµοσίων υπαλλήλων.   

  Με την πρώτη ερευνητική υπόθεση επιχειρείται να διερευνηθεί η πιθανή 

αρνητική επίδραση που µπορεί να έχουν οι αντιλήψεις των δηµοσίων υπαλλήλων  

περί ύπαρξης και άσκησης πολιτικής στο εσωτερικό των οργανισµών τους στην 

εργασιακή απόδοση αυτών. Σε διεθνές επίπεδο, από µελέτες και έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί για το θέµα αυτό σε δηµόσιους οργανισµούς,  η πολιτική στους 

οργανισµούς θεωρείται κύριος λόγος αντιπαραγωγικής συµπεριφοράς, καθώς 

αποσπά την προσοχή των υπαλλήλων από τη συνεπή εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, επηρεάζοντας αρνητικά τη συναισθηµατική κατάσταση και το ηθικό τους, 

όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη πολιτικών µεθοδεύσεων και άνισων µεταχειρίσεων 

(Ferris et al.,1996;Bozeman et al.,1996). Εποµένως,  πιθανόν είναι ότι η ύπαρξη 

και άσκηση πολιτικής στους δηµόσιους οργανισµούς να επιφέρει µείωση στην 

απόδοση των υπαλλήλων τους.  Επιπρόσθετα,  ο λόγος διερεύνησης της υπόθεσης 

αυτής έχει ως έρεισµα και την έντονη αµφισβήτηση της αποδοτικότητας του 

παραδοσιακού µοντέλου διοίκησης του ελληνικού δηµοσίου τοµέα, η οποία 

εξακολουθεί µέχρι και σήµερα να συνδέεται µε υψηλά επίπεδα αντιλήψεων περί 

άκρατου πολιτικού παρεµβατισµού στις εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες 

του.  
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H2:  Η πολιτική στους δηµόσιους οργανισµούς έχει θετική επίδραση στην 

κοινωνική οκνηρία των δηµοσίων υπαλλήλων.  

   Σε συνέχεια της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, µε τη  δεύτερη ερευνητική 

υπόθεση επιχειρείται να επιβεβαιωθεί ότι η πολιτική στους δηµόσιους 

οργανισµούς αποτελεί λόγο αύξησης των επιπέδων της κοινωνικής οκνηρίας των 

δηµοσίων υπαλλήλων που παρατηρούνται στους κόλπους της δηµόσιας 

διοίκησης. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί κυρίως στο εξωτερικό σε οργανισµούς 

του δηµοσίου τοµέα καταδεικνύουν ότι δηµόσιοι υπάλληλοι µε υψηλά επίπεδα 

αντιλήψεων για την ύπαρξη και άσκηση πολιτικής στους οργανισµούς τους 

τείνουν να έχουν χαµηλά επίπεδα εργασιακής απόδοσης, οργανωσιακής 

δέσµευσης και συνολικής εργασιακής ικανοποίησης (Vigoda,2000). Μία ευρέως 

αποδεκτή εξήγηση για την «απώλεια» παραγωγικότητας (productivity losses) 

είναι η εµφάνιση του φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας (George,1992). Τα 

κυριότερα αίτια εµφάνισης της κοινωνικής οκνηρίας αποδίδονται σε 

αναποτελεσµατικό συντονισµό των οµαδικών εργασιών, σε χαµηλή παρακίνηση 

των υπαλλήλων και ιδίως στην απουσία ενδογενών κινήτρων αλλά και στην 

έλλειψη ακριβοδίκαιης αξιολόγησης και αναγνώρισης της προσωπικής συµβολής 

και συνεισφοράς των υπαλλήλων στους στόχους του οργανισµού. Επειδή όλα τα 

ανωτέρω αίτια που συµβάλουν στην εµφάνιση της κοινωνικής οκνηρίας µπορεί 

να έχουν ως αφετηρία την ύπαρξη πολιτικών τακτικών και µεθοδεύσεων στους 

δηµόσιους οργανισµούς, η δεύτερη ερευνητική υπόθεση διαµορφώθηκε 

προκειµένου να επαληθευτεί ο βαθµός της θετικής επίδρασης της πολιτικής στην 

κοινωνική οκνηρία των δηµοσίων υπαλλήλων.  

H3: Η κοινωνική οκνηρία των δηµοσίων υπαλλήλων µεσολαβεί στη σχέση µεταξύ 

της πολιτικής στους δηµόσιους οργανισµούς και της απόδοσής τους. 

  Κυριότερη συνέπεια του φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας σε κάθε 

οργανισµό, ιδιωτικό ή δηµόσιο, είναι η µείωση της εργασιακής απόδοσης των 

υπαλλήλων του. Είναι γεγονός, ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι επιστήµονες 

παγκοσµίως µελετούν µε µεγάλο ενδιαφέρον τις αντιλήψεις των εργαζοµένων για 

την ύπαρξη και άσκηση πολιτικής στους οργανισµούς, ιδιωτικούς και δηµόσιους. 

Το ενδιαφέρον αυτό έγκειται στην άποψη ότι η έντονα πολιτική ατµόσφαιρα στο 

εσωτερικό των δηµόσιων οργανισµών, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το 
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ανθρώπινο δυναµικό τους, έχει ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση αρνητικών 

εργασιακών στάσεων από τους υπαλλήλους. Οι συµπεριφορικές  διαθέσεις τους 

µάλιστα είναι αρνητικές σε τέτοιο βαθµό που κάποιοι απ  αυτούς αµελούν τα 

καθήκοντά τους, µειώνουν την εργασιακή τους προσπάθεια ή εκφράζουν πρόθεση 

εξόδου από τον οργανισµό (intensions of exit -turnover and neglect) (Farrell και 

Rusbult,1992).  Η τρίτη διερευνητική υπόθεση καλείται να αποδείξει στην πράξη 

ότι τα υψηλά επίπεδα αντιλήψεων των δηµοσίων υπαλλήλων περί πολιτικής στο 

εσωτερικό των οργανισµών τους ευνοούν την «άνθιση» του φαινοµένου της 

κοινωνικής οκνηρίας, η οποία µε τη σειρά της είναι υπεύθυνη για τη µείωση της 

εργασιακής απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και κατά συνέπεια για τα 

χαµηλά επίπεδα παραγωγικότητας των δηµοσίων οργανισµών. 

H4: Η οργανωσιακή δικαιοσύνη µετριάζει την επίδραση που η πολιτική στους 

δηµόσιους οργανισµούς ασκεί στην κοινωνική οκνηρία των δηµοσίων υπαλλήλων. 

     Ένα έντονα πολιτικό εργασιακό περιβάλλον συνήθως ευνοεί την αδικία και 

την µεροληψία. Για το λόγο αυτό, έχει διαπιστωθεί από σχετικές έρευνες ότι η 

έλλειψη οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι υπεύθυνη για τις αποκλίνουσες 

συµπεριφορές που παρατηρούνται στον εργασιακό χώρο (Colquitt,2000). Η 

έννοια της οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι καθοριστική και ουσιώδης για τη 

λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισµού, καθώς αφορά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, τη διαδικασία ανταµοιβών και τη γενικότερη µεταχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού. Ειδικότερα, οι αντιλήψεις των εργαζόµενων περί 

ισότιµης και ακριβοδίκαιης αξιολόγησης των ικανοτήτων και προσόντων τους 

αλλά και της συνεισφοράς τους στα οργανωσιακά αποτελέσµατα επηρεάζουν τις 

εργασιακές τους στάσεις (Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, & Ng, 2001). Οι 

τυχόν διαπιστούµενες ανισότητες και η µη αξιοκρατική µεταχείριση των 

εργαζοµένων επιδρούν αρνητικά και στην εργασιακή τους απόδοση µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση υψηλών επιπέδων κοινωνικής οκνηρίας. Αντίστροφα, 

η George (1995) διαπίστωσε ότι  η κοινωνική οκνηρία µετριάζεται κάτω από 

συνθήκες ακριβοδίκαιων διαδικασιών που τηρούνται µε συνέπεια και συνέχεια 

µέσα στο χρόνο από την ανώτερη ηγεσία ενός οργανισµού απέναντι στους 

εργαζόµενούς του.  Η τρίτη λοιπόν ερευνητική µας υπόθεση διαµορφώθηκε βάσει 

της άποψης αυτής και αποπειράται να αποδείξει το διαµεσολαβητικό ρόλο της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης και των υψηλών επιπέδων αυτής στη µείωση του 
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φαινοµένου της κοινωνικής οκνηρίας και εποµένως στην αύξηση της 

οργανωσιακής απόδοσης. 

H5: Η εσωτερική παρακίνηση µετριάζει που η πολιτική στους δηµόσιους 

οργανισµούς ασκεί στην κοινωνική οκνηρία των δηµοσίων υπαλλήλων. 

   Είναι κοινά παραδεκτό ότι, όπως όλες οι πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναµικού στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα είναι, έτσι και αυτές της παρακίνησης των 

υπαλλήλων του είναι συγκεντρωµένες κεντρικά σε µεγάλο βαθµό. Αµφότερες οι 

ανταµοιβές και οι προαγωγές, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία της εξωγενούς 

παρακίνησης, ελέγχονται από τις κεντρικές αρχές. Εποµένως, τα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη των ελληνικών δηµόσιων οργανισµών έχουν περιορισµένες δυνατότητες και 

επιλογές στο να προσφέρουν πρόσθετα οικονοµικά κίνητρα που θα µπορούσαν να 

παροτρύνουν τους υπαλλήλους να έχουν καλύτερη εργασιακή απόδοση, πολύ 

περισσότερο δε σήµερα σε περίοδο σφοδρής οικονοµικής ύφεσης και εφαρµογής 

διαρκών µέτρων λιτότητας. Για τους λόγους αυτούς, το τελευταίο διάστηµα το 

ενδιαφέρον των µελετητών και των ερευνητών της οργανωσιακής συµπεριφοράς 

αλλά και της διοικητικής ψυχολογίας επικεντρώνεται στη σηµασία της εσωτερικής 

παρακίνησης των εργαζοµένων και δη των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα, καθώς 

αποδεικνύεται και εµπειρικά ότι ο τύπος αυτής της παρακίνησης έχει θετική επίδραση 

στην οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα. Η σχετικά πρόσφατη 

θεωρητική προσέγγιση της παρακίνησης στο δηµόσιο τοµέα, το Public Service 

Motivation, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται και να διερευνάται το 1990 από τους 

Perry και Wise, κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, καθώς 

αναδεικνύεται από σχετικές έρευνες ότι αποτελεί µαζί µε την εσωτερική παρακίνηση 

τον σπουδαιότερο παράγοντα για την αύξηση της εργασιακής απόδοσης των 

δηµοσίων υπαλλήλων.  Οι Crewson (1997), Rainey (1997), Besley και Ghatak (2005) 

υποστηρίζουν ότι δηµόσιοι υπάλληλοι που παρακινούνται από ενδογενείς παράγοντες 

τείνουν να επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα οργανωσιακής δέσµευσης, αυξανόµενη 

παραγωγικότητα και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά βελτιωµένη εργασιακή απόδοση, 

ακόµη και αν εκ των προτέρων γνωρίζουν ότι η συνεισφορά τους πιθανώς να µην 

αναγνωριστεί ή να µην ανταµειφθεί αναλόγως. Εποµένως, η τέταρτη ερευνητική 

υπόθεση, διαµορφούµενη στα πλαίσια των νέων θεωρητικών και ερευνητικών 

προσεγγίσεων αναφορικά µε την παρακίνηση των υπαλλήλων στο δηµόσιο τοµέα, 

καλείται να επιβεβαιώσει την άποψη ότι υψηλά επίπεδα εσωτερικής παρακίνησης 
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περιορίζουν το φαινόµενο της κοινωνικής οκνηρίας που παρατηρείται στους κόλπους 

της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και αυξάνουν τα επίπεδα απόδοσης των Ελλήνων 

δηµοσίων υπαλλήλων.  
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∆ιάγραµµα 1: ∆ιαγραµµατική α̟εικόνιση των εννοιών 

 

Οργανωσιακή Δικαιοσύνη  

στο 

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Κοινωνική Οκνηρία 

στο  

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Πολιτική στους Οργανισμούς 

(Αντιλήψεις Δ.Υ.) 

 

Εσωτερική Παρακίνηση 

 

Παρακίνηση στο Δημόσιο 

 

Οργανωσιακή Απόδοση  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Γενικά  

   Στo δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται µία εκτεταµένη 

ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας ως προς τις 

έννοιες που διαπραγµατεύεται η συγκεκριµένη έρευνα. Το παρόν κεφάλαιο 

επικεντρώνεται στη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή του 

ερευνητικού µέρους.   

   Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορµή έναν θεωρητικό προβληµατισµό και 

προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτηµα. Για τη διεξαγωγή της 

ερευνητικής διαδικασίας κάθε ερευνητής οφείλει προηγουµένως να σχεδιάσει τη 

µεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την πραγµατοποίηση της έρευνας αυτής. 

Ειδικότερα, η µεθοδολογία έρευνας αναφέρεται στις παραµέτρους της ερευνητικής 

προσπάθειας του ερευνητή, οι οποίες αφορούν στις γενικές µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, στις µεθόδους, στις τεχνικές, στα µέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες 

που θα επιλέξει για τη διεξαγωγή της έρευνάς του (∆ηµητρόπουλος, 2004).Στην 

ουσία αναφέρεται στο πως θα σχεδιαστεί και στο πως θα πραγµατοποιηθεί µία 

έρευνα.  

   Υπάρχουν διάφορα είδη επιστηµονικής έρευνας. Για παράδειγµα, ως προς τον 

επιδιωκόµενο επιστηµονικό σκοπό η έρευνα µπορεί να είναι περιγραφική, 

παρεµβατική ή ερµηνευτική. Ως προς τη δυνατότητα πρακτικής αξιοποίησης των 

αποτελεσµάτων της εφαρµοσµένη, βασική ή έρευνα δράσης, ως προς τα µέσα 

συλλογής ερευνητικών δεδοµένων ψυχοµετρική ή κοινωνιοµετρική και ως προς το 

είδος των εµπειρικών δεδοµένων που συλλέγει ποιοτική ή ποσοτική. Αναφορικά µε 

το χώρο διεξαγωγής της διακρίνεται σε βιβλιογραφική, εργαστηριακή ή επιτόπια, ενώ 

ως προς τον αριθµό των εξεταζόµενων ατόµων µπορεί να είναι δειγµατοληπτική, 

δηµοσκόπηση, ατοµική περίπτωση ή µελέτη περίπτωσης (Παρασκευόπουλος, 1993). 

 

3.2. ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 

   Η µέθοδος που ακολουθήθηκε στην προκειµένη ερευνητική εργασία είναι ποσοτική 

πρωτογενής έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο 

συντάχθηκε µε βάση τις ανάγκες του συγκεκριµένου ερευνητικού σκοπού, έτσι ώστε 

µε τον τρόπο αυτό να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την τεκµηρίωση 
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των σχετικών θεωρητικών υποθέσεων. Για τη συγκέντρωση λοιπόν των δεδοµένων τo 

ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του Google Forms, 

διανεµήθηκε σε εν ενεργεία δηµοσίους υπαλλήλους µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και 

οι σχετικές απαντήσεις επ’ αυτού συγκεντρώθηκαν κατά τους µήνες Νοέµβριο – 

∆εκέµβριο του 2016 και Ιανουάριο του 2017. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν ότι η 

συµµετοχή τους ήταν εθελοντική και ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιµοποιηθούν για 

ερευνητικούς σκοπούς και µόνο.  

 

3.3. Ερευνητικά εργαλεία µέτρησης 

   Για τη διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου και τη µέτρηση των εννοιών της 

πολιτικής στους οργανισµούς, της κοινωνικής οκνηρίας, της απόδοσης 

(οργανωσιακής και ατοµικής), της οργανωσιακής δικαιοσύνης, της εσωτερικής 

παρακίνησης αλλά και της παρακίνησης στο δηµόσιο τοµέα χρησιµοποιήθηκαν τα 

κάτωθι ερευνητικά εργαλεία µέτρησης. 

  Α. Πολιτική στους οργανισµούς: Για τη µέτρηση της έννοιας της πολιτικής στους 

οργανισµούς και των υποκειµενικών αντιλήψεων των Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων 

σχετικά µε την ύπαρξη αυτής εντός του εργασιακού τους χώρου χρησιµοποιήθηκαν 

δεκαέξι (16) ερωτήσεις από την κλίµακα POPS (Perceptions of Organizational 

Politics Scale), η οποία αναπτύχθηκε από τους Kacmar&Ferris το 1991 και η οποία 

αναδιαµορφώθηκε το 1994 από τους  Kacmar&Carlson. Η κλίµακα POPS ορίστηκε 

ως ο βαθµός εκείνος κατά τον οποίο οι ερωτώµενοι υπάλληλοι θεωρούν το εργασιακό 

τους περιβάλλον πολιτικό και για το λόγο αυτό µεροληπτικό και άδικο. Η αυθεντική 

µορφή της κλίµακας περιλαµβάνει σαράντα (40) ερωτήσεις. Στην προκειµένη 

περίπτωση, η έννοια της πολιτικής στους ελληνικούς δηµόσιους οργανισµούς 

µετρήθηκε από µία συντοµότερη εκδοχή της και επιλέχθηκαν εκείνες οι ερωτήσεις 

που έχουν αµεσότερη συνάφεια µε τις συνθήκες και το εργασιακό καθεστώς και 

γίγνεσθαι του δηµοσίου τοµέα.  

   Β. Κοινωνική οκνηρία: Για τη µέτρηση της έννοιας της κοινωνικής οκνηρίας 

χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις από την κλίµακα που ανέπτυξε η George το 1992 

(social loafing scale) µε ειδικότερη έµφαση στις εξής ερωτήσεις: α) σε αυτές που 

αφορούν τις απόψεις των υπαλλήλων για τον βαθµό στον οποίο οι συνάδερφοί τους 

«λουφάρουν» ή είναι επιρρεπείς προς την κοινωνική οκνηρία και β) σε αυτές που 

αξιολογούν το κατά πόσο η αντιλαµβανόµενη κοινωνική οκνηρία που επιδεικνύεται 

από συναδέρφους επηρεάζουν είτε τους υπόλοιπους είτε τον ίδιο προσωπικά στο να 
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υιοθετήσουν και αυτοί ανάλογες εργασιακές συµπεριφορές, µειώνοντας την 

εργασιακή συνεισφορά τους ή παρακρατώντας την προσπάθειά τους. 

   Γ. Οργανωσιακή απόδοση: Ως κοινά αποδεκτό από µεγάλη µερίδα ερευνητών, η 

οργανωσιακή απόδοση είναι εξαιρετικά δύσκολο να µετρηθεί στον δηµόσιο τοµέα, 

είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά, πολύ περισσότερο δε στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, 

όπου δεν εφαρµόζονται συστήµατα µέτρησης της απόδοσης, όπως συµβαίνει κατά 

κύριο λόγο στον ιδιωτικό. Εξαιτίας της έλλειψης αντικειµενικών στοιχείων για την 

απόδοση των δηµοσίων οργανισµών, πολλοί ερευνητές προτείνουν τη µέτρηση της 

οργανωσιακής απόδοσης βάσει των αντιλήψεων που έχουν για αυτήν είτε οι 

υπάλληλοί τους είτε οι πολίτες, οι προµηθευτές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

(Cameron, 1986. Brewer & Selden, 2000). Στη συγκεκριµένη έρευνα, 

χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση της οργανωσιακής απόδοσης (organizational 

performance) ερωτήσεις που βασίζονται στο θεωρητικό µοντέλο που ανέπτυξε για 

αυτήν το 2004 ο Kim και οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν σε σχετική έρευνά του που 

διεξήχθη το 2001 σε δύο (2.000) µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους στη Λαοκρατική 

∆ηµοκρατία της Κορέας (“Individual – Level Factors and Organizational 

Performance in Government Organizations”, Kim.,S., Article in Journal Public 

Administration Research and Theory, December 2004). Οι ερωτήσεις αυτές 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: πρώτον, στο τι κάνει ο οργανισµός ως σύνολο για την 

επίτευξη µεγαλύτερης οργανωσιακής απόδοσης και δεύτερον στο τι προσφέρουν οι 

ίδιοι οι υπάλληλοι, ο καθένας από τη δική του θέση εργασίας (ατοµικοί παράγοντες 

επίδοσης) για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.  

   ∆. Οργανωσιακή ∆ικαιοσύνη: Για τη µέτρηση της έννοιας της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης και των τριών κυριότερων διαστάσεων αυτής, δηλαδή της διαδικαστικής, 

της διανεµητικής και της διαδραστικής δικαιοσύνης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα του 

Colquitt (Colquitt’s Organizational Justice Scale - 2001). Οι σχετικές ερωτήσεις 

της κλίµακας αυτής αντανακλούν και περιλαµβάνουν έννοιες και κριτήρια για την 

οργανωσιακή δικαιοσύνη, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε προηγούµενα χρονικά 

διαστήµατα από τους Thibaut &Walker το 1975, τον Leventhal το 1980, τους  

Bies&Moag το 1986 και από τους Shapiro, et al το 1994. 

   Ε. Εσωτερική παρακίνηση: Ως προς τη µέτρηση της εσωτερικής παρακίνησης 

(intrinsic motivation) κατά την εκτέλεση µιας εργασίας χρησιµοποιήθηκαν 

ερωτήσεις από τα µοντέλα που ανέπτυξαν οι Amabile (1985) και οι Tierney, Farmer 

and Graen (1999). Για την µέτρηση της παρακίνησης στο δηµόσιο τοµέα (Public 
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Service Motivation) χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις από την προαναφερθείσα για την 

οργανωσιακή απόδοση έρευνα του Kim το 2004, ενώ, παράλληλα, για τη σύνδεση 

των ενδογενών κινήτρων των δηµοσίων υπαλλήλων µε την καθηµερινή τους εµπλοκή 

σε διάφορα εργασιακά ζητήµατα (work engagement) χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις 

από την 9-item UWES (Utrecht Work Engagement Scale) από τους Schaufeli et al, 

που αναπτύχθηκε το 2006 (Breevaartetal, 2012). 

   Το ερωτηµατολόγιο, βασισµένο στα  ανωτέρω ερευνητικά εργαλεία µέτρησης, είναι 

χωρισµένο σε δύο (2) επιµέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τα δηµογραφικά 

στοιχεία του δείγµατος (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, 

θέση εργασίας στον οργανισµό, ταυτότητα οργανισµού, χρονικό διάστηµα 

προϋπηρεσίας στο δηµόσιο τοµέα και τυχόν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό). Η δεύτερη 

ενότητα περιλαµβάνει τριάντα πέντε (35) βαθµονοµηµένες ερωτήσεις, βασισµένες 

στην 7-βάθµια κλίµακα Likert. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις, 

επιλέγοντας τον βαθµό που τους αντιπροσωπεύει σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά µε την 

εξής διαβάθµιση:1= ∆ιαφωνώ απόλυτα, 2= ∆ιαφωνώ, 3= Μάλλον διαφωνώ, 4= Ούτε 

διαφωνώ, ούτε συµφωνώ, 5=Μάλλον συµφωνώ, 6=Συµφωνώ και 7=Συµφωνώ 

απόλυτα.  

   Στη συνέχεια ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων µέσω του 

στατιστικού λογισµικού “SPSS”, προκειµένου να ελεγχθούν οι υποθέσεις της 

διεξαχθείσας έρευνας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1. ∆είγµα  

 Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 197 δηµόσιοι υπάλληλοι των οποίων τα 

δηµογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η 

πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες (Ν=129, 65.5%) ενώ το ποσοστό των 

αντρών ήταν της τάξης του 34.5% (Ν=68). Επιπρόσθετα προέκυψε ότι το 51.3% 

(Ν=101) των συµµετεχόντων ήταν ηλικία 40 έως 50 ετών, το 27.4% (Ν=54) ήταν 

ηλικίας 31 έως 40 ετών και το 20.8% (Ν=41) ήταν ηλικίας 50 έως 60 ετών. Όσον 

αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση παρατηρήθηκε ότι το 65.5% (Ν=129) ήταν 

έγγαµοι ενώ µικρότερο ποσοστό των συµµετεχόντων ήταν άγαµοι (Ν=44, 22.3%), 

διαζευγµένοι (Ν=22, 11.2%) και χήροι (Ν=2, 1%).  

 Από τους 197 δηµοσίους υπαλλήλους οι 137 (69.5%) ήταν υπάλληλοι ενώ το 

24.4% (Ν=48) ήταν προϊστάµενοι και το 6.1% (Ν=12) ήταν διευθυντές.  Όσον αφορά 

το µορφωτικό τους επίπεδο παρατηρήθηκε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό ήταν κάτοχοι 

πτυχίου ΠΕ (Ν=76, 38.6%) και κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης 

(Ν=71, 36%). Ενώ µικρότερο ποσοστό των υπαλλήλων ήταν απόφοιτοι ΤΕ (Ν=26, 

13.2%), απόφοιτοι Γυµνασίου, (Ν=16, 8.1%) και κάτοχοι διδακτορικού (Ν=7, 3.6%). 

  

 Από την καταγραφή των επαγγελµατικών τους στοιχείων προέκυψε ότι το 

40.6% (Ν=80) εργαζόντουσαν σε Υπουργείο ενώ το 21.3% (Ν=42) εργάζονταν σε 

ΝΠ∆∆ και το 19.8% (Ν=39) εργάζονταν σε ΟΤΑ. Τέλος, προέκυψε ότι η πλειοψηφία 

των συµµετεχόντων είχαν προϋπηρεσία στο δηµόσιο από 10 έως 20 έτη (Ν=108, 

54.8%) ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό εξ αυτών  είχαν προϋπηρεσία στο δηµόσιο είτε 

από 20 έως 30 έτη (Ν=47, 23.9%) είτε από 5 έως 10 έτη (Ν=30, 15.2%). Επίσης, το 

70.1% (Ν=138) είχε προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα.  
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Πίνακας 2: ∆ηµογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων 

 Ν % 

Άντρας 68 34,5% 
Φύλο 

Γυναίκα 129 65,5% 

31-40 54 27,4% 

41-50 101 51,3% 

50-60 41 20,8% 
Ηλικία 

60+ 1 0,5% 

Έγγαµος 129 65,5% 

Άγαµος 44 22,3% 

∆ιαζευγµένος 22 11,2% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Χήρος 2 1,0% 

Υπάλληλος 137 69,5% 

Προιστάµενος 48 24,4% Θέση εργασίας 

∆ιευθυντής 12 6,1% 

Γυµνάσιο/Λύκειο 16 8,1% 

Πτυχίο ΤΕ 26 13,2% 

Πτυχίο ΠΕ 76 38,6% 

Μεταπτυχιακό 71 36,0% 

∆ιδακτορικό 7 3,6% 

Μορφωτικό επίπεδο 

ΕΣΣ∆ 1 0,5% 

Υπουργείο 80 40,6% 

ΟΤΑ 39 19,8% 

ΝΠ∆∆ 42 21,3% 

ΝΠΙ∆ 6 3,0% 

Ταυτότητα 

οργανισµού 

Άλλο 30 15,2% 

 

Έως 5 
4 2,0% 

5 έως 10 30 15,2% 

10 έως 20 108 54,8% 

20 έςω 30 47 23,9% 

 

Έτη προυπηρεσίας 

στο δηµόσιο 

30+ 8 4,1% 

Ναι 138 70,1% Προυπηρεσία στον 

ιδιωτικό τοµέα Όχι 59 29,9% 

 

 

4.2. Αποτελέσµατα  

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας όπως αυτά 

προέκυψαν από την ανάλυση των 197 ερωτηµατολογίων. Αρχικά, παρουσιάζονται τα 
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αποτελέσµατα σχετικά µε την ανάλυση αξιοπιστίας των κλιµάκων του 

ερωτηµατολογίου και εν συνεχεία δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία για κάθε µια από 

τις υπό εξέταση κλίµακες. Στην τρίτη ενότητα δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε 

την πιθανή συσχέτιση των αποτελεσµάτων/εννοιών ως προς τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των δηµοσίων υπαλλήλων. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

σχετικά µε την διερεύνηση των ερευνητικών ερωτηµάτων που τέθηκαν στην ενότητα 

6.1. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση παλινδρόµησης (regression 

model).  

 Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου για τις 

κοινωνικές επιστήµες, SPSS. Το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο σηµαντικότητας 

ορίσθηκε ως α=0.05 που αντιστοιχεί σε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης.  

 

4.2.1. Ανάλυση αξιοπιστίας   

 Όσον αφορά στην αξιοπιστία των µετρήσεων, απαραίτητη κρίνεται η χρήση 

κάποιου τεστ αξιοπιστίας µε το οποίο εκτιµάται η εσωτερική συνέπεια των στοιχείων 

ενός ερωτηµατολογίου. Ένας από τους ευρέως χρησιµοποιούµενους δείκτες 

αξιοπιστίας είναι αυτός που υπολογίστηκε από τον Cronbach (1951) και ονοµάζεται 

Cronbach’s α (alpha), ή δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal consistency 

coefficient). Η εκτίµηση αυτή γίνεται µε βάση τις συσχετίσεις µεταξύ των items της 

κλίµακας και θεωρητικά µπορεί να κυµαίνεται από το – άπειρο έως το 1 (µόνο οι 

θετικές τιµές έχουν νόηµα).  Ενώ ενδεικτικές τιµές αξιοπιστίας είναι οιεξής: 

• < .06:   η κλίµακα είναι αναξιόπιστη 

• 0,6: το ελάχιστο αποδεκτό όριο (µή αποδεκτό για κλίµακες µε πολλά items) 

• 7: ικανοποιητικό 

• 8: καλύτερο 

• 0,90:  πολύ  υψηλή αξιοπιστία  

 Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αξιοπιστίας 

για τις κλίµακες του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε. Από τα αποτελέσµατα 

παρατηρούµε ότι η αξιοπιστία στην κλίµακα της «Πολιτικής οργανισµού» (α=0.632) 

και της «Κοινωνικής οκνηρίας» (α=0.667) είναι οριακά αποδεκτή ενώ στην κλίµακα 

της «Οργανωσιακής δικαιοσύνης» (α=0.913), της «Εργασιακής απόδοσης» (α=0.875) 

και της «Εσωτερικής παρακίνησης» (α=0.866) η αξιοπιστία κρίνεται ως πολύ υψηλή.   

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούµε να πούµε ότι η αξιοπιστία του 
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εργαλείου που χρησιµοποιήθηκε είναι αρκετά καλή. 

 

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα ανάλυσης αξιοπιστίας 

Κλίμακα Cronbach a 

Πολιτική οργανισμού 0.632 

Κοινωνικήοκνηρία 0.667 

Οργανωσιακή δικαιοσύνη 0.913 

Εργασιακή απόδοση 0.875 

Εσωτερική παρακίνηση 0.866 

 

4.2.2. Περιγραφικά στοιχεία κλιµάκων/εννοιών 

 

 Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία για τις εξεταζόµενες 

έννοιες. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει µετρίου βαθµού άσκησης πολιτικής 

από οµάδες εργαζοµένων στους δηµόσιους οργανισµούς (µ.τ. 3.71, τ.α. 0.53) ενώ 

προέκυψαν µετρίου βαθµού επίπεδα κοινωνική οκνηρίας (µ.τ. 3.71, τ.α. 0.79). 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει µετρίου προς υψηλού βαθµού οργανωσιακή 

δικαιοσύνη (µ.τ. 4.51, τ.α. 1.06) και εργασιακή απόδοση (µ.τ. 4.37, τ.α. 0.84). Τέλος, 

προέκυψε ότι υπάρχει σχετικά υψηλό επίπεδο εσωτερικής παρακίνησης (µ.τ. 5.22. 

τ.α. 0.83) ενώ οι εργαζόµενοι εκφράζουν σχετικά υψηλή εργασιακή ικανοποίηση (µ.τ. 

5.06, τ.α. 1.32). 

Πίνακας 4: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση για κάθε µια από τις εξεταζόµενες έννοιες  

 
Μέση τιµή 

(µ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Πολιτική στους οργανισµούς 3,71 0,53 2,19 5,00 

Κοινωνική οκνηρία 3,71 0,79 1,90 5,80 

Οργανωσιακή δικαιοσύνη 4,51 1,06 1,59 6,71 

Εργασιακή απόδοση 4,37 0,84 2,00 6,05 

Εσωτερική παρακίνηση 5,22 0,83 2,33 6,92 

Συνολική εργασιακή 

ικανοποίηση 
5,06 1,32 1,00 7,00 

 

4.2.3. Συσχέτιση εννοιών µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά  

 Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε την ύπαρξη 

συσχέτισης µεταξύ των εξεταζόµενων εννοιών και των δηµογραφικών 
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χαρακτηριστικών. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει (α) στατιστικά σηµαντική 

θετική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας και της εσωτερικής παρακίνησης (r=0.166, 

p=0.022<0.05), (β) στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ της 

οικογενειακής κατάστασης και της κοινωνικής οκνηρίας (r=-0.156, p=0.034<0.05) 

και (γ) στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ του µορφωτικού επιπέδου 

και της εργασιακής απόδοσης (r=-0.182, p=0.012<0.05). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

προέκυψε ότι η συσχέτιση µεταξύ των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και των 

εννοιών είναι στατιστικώς µη σηµαντική (p>0.05). 

 

Πίνακας 5: Συσχέτιση εννοιών µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά   

 

Πολιτική 

στους 

οργανισµούς 

Κοινωνική 

οκνηρία 

Οργανω

σιακή 

δικαιοσ

ύνη 

Εργασιακή 

απόδοση 

Εσωτερική 

παρακίνηση 

Συνολική 

εργασιακή 

ικανοποίηση 

r -,111 ,011 -,064 -,046 ,091 ,139 
Φύλο 

p ,121 ,884 ,387 ,526 ,213 ,051 

r -,092 -,069 ,052 ,016 ,166 ,113 
Ηλικία 

p ,198 ,341 ,478 ,829 ,022 ,115 

r -,050 -,061 -,156 -,096 -,035 ,054 Οικογενειακή 

κατάσταση p ,485 ,403 ,034 ,189 ,631 ,451 

r ,005 -,055 ,073 -,002 ,131 ,160 
Θέση εργασίας 

p ,940 ,446 ,325 ,981 ,071 ,025 

r ,081 ,127 -,125 -,182 -,110 -,085 Μορφωτικό 

επίπεδο p ,257 ,080 ,088 ,012 ,133 ,236 

r ,015 -,045 ,074 ,092 -,052 ,008 Ταυτότητα 

οργανισµού p ,830 ,534 ,318 ,205 ,477 ,909 

r -,004 -,061 -,047 -,109 ,129 ,135 Έτη 

προυπηρεσίας 

στο δηµόσιο 
p ,958 ,401 ,522 ,135 ,076 ,060 

r ,001 ,009 -,024 ,043 -,012 ,020 Προυπηρεσία 

στον 

ιδιωτικότοµέα 
p ,984 ,902 ,746 ,556 ,872 ,779 

 

4.2.4. ∆ιερεύνηση ερευνητικών υποθέσεων 

 Στην τελευταία ενότητα δίνονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τα κυρίως 

ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας έρευνας. Αρχικά, εξετάστηκε κατά πόσο 

υπάρχει συσχέτιση των αντιλήψεων των Ελλήνων ∆ηµοσίων υπαλλήλων για την 

ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων στον εργασιακό τους χώρο µε την 

κοινωνική οκνηρία και κατά πόσο αυτό προκαλεί µειωµένη εργασιακή απόδοση. 

 Στον Πίνακα 6 δίνονται τα αποτελέσµατα από την ανάλυση συσχέτισης 
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µεταξύ των τριών εννοιών από όπου και παρατηρούµε ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων ∆ηµοσίων 

υπαλλήλων για την ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων στον 

εργασιακό τους χώρο µε την κοινωνική οκνηρία (r=0.381, p=0.000<0.05) ενώ δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ των αντιλήψεων των 

Ελλήνων ∆ηµοσίων υπαλλήλων για την ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και 

µεθοδεύσεων στον εργασιακό τους χώρο µε την εργασιακή απόδοση (r=-0.062, 

p=0.393>0.05). Ενώ προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ της κοινωνικής οκνηρίας και της εργασιακής απόδοσης (r=-0.458, 

p=0.000<0.05). 

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι η ύπαρξη θετικών 

αντιλήψεων των Ελλήνων ∆ηµοσίων υπαλλήλων για την ύπαρξη πολιτικών 

συµπεριφορών και µεθοδεύσεων έχει θετική συσχέτιση µε την κοινωνική οκνηρία 

ενώ µε την σειρά της η κοινωνική οκνηρία σχετίζεται αρνητικά µε την εργασιακή 

απόδοση. Ενώ δεν προκύπτει συσχέτιση µεταξύ της ύπαρξης θετικών αντιλήψεων 

των Ελλήνων ∆ηµοσίων υπαλλήλων για την ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και 

µεθοδεύσεων και της απόδοσης.  

 

Πίνακας 6: Συσχέτιση πολιτικής µε την κοινωνική οκνηρία και την εργασιακή απόδοση.   

 

Πολιτική 

στους 

οργανισµούς 

Κοινωνική 

οκνηρία 

Εργασιακή 

απόδοση 

r 1 ,381
**

 -,062 Πολιτική στους 

οργανισµούς p  ,000 ,393 

r 1 -,458
**

 Κοινωνική 

οκνηρία p  ,000 

r 1 Εργασιακή 

απόδοση p 

 

 
 

 

  

Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή την εργασιακή απόδοση και ανεξάρτητη τις αντιλήψεις των Ελλήνων 

∆ηµοσίων υπαλλήλων για την ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων. 

Από την συγκεκριµένη ανάλυση εξετάσθηκε κατά πόσο υπάρχει απευθείας σχέση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών ενώ στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανάλυση 

παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την εργασιακή απόδοση και ανεξάρτητες 



113 

 

(α) τις αντιλήψεις των Ελλήνων ∆ηµοσίων υπαλλήλων για την ύπαρξη πολιτικών 

συµπεριφορών και µεθοδεύσεων και (β) την κοινωνική οκνηρία. Από τα 

αποτελέσµατα της δεύτερης παλινδρόµησης θα εξετάσουµε κατά πόσο η σχέση 

µεταξύ αντιλήψεων για ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων και 

εργασιακής απόδοσης επηρεάζεται από την κοινωνική οκνηρία. Για να εξετάσουµε 

κατά πόσο αυτή η κοινωνική οκνηρία επιδρά στην σχέση αντιλήψεων για ύπαρξη 

πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων και εργασιακής απόδοσης 

χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος του Sobel
1
 (1982). Ουσιαστικά αναµένουµε η ύπαρξη 

κοινωνική οκνηρίας να επηρεάζει την σχέση αντιλήψεων για ύπαρξη πολιτικών 

συµπεριφορών και µεθοδεύσεων και εργασιακής απόδοσης (mediator).  

 

 Από τον Πίνακα 7 παρατηρούµε ότι η παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή την κοινωνική οκνηρία και ανεξάρτητη τις αντιλήψεις για ύπαρξη 

πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων είναι στατιστικά σηµαντική 

(F(1,190)=32.199, p=0.000<0.05) ενώ η ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και 

µεθοδεύσεων ερµηνεύει το 14.5% (R
2
=0.145) της µεταβλητότητας της κοινωνικής 

οκνηρίας. Αναλυτικότερα, αναµένουµε µε την αύξηση της ύπαρξης πολιτικών 

συµπεριφορών και µεθοδεύσεων να υπάρχει αύξηση της κοινωνικής οκνηρίας (β=-

0.539<0.05).   

 

Πίνακας 7: Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την κοινωνική οκνηρία και ανεξάρτητη τις αντιλήψεις 

για ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων 

95% διαστήµατα 

εµπιστοσύνης για το β 
Μεταβλητή β t p 

Κατώτερο 

όριο 

Ανώτερο 

όριο 

(Σταθερά) 1.617 4.342 0.000 0.882 2.351 

Πολιτική  0.565 5.674 0.000 0.369 0.761 

F(1, 190)=32.199, p=0.000<0.05, R
2
=0.145 

 

 Από τον Πίνακα 8 παρατηρούµε ότι η παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή την εργασιακή απόδοση και ανεξάρτητη τις αντιλήψεις για ύπαρξη 

πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων είναι στατιστικά µη σηµαντική (F(1, 

188)=0.734, p=0.393>0.05) ενώ η ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων 

                                                           
1
 http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 



114 

 

ερµηνεύει µόλις το 0.4% (R
2
=0.004) της µεταβλητότητας της εργασιακής απόδοσης.  

 

Πίνακας 8: Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την εργασιακή απόδοση και ανεξάρτητη τις 

αντιλήψεις για ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων 

95% διαστήµατα 

εµπιστοσύνης για το β 
Μεταβλητή β t p 

Κατώτερο 

όριο 

Ανώτερο 

όριο 

(Σταθερά) 4.733 10.952 0.000 3.880 5.585 

Πολιτική  -0.099 -0.857 0.393 -0.328 0.129 

F(1, 188)=0.734, p=0.393>0.05, R
2
=0.004 

 

 

 Από τον Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι η παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή την εργασιακή απόδοση και ανεξάρτητες τις αντιλήψεις για ύπαρξη 

πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων και την κοινωνική οκνηρία είναι 

στατιστικά σηµαντική (F(2, 187)=26.923, p=0.000<0.05) ενώ η ύπαρξη πολιτικών 

συµπεριφορών και µεθοδεύσεων και η κοινωνική οκνηρία ερµηνεύει το 22.4% 

(R
2
=0.224) της µεταβλητότητας της εργασιακής απόδοσης.  Επιπρόσθετα, 

παρατηρούµε ότι η κοινωνική οκνηρία είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας στην 

πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης. Αναλυτικότερα, αναµένουµε µε την αύξηση της 

κοινωνικής οκνηρίας να υπάρχει µείωση της εργασιακής απόδοσης (β=-0.539<0.05).  

Ενώ η ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων εξακολουθεί να είναι 

στατιστικά µη σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας.   Από τον έλεγχο του Sobel 

προέκυψε ότι η µεταβλητή που αφορά την κοινωνική επάρκεια είναι σηµαντική στη 

σχέση µεταξύ ύπαρξης πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων και της 

εργασιακής απόδοσης (p=0.000<0.05). 

 Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η µείωση της εργασιακής απόδοσης 

έχει σχέση µε την αύξηση της κοινωνικής οκνηρίας και η αύξηση της κοινωνικής 

οκνηρίας έχει σχέση µε την ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων. 

 



115 

 

 

Πίνακας 9: Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την εργασιακή απόδοση και ανεξάρτητες τις 

αντιλήψεις για ύπαρξη πολιτικών συµπεριφορών και µεθοδεύσεων και την κοινωνική οκνηρία 

95% διαστήµατα 

εµπιστοσύνης για το β 
Μεταβλητή β t p 

Κατώτερο 

όριο 

Ανώτερο 

όριο 

(Σταθερά) 5.621 13.997 0.000 4.828 6.413 

Πολιτική  0.201 1.815 0.071 -0.017 0.419 

Κοινωνική οκνηρία -0.539 -7.274 0.000 -0.686 -0.393 

F(2, 187)=26.923, p=0.000<0.05, R
2
=0.224 

 

 Στο σχήµα που ακολουθεί δίνονται τα αποτελέσµατα διαγραµµατικά.  

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των αποτελεσµάτων 

 

 Στην συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση της εσωτερικής 

παρακίνησης και της οργανωσιακής δικαιοσύνης µε την κοινωνική οκνηρία και κατά 

πόσο αυτό προκαλεί µειωµένη εργασιακή απόδοση. 

 Από τον Πίνακα 10 παρατηρούµε ότι η παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή την κοινωνική οκνηρία και ανεξάρτητες την οργανωσιακή δικαιοσύνη και 

την εσωτερική παρακίνηση είναι στατιστικά σηµαντική (F(2, 183)=20.801, 

p=0.000<0.05) ενώ η οργανωσιακή δικαιοσύνη και η εσωτερική παρακίνηση 

ερµηνεύουν το 18.5% (R
2
=0.185) της µεταβλητότητας της κοινωνικής οκνηρίας.  

Επιπρόσθετα, παρατηρούµε ότι η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι στατιστικά 
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σηµαντικός παράγοντας στην πρόβλεψη της κοινωνικής οκνηρίας. Αναλυτικότερα, 

αναµένουµε µε την αύξηση της οργανωσιακής δικαιοσύνη να υπάρχει µείωση της 

κοινωνικής οκνηρίας (β=-0.253, p<0.05).  Ενώ η εσωτερική παρακίνηση δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της κοινωνική οκνηρίας.   

 Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η αύξηση της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης έχει σχέση µε την µείωση της κοινωνικής οκνηρίας ενώ δεν προκύπτουν 

στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα για την ύπαρξη σχέσης µεταξύ εσωτερικής 

παρακίνησης και  κοινωνικής οκνηρίας 

 

Πίνακας 10: Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την κοινωνική οκνηρία και ανεξάρτητες την 

οργανωσιακή δικαιοσύνη και την εσωτερική παρακίνηση 

95% διαστήµατα 

εµπιστοσύνης για το β 
Μεταβλητή β t p 

Κατώτερο 

όριο 

Ανώτερο 

όριο 

(Σταθερά) 5.512 16.315 0.000 4.847 6.181 

Οργανωσιακή δικαιοσύνη  -0.253 -4.409 0.000 -0.36 -0.140 

Εσωτερική παρακίνηση -0.132 -1.817 0.071 -0.276 0.011 

F(2, 183)=20.801, p=0.000<0.05, R
2
=0.185 

 

 Τέλος, ελέγχθηκε κατά πόσο η οργανωσιακή δικαιοσύνη και η εσωτερική 

παρακίνηση είναι σηµαντικές µεταβλητές (mοderator) στην σχέση µεταξύ της 

άσκησης πολιτικής και της κοινωνική οκνηρίας. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε η 

ανάλυση παλινδρόµησης εισάγοντας όρους αλληλεπίδρασης (πολιτική*παρακίνηση, 

πολιτική*δικαιοσύνη) και τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 11. Από τα 

αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι η παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την 

κοινωνική οκνηρία και ανεξάρτητες την άσκηση πολιτικής και τις αλληλεπιδράσεις  

είναι στατιστικά σηµαντική (F(3, 182)=25.372, p=0.000<0.05) ερµηνεύουν το 29.5% 

(R
2
=0.295) της µεταβλητότητας της κοινωνικής οκνηρίας.  Επιπρόσθετα, 

παρατηρούµε ότι η  οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι σηµαντική µεταβλητή 

(moderator) στη σχέση µεταξύ της άσκησης πολιτικής και της κοινωνικής οκνηρίας. 

  

 Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η οργανωσιακή δικαιοσύνη και η 

εσωτερική παρακίνηση παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µείωση της εµφάνισης υψηλών 

επιπέδων κοινωνικής οκνηρίας παρά την παρατηρούµενη άσκηση πολιτικής. 
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Πίνακας 11: Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την κοινωνική οκνηρία και ανεξάρτητες την άσκηση 

πολιτικής και τις αλληλεπιδράσεις  

95% διαστήµατα 

εµπιστοσύνης για το β 
Μεταβλητή β t p 

Κατώτεροόρι

ο 

Ανώτεροό

ριο 

(Σταθερά) 1.729 5.004 0.000 1.047 2.410 

Πολιτική  0.929 7.860 0.000 0.696 1.162 

Πολιτική*∆ικαιοσύνη -0.019 -1.008 0.315 -0.055 0.018 

Πολιτική*Παρακίνηση -0.067 -4.694 0.000 -0.095 -0.039 

F(3, 182)=25.373, p=0.000<0.05, R
2
=0.295 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. Συµπεράσµατα έρευνας ως προς τα ερευνητικά ερωτήµατα  

   Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας, αρχικά, θα πρέπει να επισηµανθούν ορισµένα 

σηµεία ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία, τα οποία πιθανώς να έχουν παίξει 

σηµαντικό ρόλο στα εξαχθέντα αποτελέσµατα. Όπως προαναφέρθηκε, το µεγαλύτερο 

ποσοστό των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο, καθώς είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ αλλά και µεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών. Η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων προέρχεται από 

υπαλλήλους που αποτελούν τη βάση της ιεραρχικής διοικητικής πυραµίδας µε 

δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτή τη θέση εργασίας και προηγούµενη 

προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα. Άξιο προσοχής για τη διεξαγωγή των 

συµπερασµάτων αποτελεί η ηλικία των συµµετεχόντων, καθώς πάνω από τους µισούς 

(51,3%) είναι µεταξύ 41 µε 50 ετών, ενώ ένα µεγάλο ποσοστό επίσης (65,5%) είναι 

έγγαµοι. 

   Η µέση ηλικία των 40 ετών και άνω αποτελεί για τον κάθε άνθρωπο έναν κρίσιµο 

σταθµό για τον πρώτο ουσιώδη απολογισµό της προσωπικής του κατάστασης αλλά 

και της επαγγελµατικής εξέλιξης. Στην ηλικία αυτή αξιολογείται, αν τα όσα  

αποκτηθήκαν, ανταποκρίνονται στις πραγµατικές επιθυµίες και τα όνειρα του 

καθενός. Η τυχόν συνειδητοποίηση του χάσµατος µεταξύ των επιτευχθέντων και των 

αρχικών φιλοδοξιών και η αντιµετώπιση του χάσµατος αυτού µέσω 

επαναπροσδιορισµού των στόχων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κυρίως, όταν η 

µαταίωση των φιλοδοξιών δεν οφείλεται σε προσωπική ανεπάρκεια ικανοτήτων ή σε 

έλλειψη γενικότερων αξιών (π.χ. ήθος, χαρακτήρας) αλλά σε εξωγενείς παράγοντες, 

που δεν µπορούν να ελεγχθούν ή να προβλεφθούν από τα ίδια τα άτοµα, τότε το 

πιθανότερο είναι αισθήµατα απογοήτευσης και θυµού να επηρεάσουν τη 

συµπεριφορά των ατόµων, ακόµα και στον εργασιακό τους χώρο.  

   Από τα ευρήµατα της έρευνας προέκυψε ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων δηµοσίων 

υπαλλήλων για την ύπαρξη και άσκηση πολιτικής στους οργανισµούς που 

απασχολούνται, κατευθύνονται προς υψηλά επίπεδα, ειδικά σε σχέση µε τις 

εσωτερικές αποφάσεις και διαδικασίες που εφαρµόζονται για την αξιολόγηση των 
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ικανοτήτων τους και της επαρκούς αξιοποίησης αυτών κατά την εκτέλεση των 

εργασιακών τους καθηκόντων. Πιο συγκεκριµένα, σηµαντικό ποσοστό (65,7%)  

θεωρεί ότι για ζητήµατα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση λαµβάνονται 

υπόψη οι πολιτικοί συσχετισµοί. Ειδικότερα, οι αντιλήψεις αυτές είναι πιο έντονες 

για θέµατα που σχετίζονται µε την ανέλιξη των υπαλλήλων σε ανώτερες ιεραρχικά 

διοικητικές θέσεις ευθύνης αλλά και µε την αποτίµηση της απόδοσής τους και την 

παροχή αντίστοιχων ανταµοιβών.  

   Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι πάνω από τους µισούς συµµετέχοντες (το 

59,7%) θεωρούν ότι οι αποφάσεις των προαγωγών λαµβάνονται από την ανώτατη 

διοικητική ηγεσία χωρίς την τήρηση των προβλεπόµενων διαδικασιών και χωρίς την 

ύπαρξη ουδετερότητας και εποµένως δεν τυγχάνουν ευρείας αποδοχής λόγω της 

πολιτικής χροιάς τους. Το εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 67,9% εκφράζει την 

άποψη ότι καθοριστικότερος παράγοντας για την ανέλιξη στην ιεραρχική βαθµίδα της 

ελληνικής δηµόσιας διοίκησης αποτελεί η ευνοιοκρατία και ο φαβοριτισµός και όχι η 

αξιοκρατική και αµερόληπτη κρίση των προσόντων και των διοικητικών ικανοτήτων 

που διαθέτει ένας υπάλληλος για την τελική επιλογή.  

     Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι το υψηλό αυτό ποσοστό µπορεί να 

είναι απόρροια των δηµογραφικών δεδοµένων της προκειµένης έρευνας. ∆ηλαδή να 

οφείλεται συνδυαστικά στα εξής: πρώτον, οι περισσότερες απαντήσεις προέρχονται 

από γυναίκες, οι οποίες βάσει και αντίστοιχων ερευνών έχει αποδειχθεί ότι έχουν 

υψηλότερα επίπεδα αντίληψης περί πολιτικής στους οργανισµούς. Αυτό πιθανώς να 

οφείλεται και στις διαχρονικά στερεότυπες αντιλήψεις που υπάρχουν για τις 

εργαζόµενες γυναίκες αναφορικά µε τα χαµηλά ποσοστά προτιµήσεώς τους σε 

ανώτερες διοικητικές θέσεις, ακόµη και στο δηµόσιο τοµέα στον οποίο οι απαιτήσεις 

δεν είναι ίδιες συγκρινόµενες µε αυτές του ιδιωτικού. Και δεύτερον, στο υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο και στη µέση ηλικία των συµµετεχόντων που ήδη µε µια 

προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στο δηµόσιο τοµέα αντιλαµβάνεται πλέον 

ότι σηµασία για την επαγγελµατική εξέλιξη δεν έχει τόσο το ποιοτικό προφίλ του 

υπαλλήλου και η απόδοσή του, όσο η καλή δικτύωση και οι ¨κατάλληλες¨ γνωριµίες.  

   Το θέµα των προαγωγών διαφαίνεται να έχει βαρύνουσα σηµασία για τους 

δηµοσίους υπαλλήλους, καθώς, µετά και των κάθε είδους µισθολογικών περικοπών, 

θεωρείται ως η κυριότερη ανταµοιβή για την απόδοση τους, ειδικά τη δεδοµένη 
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χρονική στιγµή κατά την οποία όλοι µας βιώνουµε µια ζοφερή οικονοµική 

κατάσταση. Για άλλους µπορεί να αποτελεί ανταµοιβή µε οικονοµικό αντίκρισµα, 

καθώς για έναν υπάλληλο του δηµοσίου τοµέα είναι το µοναδικό µέσο αύξησης του 

εισοδήµατός του (ειδικά αν είναι και έγγαµος, όπως και οι περισσότεροι από τους 

συµµετέχοντες, οπότε έχει και πιο αυξηµένες υποχρεώσεις από οικονοµική σκοπιά). 

Ενώ για άλλους µπορεί να αποτελεί και ηθική ικανοποίηση, αφού µε τον τρόπο αυτό 

πιστεύουν ότι ανταµείβεται η συνεισφορά τους και  αναγνωρίζεται η απόδοσή τους 

στη συνολική οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα. Το ζήτηµα της αξιοκρατικής 

αξιολόγησης της συνεισφοράς και της απόδοσης σε σχέση και µε το θέµα των 

προαγωγών φαίνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας να αµφισβητείται από τους 

συµµετέχοντες, καθώς πιστεύουν ότι αυτοί που εργάζονται περισσότερο δεν 

ανταµείβονται και αντίστροφα ότι τελικά προάγονται αυτοί που συνεισφέρουν τα 

λιγότερα µε τα συντριπτικά ποσοστά της τάξης των  77,6% και 79,1% αντίστοιχα να 

επιβεβαιώνουν τις απόψεις αυτές.  

   Κλείνοντας το κοµµάτι της πολιτικής στους οργανισµούς, από τα σχετικά 

ερευνητικά ευρήµατα καταγράφονται ως συνηθέστερα παρατηρούµενες µορφές 

επίδειξης πραγµατικής πολιτικής συµπεριφοράς στους κόλπους της ελληνικής 

δηµόσια διοίκησης η δηµιουργία κυρίως άτυπων οµάδων και συνασπισµών 

(coalitions) και η τακτική του «φρόνιµου και υπάκουου παιδιού του δηµοσίου τοµέα» 

που τα πηγαίνει µε όλους καλά (go along with)  και ειδικά µε τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη.  

   Η πρώτη µορφή αφορά τις αποκαλούµενες «κλίκες» που υπάρχουν στο εσωτερικό 

των δηµοσίων οργανισµών, οι οποίες ασκούν φανερά ή µη τακτικές επιρροής για την 

προώθηση, ως επί το πλείστον, ιδιοτελών συµφερόντων. Απαρτίζονται συνήθως από 

υπαλλήλους που είναι τα «χαϊδεµένα» παιδιά των προϊστάµενων αρχών µε τα οποία, 

όπως φαίνεται από την έρευνα, τουλάχιστον ένα ποσοστό της τάξης του 65,4%  δεν 

θέλει να έρχεται σε ρήξη.  

    

   Η δεύτερη µορφή φέρνει στο φως αυτό που όλοι σχεδόν οι απασχολούµενοι σε όλες 

τις βαθµίδες στο δηµόσιο τοµέα γνωρίζουν πολύ καλά αλλά κανείς δεν κάνει ποτέ 

νύξη για αυτό. Είναι το λεγόµενο φαινόµενο της οργανωσιακής σιωπής  που αφορά 

κυρίως την ποιότητα της εσωτερικής επικοινωνίας των µελών ενός οργανισµού. Όλοι 

γνωρίζουν αλλά κανείς δεν µιλά, κανείς δεν ανοίγει διαύλους επικοινωνίας, κανείς 
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δεν πάει κόντρα στο κατεστηµένο, θεωρώντας φρονιµότερο ορισµένες φορές να 

παραµένεις σιωπηλός παρά να πολεµάς το σύστηµα, άποψη που  ασπάζονται 

τουλάχιστον και οι µισοί από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. 

 

   Αναφορικά µε το φαινόµενο της κοινωνικής οκνηρίας και τη σχέση του µε την 

πολιτική στους οργανισµούς και κατ’ επέκταση µε τις συνέπειες που έχει η σχέση 

αυτή στην ατοµική εργασιακή απόδοση των Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων αλλά και 

στη συνολική αποτελεσµατικότητα των οργανισµών τους, τα αποτελέσµατα 

χαρακτηρίζονται από µερική αντίφαση. Οι απόψεις των ερωτηθέντων για την 

αντιλαµβανόµενη οκνηρία των συναδέρφων τους (perceived coworker loafing) είναι 

µοιρασµένες, ενώ, παράδοξο αρχικά φαίνεται να είναι το ότι η παρακράτηση ή η 

µείωση προσπάθειας από µερίδα υπαλλήλων δεν έχει το αναµενόµενο υψηλό βάσει 

της ερευνητικής υπόθεσης αρνητικό αντίκτυπο στην ατοµική ή στην καθολική 

οργανωσιακή απόδοση.  

   Ειδικότερα, οι ίδιοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι θεωρούν ότι στον οργανισµό τους 

υπάρχουν συνάδερφοι που είναι «καλοπερασάκηδες» και παράγουν λιγότερα από τα 

αυτά που προσδοκόνται από αυτούς µη αξιοποιώντας στο έπακρο τις ικανότητές τους. 

Το σηµαντικότερο από τη διαπίστωση αυτή είναι ότι, όταν υπάρχουν υποψίες ή 

ενδείξεις για παρακράτηση ή µείωση προσπάθειας από τους συναδέρφους, και οι 

λοιποί υπάλληλοι τείνουν να γίνονται πιο επιρρεπείς ως προς την οκνηρία και να 

κάνουν και αυτοί το ίδιο για να µην θεωρηθούν ως «τα κορόιδα της υπόθεσης» (το 

λεγόµενο φαινόµενο του sucker effect).  

   Πάντως, το σίγουρο είναι ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι παρατηρούν τη συµπεριφορά 

των συναδέρφων τους σχετικά µε τη συνεπή ή µη εκτέλεση των καθηκόντων και την 

ανάλογη συνεισφορά αυτών στα εργασιακά αποτελέσµατα. Περαιτέρω, συγκρίνουν 

τη δική τους προσπάθεια µε αυτή που καταβάλουν οι συνάδερφοί τους και µπαίνουν 

στη διαδικασία να αξιολογούν τι και πόσο συνεισφέρει κάποιος. Στην ουσία είναι σαν 

να προβαίνουν οι ίδιοι σε µία άτυπη µέτρηση της απόδοσης των συναδέρφων τους.  

Αυτό, πιθανώς, να συµβαίνει λόγω της απουσίας στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα ενός 

επίσηµου συστήµατος αξιολόγησης και µέτρησης της απόδοσης µε αντικειµενικά 

κριτήρια, βάσει του οποίου θα µπορούσε να αποτιµάται αµερόληπτα η απόδοση του 

καθενός και ανάλογα να αποδίδονται οι σωστές ανταµοιβές ή κυρώσεις (evaluation 

potential).   
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   Αλλά και πάλι για να µετρηθεί η προσπάθεια και η συνεισφορά, ώστε να 

αποδοθούν «τα του Καίσαρος στον Καίσαρι», θα πρέπει προηγουµένως να είναι 

απολύτως ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνει ο κάθε δηµόσιος υπάλληλος και ποια ακριβώς 

είναι τα καθήκοντά του, στοιχεία για τα οποία και οι προϊστάµενοι οφείλουν να έχουν 

πλήρη επίγνωση. Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική παράµετρο που επίσης λείπει 

από την ελληνική δηµόσια διοίκηση και η οποία διευκολύνει την αποποίηση ευθυνών 

(diffusion of responsibility or hiding in the crowd) µε αποτέλεσµα κάποιος 

υπάλληλος να παρουσιάσει κοινωνική οκνηρία, θεωρώντας πως ακόµα και αν η 

προσπάθειά του είναι ελλιπής δεν θα υποστεί τις αντίστοιχες κυρώσεις.      

   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά που υπάρχει στα ποσοστά των 

απαντήσεων σχετικά µε την επίδραση που έχει η αντιλαµβανόµενη συναδερφική 

οκνηρία στη µείωση της εργασιακή προσπάθειας και απόδοσης σε ατοµικό και σε 

οµαδικό επίπεδο. Σε οµαδικό επίπεδο φαίνεται να έχει περισσότερο αρνητικό 

αντίκτυπο, όχι όµως και ιδιαίτερα υψηλό ( περίπου στο 50%), ενώ, αντίστροφα, ένα 

ποσοστό της τάξης του 77,6%  των συµµετεχόντων δήλωσε ότι η παρατηρούµενη από 

συναδέρφους κοινωνική οκνηρία δεν αποτελεί παράγοντα µείωσης ή πρόθεσης 

µείωσης της προσωπικής τους προσπάθειας. Η πιο πιθανή εξήγηση στο σηµείο αυτό 

µπορεί να οφείλεται ή σε προσωπικούς παράγοντες (παρακίνηση, ευσυνειδησία, 

αλτρουισµός) ή στο αντίστροφο φαινόµενο της κοινωνικής οκνηρίας, αυτό της 

κοινωνικής αναπλήρωσης ή διευκόλυνσης (social compensation).   

   Στο δηµόσιο τοµέα, το φαινόµενο αυτό έχει ίσως την έννοια της ανάληψης του 

µεριδίου εργασίας των συναδέρφων, όταν αυτοί δεν διαθέτουν είτε τη βούληση είτε 

τις ικανότητες για τη διεκπεραίωση της εργασίας αυτής. Στη συγκεκριµένη έρευνα, 

αυτό µπορεί να σχετίζεται και µε το γεγονός ότι το µεγαλύτερο δείγµα των 

απαντήσεων προέρχεται από γυναίκες, οι οποίες έχουν, γενικότερα και από τη φύση 

τους, αυξηµένα επίπεδα κοινωνικής ευαισθησίας.  

   Συνοπτικά, ο βαθµός που συνδέει τη σχέση των αντιλήψεων των δηµοσίων 

υπαλλήλων περί ύπαρξης πολιτικής στους οργανισµούς µε την κοινωνική οκνηρία 

στο εσωτερικό των οργανισµών αυτών και εποµένως και αντίστοιχα επίπεδα 

εργασιακής απόδοσης, ατοµικής ή  οµαδικής, φαίνεται να είναι αρκετά υψηλός. Αυτό 

οφείλεται σε ποικίλους και διαφορετικής φύσεως παράγοντες, όπως αυτό προέκυψε 

από τα ερευνητικά αποτελέσµατα.  
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   Ιδιαίτερη όµως επιρροή στην αύξηση των επιπέδων της κοινωνικής οκνηρίας των 

Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων, και κατά συνέπεια στη µείωση της εργασιακής τους 

απόδοσης, φαίνεται να ασκούν οι αντιλήψεις τους περί ύπαρξης πολιτικών 

συσχετισµών σε ότι αφορά τις προαγωγές και τις ανταµοιβές τους.  Οι αντιλήψεις των 

δηµοσίων υπαλλήλων περί «ακριβοδίκαιης αποζηµίωσης» (fair pay) για αυτό που ο 

καθένας συνεισφέρει,  παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση ή µη της κοινωνικής 

οκνηρίας, η οποία επηρεάζει τη µείωση ή αύξηση της εργασιακής τους απόδοσης 

αντίστοιχα.  

   Με άλλα λόγια, η αντίληψη των Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων ότι εν τέλει ο 

καθένας παίρνει αυτό που πραγµατικά του αξίζει (being paid according to his 

worth) και µάλιστα µε αξιοκρατικές και αµερόληπτες διαδικασίες κυµαίνεται, 

σύµφωνα µε την έρευνα, σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Αυτό ωθεί τα άτοµα να 

καταβάλουν µικρότερη προσπάθεια, ειδικά αν αντιληφθούν ότι άλλοι συνάδερφοί 

τους µε λιγότερη προσπάθεια, κόπο και συνεισφορά στα εργασιακά αποτελέσµατα,  

«αποζηµιώνονται» λόγω πολιτικής ευµένειας και φαβοριτισµού, χωρίς πραγµατικά να 

το αξίζουν συγκριτικά µε τους ίδιους. Αυτό έχει ως τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

αρνητικών συναισθηµάτων για τους άξιους µεν, αδικηθέντες δε υπαλλήλους, οι 

οποίοι ως ένδειξη «διαµαρτυρίας, αγανάκτησης ή και αντιποίνων» µειώνουν την 

εργασιακή τους απόδοση.  

   Εποµένως, επιβεβαιώνεται η εξής αιτιώδης σχέση : Η µείωση της εργασιακής 

απόδοσης έχει σχέση µε την αύξηση των επιπέδων της κοινωνικής οκνηρίας, η οποία 

κοινωνική οκνηρία µε τη σειρά της εντείνεται από την ύπαρξη πολιτικών 

µεθοδεύσεων και συµπεριφορών. 

   Με βάση τα ανωτέρω, θα ανέµενε κανείς τα επίπεδα της οργανωσιακής απόδοσης 

(organizational performance) να είναι ιδιαίτερα χαµηλά. Παραδόξως, τα ποσοστά για 

ποιοτική παροχή υπηρεσιών από τους συναδέρφους τους αλλά και για τη συνολική 

επίτευξη των στόχων από τον οργανισµό στον οποίο εργάζονται οι ερωτηθέντες 

δηµόσιοι υπάλληλοι κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα, (71%)  και 53,1%  αντίστοιχα. 

Αναφορικά µε τη δική τους συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων, από τους εκατόν 

ενενήντα επτά (197) συµµετέχοντες οι εκατόν σαράντα οκτώ (148) απάντησαν ότι το 

αποτέλεσµα της εργασίας τους αντανακλά την προσπάθεια που έχουν καταβάλει, ενώ 
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και η ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται φτάνει στο 

67,4%!  

   Επιχειρώντας µια πρώτη ερµηνευτική προσέγγιση, σύµφωνα και µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, κατά τα οποία τα επίπεδα της οργανωσιακής δικαιοσύνης 

είναι πολύ υψηλά, επισηµαίνεται ο καθοριστικός ρόλος αυτής στη µείωση των 

επιπέδων της κοινωνικής οκνηρίας και στην αύξηση αντίστροφα της απόδοσης, παρά 

την παρατηρούµενη ύπαρξη και άσκηση πολιτικής στις εσωτερικές διαδικασίες των 

δηµόσιων οργανισµών. Ειδικότερα, τα πολύ υψηλά επίπεδα της διαδραστικής 

δικαιοσύνης (interactional justice) µεταξύ συναδέρφων, µεταξύ προϊσταµένων και 

υφισταµένων αλλά ακόµη και µεταξύ δηµοσίων υπαλλήλων και πολιτών φαίνεται να 

αποτελούν τον κύριο παράγοντα ανατροπής των επιζήµιων αποτελεσµάτων της 

σχέσης µεταξύ της πολιτικής και της κοινωνικής οκνηρίας.  

   Οι καλές συναδερφικές σχέσεις, η µεταχείριση των υπαλλήλων µε ειλικρίνεια, 

ευγένεια και σεβασµό από τους προϊσταµένους τους και η διάχυση των γνώσεων και 

των πληροφοριών µεταξύ τους συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός υγιούς δικτύου 

επικοινωνίας και στη δηµιουργία ενός θετικού οργανωσιακού κλίµατος. Περαιτέρω, 

δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι και η υιοθέτηση ενός ενιαίου και 

δίκαιου τρόπου αντιµετώπισης των διοικητικών υποθέσεων µε απόλυτο σεβασµό στα 

δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών αλλά και µε την εκατέρωθεν συνεργασία µεταξύ 

αυτών και των υπηρετών του δηµοσίου συµφέροντος συµβάλει στην επίτευξη 

ποιοτικότερων εργασιακών αποτελεσµάτων.  

   Συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι σε ποσοστό 55,2% οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι 

είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν τους συναδέρφους τους, όταν αυτοί έχουν πολύ 

δουλειά, σε ποσοστό 57,4% έχουν τη διάθεση να συνδράµουν στην ενσωµάτωση 

νεοεισερχόµενων µελών στους οργανισµούς τους, ενώ οι µισοί τουλάχιστον (49,5%) 

βοηθούν και τον προϊστάµενό τους ακόµα και όταν αυτό δεν τους ζητείται ρητά. Το 

εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 70,1% για το ότι µοιράζονται πληροφορίες µε 

άλλους συναδέρφους για καθαρά εργασιακά ζητήµατα φανερώνει όχι µόνο την 

ύπαρξη συναδερφικής αλληλεγγύης αλλά και τη διάθεση που υπάρχει για παροχή 

έξτρα βοήθειας (extra role behavior), προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι διοικητικές 

υποθέσεις ποιοτικά και εµπρόθεσµα.  
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   Ως προς τις δύο άλλες διαστάσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης, της 

διαδικαστικής (procedural) που σχετίζεται µε το κοµµάτι των εσωτερικών 

διαδικασιών και κυρίως αυτό της λήψης των αποφάσεων αλλά και της διανεµητικής 

(distributive) επισηµαίνονται τα κάτωθι. Τα επίπεδα της διαδικαστικής φαίνεται να 

είναι υψηλότερα σε σύγκριση µε εκείνα της διανεµητικής, πάντως αρκετά 

χαµηλότερα και τα δύο σε σχέση µε τα πολύ υψηλά επίπεδα της διαδραστικής. Από 

τις απαντήσεις των συµµετεχόντων διαφαίνεται ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

που υιοθετείται από τον οργανισµό εφαρµόζεται µε σχετική συνέπεια, ενώ οι 

υπάλληλοι δηλώνουν σε µεγάλο ποσοστό ότι εκφράζουν τα συναισθήµατα και τις 

απόψεις τους κατά τη λήψη αποφάσεων και ότι οι µισοί τουλάχιστον από αυτούς 

µπορούν να αµφισβητήσουν το αποτέλεσµα της εν λόγω διαδικασίας (75,6% και 

47,9% αντίστοιχα).  

   Παρά ταύτα, οι µισοί τουλάχιστον θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι 

αµερόληπτη και ουδέτερη, ακόµα και αν φαινοµενικά στηρίζεται σε κάποια ακριβή 

στοιχεία ή δεοντολογικά πρότυπα. Το γεγονός αυτό συνδυαζόµενο παράλληλα µε τα 

χαµηλά επίπεδα της διανεµητικής δικαιοσύνης, ιδίως ως προς το κοµµάτι των 

προαγωγών, τα οποία οδηγούν σε υψηλά επίπεδα κοινωνικής οκνηρίας αποτελούν 

ενδείξεις για απουσία ουσιαστικής ουδετερότητας ως προς τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και τη διανοµή πόρων και ανταµοιβών, και συνεπώς το θέµα αυτό χρήζει 

περαιτέρω έρευνας και µελέτης.     

      Ο µοναδικός  περιορισµός για τα αποτελέσµατα της οργανωσιακής δικαιοσύνης  

µπορεί πιθανώς να είναι το γεγονός ότι το µεγαλύτερο δείγµα των απαντήσεων 

προήλθε από νοµούς της ∆υτικής Μακεδονίας µε µικρότερο πληθυσµό συγκριτικά µε 

τους νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας και δη µε το νοµό Θεσσαλονίκης. Αυτό 

µπορεί να συνέβαλε στα υψηλά επίπεδα κυρίως της διαδραστικής δικαιοσύνης 

µεταφραζόµενο ως εξής : στην περιφέρεια το µέγεθος των οργανισµών είναι 

µικρότερο σε σχέση µε αυτό των µεγάλων πόλεων, οπότε αυτό ευνοεί τη µεγαλύτερη 

συνοχή των εργασιακών οµάδων και τα θετικότερα συναισθήµατα µεταξύ των 

συναδέρφων, ενώ βοηθά και την πιο γρήγορη ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε 

τους πολίτες.  

   Από την ανάγνωση των ερευνητικών αποτελεσµάτων ακόµη µία µεταβλητή, αυτή 

της εσωτερικής παρακίνησης (intrinsic motivation) και ειδικότερα της παρακίνησης 
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στο δηµόσιο τοµέα (Public Service Motivation) φαίνεται να παίζει µαζί µε τη 

µεταβλητή της οργανωσιακής δικαιοσύνης σηµαντικό ρόλο στη σχέση µεταξύ της 

πολιτικής στους οργανισµούς και της κοινωνικής οκνηρίας. Η ύπαρξη υψηλών 

επιπέδων των ανωτέρω µορφών παρακίνησης στους κόλπους της ελληνικής δηµόσιας 

διοίκησης έχει θετικό αντίκτυπο στην εργασιακή απόδοση, καθώς µειώνει την 

κοινωνική οκνηρία, παρά τη διαπίστωση της ύπαρξης και άσκησης πολιτικής στους 

δηµόσιους οργανισµούς.  

   Εποµένως, οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι, αν και γνωρίζουν τις πολιτικές 

µεθοδεύσεις και υπηρεσιακές αδικίες και ανισότητες που διαδραµατίζονται στο 

εσωτερικό των οργανισµών τους, δεν µειώνουν την εργασιακή τους συνεισφορά, όταν 

παρακινούνται από υψηλής ποιότητας κίνητρα, κυρίως ενδογενή και ανθρωπιστικά 

(internal and utilitarian incentives). Οι Perry και Wise (1990) υποστήριξαν ότι η 

παρακίνηση στο δηµόσιο τοµέα στηρίζεται σε τρεις (3) κατηγορίες κινήτρων: στα 

λογικά κίνητρα (rational motives), στα στηριζόµενα σε υψηλές αξίες και κοινωνικές 

νόρµες κίνητρα (norm-based motives) και στα ανθρωπιστικά – συναισθηµατικά 

κίνητρα (affective motives).  

   Τα λογικά κίνητρα αφορούν τη διάθεση για ενεργό συµµετοχή των δηµοσίων 

υπαλλήλων στη διαδικασία διαµόρφωσης των δηµόσιων πολιτικών και στην επίλυση 

διοικητικών προβληµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

µε γνώµονα την εσωτερική ανταµοιβή που τους προσφέρει η ίδια η φύση της 

δουλειάς του. Από τους εκατόν ενενήντα επτά (197) συµµετέχοντες οι εκατόν εξήντα 

πέντε (165) δήλωσαν ότι απολαµβάνουν να βρίσκουν λύσεις σε περίπλοκα εργασιακά 

προβλήµατα, οι εκατόν πενήντα οκτώ (158) ότι αρέσκονται στο να επινοούν νέες 

διαδικασίες για εργασιακά ζητήµατα, ενώ εκατόν εξήντα επτά (167) από αυτούς 

νιώθουν εσωτερική ευχαρίστηση και ικανοποίηση, όταν βελτιώνουν υπάρχουσες 

διαδικασίες, προϊόντα ή διαδικασίες.  

   Τα στηριζόµενα σε υψηλές αξίες και κοινωνικές νόρµες κίνητρα αφορούν την 

ισχυρή βούληση εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος, την πίστη στην πατρίδα 

και την αφοσίωση στο καθήκον, καθώς και το ενδιαφέρον για την ύπαρξη κοινωνικής 

ισότητας και δικαιοσύνης. Στη συγκεκριµένη έρευνα, το εντυπωσιακό ποσοστό της 

τάξης του 88,3% δηλώνει ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει ως δηµόσιος υπάλληλος, 

ως «υπηρέτης» δηλαδή του δηµοσίου συµφέροντος και του κοινού καλού έχουν 
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µεγαλύτερη σηµασία και αξία από τις προσωπικές του φιλοδοξίες και επαγγελµατικές 

επιτυχίες. 

   Από την άλλη, τα ανθρωπιστικά κίνητρα αφορούν την παρακίνηση εκείνη των 

δηµοσίων υπαλλήλων που ως βαθύτερη πηγή της έχει συναισθήµατα και φρονήµατα 

υψηλής ποιότητας όπως η κοινωνική ευαισθησία, η αυτοθυσία για το κοινωνικό 

σύνολο, η καλοσύνη, το φιλότιµο και ο πατριωτισµός. Το επίσης εντυπωσιακό 

ποσοστό της τάξης του 89,3% των συµµετεχόντων δηλώνει ότι είναι διατεθειµένο να 

κάνει τεράστιες θυσίες για το καλό της κοινωνίας. Ενώ το συντριπτικό ποσοστό της 

τάξης του 89,8% , δηλαδή οι εκατόν εβδοµήντα έξι (176) από τους εκατόν ενενήντα 

επτά (197) ερωτηθέντες, δηλώνουν ότι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν τον 

συνάνθρωπό τους, καθώς καθηµερινά περιστατικά καταδεικνύουν το πόσο έχουµε 

ανάγκη ο ένας τον άλλο, ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουµε.   

   Τα ανωτέρω αποτελέσµατα δεν αφήνουν περιθώρια αµφισβήτησης για το ότι η 

παρακίνηση των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα 

πιο βασικά ζητήµατα των ηγετικών εκείνων στελεχών που είναι υπεύθυνα για τη 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Και τούτο, διότι 

είναι πασιφανές ότι η παρακίνηση είναι στενά συνδεδεµένη µε την ανθρώπινη 

συµπεριφορά και την απόδοση στο χώρο ενός δηµόσιου οργανισµού. Είναι εκείνη 

που προσδιορίζει τις πιο κρίσιµες στάσεις των δηµοσίων υπαλλήλων ως προς την 

παροχή της εργασίας τους, ως προς την αφοσίωσή τους στον οργανισµό αλλά το 

σηµαντικότερο ως προς τη δέσµευσή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ότι θα  

«υπηρετούν» και θα υπερασπίζονται το δηµόσιο και όχι το ατοµικό συµφέρον.  

   Κλείνοντας το κεφάλαιο των συµπερασµάτων, ως τελική διαπίστωση αποτελεί το 

γεγονός ότι το υψηλό ποσοστό της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης (63,2%) 

µπορεί να οφείλεται και στο ότι σε περιόδους οξυµένης οικονοµικής κρίσης και 

γενικότερης αβεβαιότητας, η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα αποτελεί το πιο 

ασφαλές επαγγελµατικό «καταφύγιο» και για το λόγο αυτό πιθανώς να χρήζει 

περαιτέρω έρευνας και ειδικότερης µελέτης.  

5.2. Περιορισµοί 

      Τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται στην ειλικρίνεια των συµµετεχόντων κατά τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή της δειγµατοληψίας. Τα αποτελέσµατα αναφέρονται σε 

συγκεκριµένες περιοχές της Ελλάδας και ειδικότερα στα γεωγραφικά διαµερίσµατα 
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της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου και διεξήχθη η εν λόγω έρευνα. 

 

5.3. Συζήτηση – Προτάσεις 

5.3.1. Θεωρητικό µέρος 

    Από το 2007, ο κόσµος ήρθε αντιµέτωπος µε µια πρωτόγνωρη και αιφνίδια 

οικονοµική κρίση. Η δεινή οικονοµική ύφεση στην Ελλάδα, η οποία άρχισε ως 

χρηµατοπιστωτική κρίση, εµπεριέχει πλέον σε ύψιστο βαθµό και στοιχεία πολιτικής, 

κοινωνικής, πολιτιστικής, πνευµατικής αλλά και στοιχεία κρίσης γενικότερων αξιών. 

Στοιχεία που ενδεχοµένως να οδηγούν σταδιακά και σε εθνική κρίση και αλλοτρίωση. 

Είναι γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης µε την αλλεπάλληλη 

εφαρµογή των µέτρων λιτότητας, οι δαπάνες του δηµοσίου τοµέα ολοένα και 

µειώνονται µε αποτέλεσµα αυτό να έχει αρνητική επίδραση στην ψυχολογία και το 

ηθικό του ανθρώπινου δυναµικού. Όπως, επίσης, είναι γεγονός ότι η λειτουργία του 

δηµοσίου τοµέα επηρεάζεται ευθέως από την οικονοµική µορφή του κράτους, ενώ 

και οι δηµόσιες υπηρεσίες µεταβάλλονται ανάλογα µε την πολιτική φιλοσοφία της 

εκάστοτε κυβέρνησης.  

   Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το µεγαλύτερο στοίχηµα πια που πρέπει να 

κερδίσει η ελληνική δηµόσια διοίκηση, προκειµένου να γίνει πιο αποδοτική και πιο 

παραγωγική είναι η σωστή επένδυση στους ίδιους τους ανθρώπους της. Για το λόγο 

αυτό απαιτούνται ριζικές αλλαγές, χωρίς παρεκκλίσεις και δισταγµούς. Στην Ελλάδα, 

η διαδικασία βέβαια του εκσυγχρονισµού, του µετασχηµατισµού και της ριζικής 

αλλαγής της δηµόσιας διοίκησης επιχειρείται εδώ και χρόνια. Κάποια θετικά βήµατα 

σαφώς και έχουν γίνει. Αυτό όµως που λείπει από τις διαδικασίες αυτές είναι η σωστή 

κατεύθυνση, ο σωστός προσανατολισµός της αλλαγής αυτής. Όπως έλεγε και ο 

Σωκράτης: «Το µυστικό για τη ριζική αλλαγή είναι να επικεντρωθείς όχι στο να 

µάχεσαι το παλιό, αλλά στο να χτίζεις το καινούριο!». 

5.3.2. Πρακτικό µέρος 

   Η ύπαρξη υψηλών επιπέδων οργανωσιακής δικαιοσύνης και η εσωτερική 

παρακίνηση των δηµοσίων υπαλλήλων διαφάνηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας 

να µετριάζουν την επίδραση που η πολιτική ασκεί στην κοινωνική οκνηρία των 

υπαλλήλων αυτών. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πρωτίστως 
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από όλους εκείνους τους φορείς, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για θέµατα προσέλκυσης 

και διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο τοµέα. Πρωτίστως, κεντρικά 

θα πρέπει να υπάρξει διαφορετικός στρατηγικός σχεδιασµός ως προς την προσέλκυση 

και πρόσληψη των ατόµων που θα στελεχώνουν τη δηµόσια διοίκηση. Το ιδανικό θα 

ήταν η τελική επιλογή για την απασχόληση ενός ατόµου σε  δηµόσιο οργανισµό και 

σε διοικητική θέση ευθύνης να µην εξαρτάται  µόνο από τα τυπικά προσόντα και τις 

δεξιότητες που απαιτεί µια τέτοια θέση εργασίας. Θα πρέπει, παραλλήλως, να 

βρεθούν και να σχεδιαστούν µηχανισµοί  που θα «ανιχνεύουν» και θα µετρούν τους 

εγγενείς παρακινητικούς παράγοντες ενός ατόµου, τις αξίες και τις πεποιθήσεις που 

αυτό έχει αναφορικά µε τη σπουδαιότητα της  προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και 

την προαγωγή του γενικότερου εθνικού συµφέροντος.  

   Η διαδικασία επιλογής του προσωπικού αποτελεί µία από τις βασικότερες 

λειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης. Στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, όµως, η 

διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από µεγάλη τυπικότητα και προχειρότητα, χωρίς να 

υπάρχουν οι αναγκαίες διαφοροποιήσεις για την κάθε θέση εργασίας ξεχωριστά. Το 

υπάρχον σύστηµα προσλήψεων είναι σχεδόν το ίδιο για οποιαδήποτε διοικητική θέση 

εργασίας. Για να γίνει πιο αποτελεσµατικό θα πρέπει να στηριχτεί σε ένα ευρύτερο 

και ουσιαστικότερο πρόγραµµα ενός συνολικότερου οργανωτικού σχεδιασµού. Για 

παράδειγµα, για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος προσλήψεων θα πρέπει να δοθεί 

µεγαλύτερη έµφαση στον προγραµµατισµό και τον σχεδιασµό των θέσεων εργασίας,  

ενώ η τελική επιλογή να ανήκει κατά αποκλειστικότητα σε ανεξάρτητες αρχές.  

   Το σπουδαιότερο θα ήταν να µην βασίζεται το σύστηµα αυτό στην απρόσωπη 

µοριοδότηση των τυπικών προσόντων αλλά παράλληλα να γίνεται χρήση και άλλων 

µεθόδων επιλογής όπως για παράδειγµα η διεξαγωγή τεστ γνωστικών ικανοτήτων ή 

συνεντεύξεων σε πολλαπλά επίπεδα. Η βελτίωση του συστήµατος προσλήψεων σε 

δηµόσιους οργανισµούς και υπηρεσίες θα µπορούσε να µετριάσει σε µεγάλο βαθµό 

την αντίληψη της κοινής γνώµης για φαινόµενα πολιτικού παρεµβατισµού και 

πελατειακών σχέσεων, µεροληψίας, διαφθοράς και κακοδιοίκησης που 

χαρακτηρίζουν τον ελληνικό δηµόσιο τοµέα. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι θα 

µπορούσε να συµβάλει στην ποιοτικότερη απόδοση της ελληνική δηµόσιας διοίκησης 

και να αυξήσει την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναµικού της, αφού ένα τέτοιο 

σύστηµα θα ήταν ικανό να περιορίσει σε µεγάλο βαθµό την επιλογή «ακατάλληλων» 

για το δηµόσιο τοµέα υπαλλήλων.     
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   Επιπρόσθετα, ο επανασχεδιασµός των οργανωτικών δοµών θα πρέπει να βασιστεί 

στην οριζόντια διαδικασία της εργασίας και όχι στην κάθετη λειτουργία αυτής. Η 

υιοθέτηση πρακτικών και διαδικασιών µε τις οποίες θα εφαρµόζεται η εκτενής 

διοικητική αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και µε τις οποίες θα επιτρέπεται η 

µεταβίβαση  αυξηµένης εξουσιοδότησης θα συµβάλει την εκχώρηση ουσιαστικών 

δικαιωµάτων λήψης αποφάσεων από τα στελέχη της πρώτης γραµµής. Σε πρακτικό 

επίπεδο, η ανώτατη διοίκηση κάθε δηµόσιου οργανισµού και υπηρεσίας θα πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα να ακούγονται όλες οι απόψεις και οι ιδέες της βάσης της 

ιεραρχικής πυραµίδας, ενθαρρύνοντας τον σχηµατισµό µικρών και ευέλικτων οµάδων 

εργασίας, όπου είναι εφικτό. Οι υπάλληλοι της βάσης εξάλλου βρίσκονται 

καθηµερινά στο «τιµόνι της πλοήγησης» των δηµόσιων υποθέσεων των πολιτών και 

γνωρίζουν καλύτερα τις αδυναµίες και τις παθογένειες του διοικητικού συστήµατος.  

   Με τον τρόπο αυτό ενδυναµώνεται η ενεργός ανάµιξη των υπαλλήλων, 

ικανοποιούνται βαθύτερες εσωτερικές τους ανάγκες, όπως η ανάγκη για 

αυτοπραγµάτωση και κοινωνική αποδοχή, ενώ αυξάνονται τα επίπεδα της εργασιακής 

τους ικανοποίησης και της οργανωσιακής τους δέσµευσης. Ειδικότερα, τα οµαδικά 

κίνητρα και τα κίνητρα συµµετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων µπορούν να 

µειώσουν την κοινωνική οκνηρία και την αλλοτρίωση από την εργασία που 

χαρακτηρίζουν τον Έλληνα δηµόσιο υπάλληλο, ο οποίος αισθάνεται ως ακόµη ένας 

ασήµαντος κρίκος στην αλυσίδα ενός τεράστιου και «δαιδαλώδους» κρατικού 

µηχανισµού. Συγχρόνως, µε τον συµµετοχικό τρόπο παροχής της εργασίας 

αξιοποιούνται πολλαπλές δεξιότητες που µπορεί να διαθέτει ο κάθε υπάλληλος 

ξεχωριστά, γεγονός που µπορεί να ενισχυθεί µε τον συνεχή εµπλουτισµό της 

εργασίας και την περιοδική εναλλαγή στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας (κινητικότητα 

ανθρώπινου δυναµικού).   

   Με τη µέθοδο της συµµετοχικής διοίκησης και την παροχή µεγαλύτερου βαθµού 

αυτονοµίας και αυτοδιαχείρισης των διοικητικών υποθέσεων από οµάδες διοικητικών 

στελεχών της πρώτης γραµµής επιτυγχάνεται επιπλέον η αποδυνάµωση του αυστηρά 

ιεραρχικού και εξουσιαστικού χαρακτήρα που διακρίνει, ακόµη και σήµερα, τη 

διοίκηση και τη λειτουργία των ελληνικών δηµόσιων οργανισµών. Ενώ και η 

θεώρηση της παροχής εργασίας από τη σκοπιά των ίδιων των υπαλλήλων 

αναβαθµίζεται και γίνεται πιο επαγγελµατική, καθώς αισθάνεται περισσότερο 

µέτοχος παρά ένα απλό εκτελεστικό όργανο σε όλο αυτό το διοικητικό εγχείρηµα.    
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   Ταυτόχρονα, προάγεται η έννοια και η ιδέα της δηµόσιας «επιχειρηµατικής» 

διακυβέρνησης. Με τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων µερών, και των ίδιων των 

πολιτών, στις καθηµερινές διοικητικές λειτουργίες και κυρίως στη διαδικασία λήψης 

και υλοποίησης των διοικητικών αποφάσεων διαµορφώνεται µία δηµοκρατικότερη 

και πιο διαφανής δηµόσια εξουσία, η οποία θα ενισχύει µε τον τρόπο αυτό την πίστη 

όλων για το δηµόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης 

που σαν πρωταρχικό στόχο θα έχει τη βελτίωση της κοινωνικής ευηµερίας.  

   Για τη δηµοκρατικότερη όµως λειτουργία των αυτόνοµων και αυτοδιαχειριζόµενων 

διοικητικών παραγόντων θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογος στρατηγικός σχεδιασµός 

της  «υπευθυνοποίησης» των διοικητικών τους ενεργειών. Είναι επιβεβληµένη  

ανάγκη, η αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων και γενικότερα η εκχώρηση εξουσίας να 

συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάληψη αλλά και απόδοση ευθυνών, όπου εντοπίζονται 

φαινόµενα κατάχρησης και κακοδιαχείρισης της εξουσίας αυτής. Η καθιέρωση µιας 

αποτελεσµατικής και ουσιαστικής διαδικασίας ελέγχου των διοικητικών 

δραστηριοτήτων, η οποία θα στηρίζεται στα πλαίσια της έννοµης τάξης, θα πρέπει να 

έχει ως απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δηµοκρατικότητας και της αµεροληψίας 

των δράσεων της ελληνική δηµόσιας διοίκησης.  

   Με τον τρόπο αυτόν, παράλληλα, θα διασφαλίζονται όχι µόνο τα δικαιώµατα και τα 

συµφέροντα των φορολογούµενων Ελλήνων πολιτών αλλά θα ικανοποιούνται οι 

προσδοκίες και οι ανάγκες του ίδιου του ανθρώπινου δυναµικού της ελληνικής 

δηµόσιας διοίκησης. ∆ιότι, οι διαφανείς και αξιοκρατικές εσωτερικές διαδικασίες θα 

συµβάλουν στη µεγιστοποίηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και κατά 

συνέπεια στην υλοποίηση της αποστολής και της δέσµευσης της δηµόσιας διοίκησης 

για οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο µε αποτελεσµατικότερο και 

ποιοτικότερο τρόπο.  

   Εποµένως, σήµερα, η κυριότερη πρόκληση που πρέπει να αντιµετωπίσουν τα 

ανώτερα στελέχη της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι η αµερόληπτη και 

αξιοκρατική αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των προσόντων και των 

ιδιαίτερων διοικητικών ικανοτήτων κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά µε απώτερο στόχο τη 

δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού οργανισµού. Αυτό από µόνο του ασφαλώς και δεν 

είναι αρκετό. ∆ιότι, όσα προσόντα και αν διαθέτει κάποιος, αν διοικεί ή διοικείται µε 

γνώµονα µόνο την εξυπηρέτηση ιδιοτελών ή µικροπολιτικών συµφερόντων, ο 
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δηµόσιος οργανισµός δεν θα είναι ικανός να ανταποκριθεί µε επιτυχία στο βασικό του 

στόχο, στον οποίο άλλωστε οφείλει την ύπαρξή του, και δεν είναι άλλος από την 

προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και την επιτέλεση κοινωνικού έργου προς 

όφελος του συνόλου των πολιτών ενός κράτους.  

    Η ορθολογική αξιοποίηση των πηγών και των πόρων που έχει στη διάθεσή του 

ένας οργανισµός οφείλει να έχει ως θεµέλιό της την ουδετερότητα και την 

ακεραιότητα όλων των εσωτερικών διαδικασιών και αποφάσεων που σχετίζονται µε 

την αξιοποίηση αυτή. Οι δηµόσιοι οργανισµοί θα πρέπει να δηµιουργήσουν ένα 

εσωτερικό περιβάλλον τέτοιο που όχι µόνο να προωθεί την ηθική συµπεριφορά των 

υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και που να τους 

ανταµείβει µε τον πιο δίκαιο τρόπο. Η ανταµοιβή αυτή δεν είναι απαραίτητο πάντα να 

έχει οικονοµικό αντίκρισµα. Η λεκτική επιβράβευση, ο έπαινος όχι είναι µόνο κάτι 

που δεν κοστίζει αλλά τις περισσότερες φορές, ειδικά σε υπαλλήλους, ενδογενώς 

παρακινούµενους, µπορεί να έχει και θετικότερα αποτελέσµατα ως προς την 

εργασιακή τους δραστηριοποίηση.  

   Για να υπάρξει όµως ουσιαστική επιβράβευση της απόδοσης και ακριβοδίκαιη 

αναγνώριση της συνεισφοράς του κάθε υπαλλήλου απαιτείται προηγουµένως η 

καθιέρωση ενός αντικειµενικού συστήµατος µέτρησης της απόδοσης. Και επειδή 

αυτό, όπως έχει αποδειχθεί, δεν εφαρµόζεται στους κόλπους της ελληνικής δηµόσιας 

διοίκησης, είτε διότι εν µέρει είναι και πρακτικά δύσκολο είτε διότι δεν υπάρχει και η 

αντίστοιχη βούληση, θα πρέπει τουλάχιστον να γίνουν κάποιες αλλαγές στο σύστηµα 

αξιολόγησης της απόδοσης, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη συνεχή προώθηση των 

«ηµετέρων». 

  Η αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων για να έχει ουσιαστικά αποτελέσµατα, τα 

οποία θα οδηγούν στην ακριβοδίκαιη ανταµοιβή της απόδοσής τους, θα πρέπει 

αρχικά να απαγκιστρωθεί από κάθε είδους προκαταλήψεις που την χαρακτηρίζουν. 

Εκείνη η µέθοδος που θα εξασφάλισε πιθανώς περισσότερο την ουδετερότητα και την 

ακρίβεια των αξιολογικών κρίσεων είναι η µέθοδος αξιολόγησης των 360
ο
 . Μέθοδος 

που στηρίζεται στην άποψη ότι όσοι επηρεάζονται από την απόδοση και τη 

συµπεριφορά των διοικητικών στελεχών να έχουν τη δυνατότητα να παραθέτουν τα 

αξιολογικά σχόλια, τις παρατηρήσεις τους ή ακόµα και τα παράπονά τους. ∆ηλαδή, η 

αξιολόγηση να µην αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα  της εκάστοτε προϊστάµενης 



133 

 

αρχής αλλά να στηρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και στις διαµορφωθείσες 

απόψεις των πολιτών, των συναδέρφων ακόµα και σε κρίσεις εξωτερικών 

συµβούλων. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση του συνολικού έργου 

του αξιολογούµενου υπαλλήλου, από την άλλη όµως το σηµαντικό πλεονέκτηµα  της 

µεθόδου αυτής είναι η αντικειµενικότητα, ενώ συνάµα αποτελεί και ένα πιο 

αντιπροσωπευτικό και πλειοψηφικό δείγµα της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών 

των δηµοσίων υπαλλήλων.  

   5.3.3. Τελικές επισηµάνσεις 

   Ολοκληρώνοντας αυτό το πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό «ταξίδι», θα ήθελα να 

διατυπώσω και µία καθαρά προσωπική µου άποψη από την εµπειρία που απέκτησα 

όλο αυτό το διάστηµα κατά τη µελέτη και συλλογή του σχετικού υλικού. Η αλήθεια 

είναι ότι, πριν τη συγγραφική απόπειρα της προκειµένης εργασίας και τη διεξαγωγή 

της αντίστοιχης έρευνας για το συγκεκριµένο θέµα, θεωρούσα δεδοµένο ότι θα 

ανακάλυπτα αρκετό επιστηµονικό υλικό, ιδιαίτερα κατά την ανασκόπηση της 

ελληνικής βιβλιογραφίας ή αρθρογραφίας. Και τούτο, διότι η πολιτική και η 

κοινωνική οκνηρία, ή αλλιώς η προσφιλής σε πολλούς «λούφα» των Ελλήνων 

δηµοσίων υπαλλήλων είναι δύο έννοιες στενά συνδεδεµένες µε τους οργανισµούς και 

τις υπηρεσίες του ελληνικού δηµοσίου τοµέα, δεκαετίες τώρα.  

   Παρά ταύτα, κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, προς µεγάλη µου 

έκπληξη,  διαπίστωσα ότι ελάχιστες είναι οι επιστηµονικές µελέτες και έρευνες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί αµιγώς για το θέµα αυτό εντός της ελληνικής επικράτειας και 

δη για τους ελληνικούς δηµόσιους οργανισµούς. Αντιθέτως, αποτελεί ένα από τα πιο 

αγαπηµένα θέµατα της ελληνικής «δηµοσιογραφικής πένας», καθόσον πληθώρα 

άρθρων καθηµερινά ασχολούνται µε τους «άχρηστους και ανενεργούς δηµοσίους 

υπαλλήλους» και τις παθογένειες του γραφειοκρατικού και διεφθαρµένου Ελληνικού 

∆ηµοσίου.  

   Αυτά όµως είναι, λίγο ή πολύ, γνωστά σε όλους µας. Αυτό που πιθανώς δεν 

γνωρίζει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, και ως ένα σηµείο είναι λογικό, όταν 

δεν «υπηρετείς» στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, είναι οι πραγµατικοί λόγοι που ωθούν  

ακόµα και τον πιο ικανό, τον πιο άξιο αλλά και τον πιο φιλότιµο Έλληνα δηµόσιο 

υπάλληλο στην λούφα. Η αλήθεια για την επικρατούσα κατάσταση του ελληνικού 

δηµοσίου τοµέα δεν είναι µονοδιάστατη, και αυτό αναλύθηκε εκτενώς τόσο στο 
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θεωρητικό όσο και στο ερευνητικό µέρος της εργασίας αυτής. Ωστόσο, κρίνεται 

αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών, έτσι ώστε να υπάρξει µία πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα για τα πραγµατικά αίτια της κοινωνικής οκνηρίας των 

Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων και τις γενικότερες «δυστοκίες» της ελληνικής 

δηµόσιας διοίκησης αναφορικά µε τη ριζική αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού.  

   Στην προσπάθειά µου λοιπόν να κατανοήσω για ποιους λόγους υπάρχουν λιγοστά 

ερευνητικά στοιχεία στη χώρα µας για το θέµα αυτό κατέληξα στο παρακάτω 

συµπέρασµα. Ίσως, διότι τα φαινόµενα της πολιτικής και της κοινωνικής οκνηρίας 

στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, αν ερευνηθούν εκτενώς και σε βάθος, θα τολµήσω να 

εκφράσω την άποψη, ότι πιθανώς η έρευνα αυτή να καταδείξει το εξής: ότι η 

στερεότυπη, και µάλιστα µετ’ επιτάσεως αποδιδόµενη στους δηµοσίους υπαλλήλους 

«λούφα» να µην οφείλεται τόσο στην έλλειψη επαγγελµατικής συνέπειας ή 

ευσυνειδησίας ή στην ανυπαρξία προσωπικής και επιστηµονικής αξίας αυτών. Αλλά 

σε µια «κοινωνικά ανάλγητη και οκνηρή» πολιτική που επιδιώκει διαχρονικά µε τον 

πλέον αδιέξοδο τρόπο µόνο τη «∆ιοίκηση Μέσω Στόχων», όπως, βέβαια, οι στόχοι 

αυτοί ορίζονται κάθε φορά από την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και από 

µικροκοµµατικά συµφέροντα, χωρίς ασφαλώς η πολιτική αυτή να λαµβάνει ουδόλως 

υπόψη της τη «∆ιοίκηση Μέσω Αξιών!».  



135 

 

Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση 

1. Abbas, M., Raja, U., Darr, A. W., & Bouckenooghe, D. (2014). PERCEIVED 

POLITICS AND PSYCHOLOGICAL - Combined Effects of Perceived 

Politics and Psychological Capital on Job Satisfaction, Turnover Intentions, 

and Performance. Journal of Management, 40(7), 1813-1830, DOI: 

10.1177/0149206312455243. 

2. Allen, R. W. et al (1979). Organizational Politics – Tactics and Characteristics of 

Its Actors, California Management Review, XXII(1), pp. 77-83 

3. Baard, P. P., Deci, L. E., & Ryan, M. R. (2004). Intrinsic Need  Satisfaction: 

A motivational basis of Performance and Well-Being in two work settings.  

Journal of Applied Social Psychology, 34(10), 2045-2068. 

4. Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Oxford, England: 

Prentice-Hall. 

5. Belias D., Koutselios, A., Sdrolias, L., Koutiva, M., Zournatz,i E., & Varsanis, K. 

(2014). Motivation and Job Satisfaction among Greek Bank Employees. Prime, 7. 

6. Besley, T., & Ghatak, M. (2005) Competition and incentives with motivated 

agents. American economic review, 95 (3), 616-636, DOI: 

10.1257/0002828054201413. 

7. Blader, S.L., & Tyler, T.R. (2003). A Four-Component Model of Procedural 

Justice: Defining the Meaning of a Fair Process. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 29(6).  

8. Blanchet, A., & Trogon, A. (1997). Ψυχολογία οµάδων: θεωρητικές προσεγγίσεις 

και εφαρµογές των οµαδικών µοντέλων (Μετ. ∆ιονύσιος Παπαδόπουλος). 

Εκδόσεις Σαββάλας. 

9. Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley. 

10. Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to 

include elements of contextual performance. In N. Schmitt, & W. C. Borman 

(Eds.). Personnel selection in organizations (pp. 71-98). San Francisco: Jossey-

Bass. 

11. Bozeman, D.P., Perrewe, P.L., Kacmar, K.M., Hochwarter, W.A., & Brymer, R.A. 

(1996). An examination of reactions to perceptions of organizational politics. 



136 

 

Paper presented at the Southern Management Association Meeting, New Orleans, 

1996. 

12. Breevaart, K., Bakker, A.B., Demerouti, E., & Hetland, J. (2012). The 

Measurement of State Work Engagement A Multilevel Factor Analytic Study. 

European Journal of Psychological Assessment, DOI: 10.1027/1015-

5759/a000111. 

13. Brewer, G.A, & Selden, S.C. (2000). Why elephants gallop: Assessing and 

predicting organizational performance in federal agencies. Journal of Public 

Administration Research and Theory, 10(4), 685-711.  

14. Bruce, A. (2007). Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας: 24 δοκιµασµένες 

τεχνικές για τόνωση της παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας. Εκδόσεις Economia 

Publishing. 

15. Buchanan, D.A., & Badham, R.J. (2008). Power, Politics, and Organizational 

Change: winning the turf game.  Publisher: SAGE. 

16. Buhanan, D.A. (2008). You stub my back, I’ll stab Yours: Management 

Experience and Perseptions of Organization Political Behaviour. British Journal 

of Management, 19(1). 

17. Burns, T. (1961). Mircopolitics: mechanisms of institutional change. 

Administrative Science Quarterly, 6(3), 257-281. 

18. Cacciattolo,  K. (2015). Organizational Politics: The positive & negative sides. 

European Scientific Journal, 11(1). 

19. Cacciattolo, K. (2014). Defining organizational politics. European Scientific 

Journal. 

20. Camilleri, E. (2007). Antecedents affecting public service motivation. 

Personnel Review, 36(3), 356-377. 

21. Chang, Ch. H., Rosen, C. C., & Levy P.E. (2009). The relationship between 

perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: 

A Meta-analytic examination. Academy of Management Journal, 52(4), 779-801.  

22. Colquitt, J.A. (2004). Does the Justice of the One Interact With the Justice of the 

Many? Reactions to Procedural Justice in Teams. Journal of Applied Psychology, 

89(4), 633-646. 

23. Colquitt, J.A., Noe, R.A, & Jackson, C.L. (2002). Justice in teams: Antecedents 

and Consequences of Procedural Justice Climate. Personnel Psychology, 55. 



137 

 

24. Colquitt, J.A, Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C.O.L.H., & Ng,K.Y. (2001). 

Justice at the millennium: a meta-analytic review of 25 years of organizational 

justice research. Journal of Applied Psychology, 98(2), 199-236. 

25. Colquitt, J.A. (2000). Justice in teams: How the fairness of the one interacts with 

the fairness of many. Presented at the 59
th

 Annual Meeting of the National 

Academy of Management. Toronto,CA.  

26. Crewson E.P. (1997). Public-Service Motivation: Building Empirical Evidence of 

Incidence and Effect. Journal of public administration research and theory, 7(4), 

1997. 

27. Cropanzano, R., Howes, J.C., Grandey, A.A., & Toth, P. (1997). The relationship 

of organizational politics and support to work behaviors, attitudes and stress. J 

Organ Behav, 18, 159-180. 

28. Cyert, R., & March, J.G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm (2nd edition). 

Oxford: Blackwell.  

29. Delfgaauw, J., & Dur, R. (2008). Incentives and Worker’s Motivation in the 

Public Sector. The Economic Journal, 118, 171-191. 

30. Denhardt, et al. (2008). Managing human behavior in public and Nonprofit 

organizations. London: Sage Pulication Inc.  

31. Denny, R. (2007). Πρώτοι στην παρακίνηση: ανοίξτε το δρόµο προς την επιτυχία 

(Μετ. Κλαίρη Παπαµιχαήλ). Εκδόσεις Κριτική.  

32. Dessler, G. (2012). ∆ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού: Βασικές έννοιες και 

σύγχρονες τάσεις (A΄ Έκδ.), Εκδόσεις Κριτική.  

33. Douglas, T. (1995). “Survival in groups : the basics of group membership”, Open 

University Press, 1995.  

34. Drory, A., & Vigoda-Gadot, E. (2010). Organizational Politics and human 

recource management: A typology and the Israeli experience. Human Recourse 

Management Review, 20, 194-202.  

35. Dysvik, A., & Kuvaas, B. (2011). Intrinsic Motivation as a moderator on the 

relationship between perceived job autonomy and work performance. European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 20(3), 367-387. 

36. Dyne, L. V., & Lepine, J.A. (1998). Helping and Voice Extra-Role Behaviors: 

Evidence of construct and predictive validity. Academy of Management Journal, 

41(1), 108-119. 



138 

 

37. Enoksen, E. (2015). Examining the dimensionality of Colquitt’s organizational 

Justice Scale in a public health sector context. Psychological Reports: 

Employment Psychology & Marketing, 116(3),723-737. 

38. Farrell, D., & Rusbult, C. E. (1992). Exploring the exit, voice, loyalty and neglect 

typology: The influence of job satisfaction, quality of alternatives, and investment size. 

Special Issue: Research on Hirschman’s Exit, Voice, and Loyalty model. Employee 

Responsibilities and Rights Journal, 5, 201–218. 

39. Ferris, G. R., Adams, G., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., & Ammeter, A. 

P. (2002). Perceptions of organizational politics: Theory and research directions. 

In F. J. Yammarino & F. Dansereau (Eds.). Research in multi-level issues, 

Volume 1: The many faces of multi-level issues (pp 179–254). Oxford: JAI 

Press/Elsevier Science.  

40. Ferris, G.R., Fedor, D.B., Chachere, J.G., & Pondy, L.R. (1989). Myths and 

politics in organizational context. Group and Organization Studies, 14, 83-103. 

41. Ferris, G.R., Russ, G.S., & Fandt, P.M. (1989). Politics in organizations. Pp. 143-

170 in R.A. Ciancalone & P. Rosenfeld (Ed.), Impression management in the 

organization, Hillsdale, NJ:Erlbaum. 

42. Gailmard,S. (2010).  Politics, Principal-Agent Problems, and Public Service 

Motivation. International Public Management Journal, 13(1), 35-45. 

43. Gandz, J., & Murray, V.V. (1980). The experience of workplace politics. Academy 

of Management Journal, 23, pp. 237-51. 

44. Gareth, M. (1996). Images for organizations (2
nd

 edition). Newbury Park: Sage. 

45. George, J. M. (1995). Asymmetrical effects of rewards and punishments: The case 

of social loafing. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 68, 

327–338. 

46. George, J.M. (1992). Extrinsic and Intrisic Origins of Perceived Social Loafing in 

Organizations. The Academy of Management Journal, 35(1), 191-202. 

47. Georgellis, Y., Lossa, E., & Tabvuma, V. (2011). Crowding out Intrinsic 

Motivation in the public sector. Journal of Public Administration Research and 

Theory, 21(3), 473-493. 

48. Gotsis, G. N., & Kortezi, Z. (2010). Ethical Considerations in Organizational 

Politics: Expanding the Perspective. Journal of Business Ethics, 93, 497-517.  

49. Grant, A.M., & Greene, J. (2006). Solution focused Coaching: Managing people 

in a Comlpex World. Chartered Institute of Personnel and Development. 



139 

 

50. Gray, B., & Ariss, S. (1985). Politics and strategic change across organizational 

life cycles. Academy of Management Review, 10, 707-723.  

51. George, J.M. (1992).  Extrinsic and Intrisic Origins of Perceived Social Loafing in 

Organizations. The Academy of Management Journal, 35(1), 191-202. 

52. Grant, A.M., & Greene, J. (2006). Solution focused Coaching: Managing people 

in a Comlpex World. Chartered Institute of Personnel and Development.  

53. Grant, A.M., & Greene, J. (2004). Μικρές επαναστάσεις για µεγάλες αλλαγές στη 

ζωή και στην καριέρα: τεχνικές αυτοϋποστήριξης (Μετ. Χριστίνα Σπυλιώτη). 

Εκδόσεις Κριτική. 

54. Greenberg, J. (1991). Using explanations to manage impressions of performance 

appraisal fairness. Employee Responsibilities and Rights Journal, 4,(1), 51-60. 

55. Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Carter, S. M., Lehto, A. T., & Elliot, A. J. 

(1997). Predictors and consequences of achievement goals in the college 

classroom: Maintaining interest and making the grade. Journal of 

Personality and Social Psychology, 73, 1284–1295. 

56. Harkins, G. S., & Petty, E. R. (1982). Effects of task difficulty and task 

uniqueness on Social Loafing. Journal of Personality and Social Psycology, 43(6), 

1214-1229. 

57. Hechter, M. (1987). Principles of group solidarity. Berkeley: University of 

California Press. 

58. Herzberg, F. (1968). One more time: how do you motivate people? Harvard: 

Harvard Business Review. 

59. Hilal Esen Ulke and Reyhan Billgic (2011). Investigating the Role of Big Five on 

Social Loafing of Information Technology Workers. International Journal of 

Selection and Assesment, 19(3). 

60. Hogg, A. M., & Vaugha, M. G. (2005). Social Psycology. Prentice Hall. 

61. Hom W.P.,. Griffeth, W. R., & Sellaro, C. L.(1984). The Validity of Mobley's 

(1977) Model of Employee Turnover. Organizational Behavior and Human 

Performance, 34, 141-174.  

62. Hwee Hoon Tan, & Min Li Tan (2008). Organizational Citizenship Behavior and 

Social Loafing: The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors.The 

Journal of Psychology, 142(1), 89-108. 



140 

 

63. Ingham, A.G., Levinger, G., Graves, J., & Peckham, V. (1974). The Ringelmann 

effect: Studies of group size and group performance. Journal of Experimental 

Social Psychology, 10 (4), 371–384, doi:10.1016/0022-1031(74)90033-X. 

64. Jones, G.R. (1984). Task Visibility, free riding, and shirking: Explaining the effect 

of structure and technology on employee behavior. Academy of Management 

Review, 9, 684-695. 

65. Kacmar, K. M., & Baron, R. A. (1999). Organizational politics: The state of the 

field, links to related processes, and an agenda for future research. In K. M. 

Rowland & G. R. Ferris (Eds.). Research in personnel and human resources 

management, 10, 1–39). Greenwich: JAI Press Inc. 

66. Kacmar, K.M., & Carslon, D.S. (1994). Further validation of the perceptions of 

politics scale (POPS): a multiple sample investigation. Journal of Management, 

23, 627-658. 

67. Kacmar, K.M., & Ferris, G.R. (1992). Perceptions of organizational politics. 

Journal of management, 18(1), 93-116.  

68. Kacmar KM, & Ferris, G.R. (1991). Perceptions of organizational politics scale( 

POPS): development and construction validation. Educational Psychological 

Measurement, 51, 193-205. 

69. Kacmar, K.M., & Ferris, G.R. (1991). Perceptions of organizational politics scale 

(POPS): development and construction validation. Educational Psychological 

Measurement, 51, 193-205. 

70. Karadal, H., & Saygin, M. (2013). An investigation of the relationship between 

social loafing and Organizational Citizenship Behavior. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 99 (6), 206-215. 

71. Karau, S., & Kipling, D. W. (1993). Social Loafing: A Meta-Analytic Review and 

Theoretical Integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 681-

706.  

72. Katzenbach, R. J., & Smith, K. D. (1993). The wisdom of teams:Creating the high 

performance organization. Harvard Business Press. 

73. Kerr, N. L., &  Bruun, S. E. (1983). Dispensability of member effort and group 

motivation losses: Free-rider effects. Journal of Personality and Social 

Psychology, 44(1), 78-94. 



141 

 

74. Kidwell, R. E., Jr., & Bennett, N. (1993). Employee propensity to withhold effort: 

A conceptual model to intersect three avenues of research. Academy of 

Management Review, 18, 429–456. 

75. Kipnis, D., Schimdt, S.M., & WilkinsonI. (1980). Intraorganizational influence 

tactics : exploration in getting one’s way. J Appl Psychol, 65, 440-452. 

76. Kravitz, D.A., & Martin, B., (1986). Ringelmann rediscovered: The original 

article. Journal of Personality and Socia Psychology, 50 (5), 936-941. 

77. Kumar, Arun, & Sharma, Rachana (2001). Personnel Management Theory and Practice. 

Atlantic Publishers & Distri. 

78.  

79. Kuvaas, B. (2006). Performance appraisal satisfaction and employee outcomes: 

mediating and moderating roles of work motivation. International Journal of 

Human Recourse Management, 17(3), 504-522 

80. Ladebo, O. J. (2006). Perceptions of Organisational Politics: Examination of a 

Situational Antecedent and Consequences among Nigeria’s Extension Personnel. 

Applied Psychology: An International Review, 55(2), 255- 281.  

81. LaFasto, F. & Larson C. (2001). When teams work best. Thousand Oaks, CA: 

Sage Publications. 

82. Latane,B ., Williams, K., & Harkings, S. (1979). Many Hands make Light the 

work: The causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and 

Social Psycology, 37 (6), 822-832. 

83. Lewin, K. (1936). Principles of topological psychology. New York McGraw-Hill. 

84. Linden, R.C., Wayne, S.J., Jaworski, R.A., & Bennett, N. (2004). Social Loafing: 

A Field Investigation. Journal of Management, 30(2), 285-304. 

85. Locke, E.A., Mento, A.J., & Katcher,B.L. (1978). The interaction of Ability and 

Motivation in Performance: An Exploration of the meaning of moderators. 

Personnel Psychology, 31(2), 269-280.  

86. Luthans, F. et al (1985). What do successful managers really do? An observation 

study of managerial activities. The Journal of Applied Behavioural Science, 2, 

255-270. 

87. Madison, D.L., Allen, R.W., Porter, L.,W., Renwick, P.A., & Mayers, B.T. 

(1980). Organizational politics: An exploration of manager’s perceptions. Human 

Relations, 33, 79-100. 



142 

 

88. Maier, N.R.F. (1955). Psychology in industry (2
nd

 edition). Oxford, UK: 

Houghton Mifflin. 

89. Mann, G. (2006). A motive to serve: Public Service motivation in Human 

Resource Management and the role of PSM in the Non profit Sector. Public 

Personnel Management, 35(1). 

90. Mintzberg, H. (1983). Power in and around organizations Englewood Cliffs. 

NJ:Prentice-Hall. 

91. Molm, L.D. (1997). Coercive power in social exchange. Cambridge: Cambridge 

Univ. Press. 

92. Muhammad Asif Khan & Nasreen Hussain (2014). The Analysis of the perception 

of organizational politics among University Facutly. Proceedings of 

SOCIOINT14-International Conference on Social Sciences and Humanities, 8-10 

September 2014, Instanbul, Turkey. 

93. Murphy, S.M., Wayne, S. J., Linden, R.C., & Erdogan, B. (2003). Understanding 

social loafing: The role of justice perceptions and exchange relationships. Human 

Relations, 56 (1). 

94. Othman, R. (2008). Organisational Politics: The Role of Justice, Trust and Job 

Ambiguity. Singapore Management Review, 30(1), 43-53.  

95. Ozgur Devrim Yilmaz (2014). Perceptions of Organizational Politics and 

Impression Management Behaviors: A Tourism Industry Perspective. 

International Journal of Business and Social Science, 5(8). 

96. Pablo Zoghbi-Manrique-de-Lara (2009). Inequity, conflict, and compliance 

dilemma as causes of cyberloafing. International Journal of Conflict Management, 

20(2). 

97. Parker,C.P., Dipboye, R.L., & Jackson, S.L. (1995). Perceptions of Organizational 

Politics: An Investigation of Antecedents and Consequences. Journal of 

Management, 21(5), 891-912.  

98. Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. 

Public Administration Review 50 (3): 367–73. 

99. Pfeffer, J. (1992). Managing with power: Politics and influences in organizations. 

Boston, MA: Harvard Business School Press. 

100. Pfeffer, J. (1988). Power in organizations Marshfield. MA: Pitman Publishing. 

101. Pfeffer, J. (1981). Power in organizations Marshfield, MA: Pitman Publishing. 



143 

 

102. Porter, L.W. (1976). Organizations as political animals. Presidential address 

Division of Industrial Organizational Psychology, 84
th

 Annual Meeting of 

American Psychological Association, Washington, DC. 

103. Rainey, H G. (1997). Understanding and managing public organizations. (2nd 

Ed.). San Francisco: CA: Jossey-Bass Publishers. 

104. Robbins, P. S. (2005). Organizational Behavior (11
th

 edition). Prentice Hall Inc. 

105. Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2011). Οργανωσιακή συµπεριφορά: βασικές έννοιες 

και σύγχρονες προσεγγίσεις εισαγωγή. Εκδόσεις Κριτική. 

106. Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2007). Organizational Behavior (12
th

 edition). 

Publisher: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  

107. Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic 

Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 

54-67. 

108. Rutte, C.G. (2003). Social Loafing in Teams. International Handbook of 

Organizational Teamwork and Cooperative Working. 

109. Sangmook, K. (2004). Individual – Level Factors and Organizational Performance 

in Government Organizations. Journal Public Administration Research and 

Theory. 

110. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of 

work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational 

and Psychological Measurement, 66, 701–716, doi 10.1177/0013164405282471. 

111. Shaw, D. J. & Duffy, K. M., & Eric, M. S. (2000). Interdependence and 

Preference for Group Work: Main and Congruence Effects on the Satisfaction and 

Performance of Group Members. Journal of Management, 26(2), 259–279. 

112. Shepperd, J.A., & Taylor, K.M. (1999).  Social Loafing and Expectancy Value 

Theory. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(9). 

113. Simms, A., & Nichols, T. (2014). Social Loafing: A Review of the Literature. 

Journal of management Policy and Practice, 15(1), 58-67. 

114. Tosi, L. H. (2009). Theory of organizations. Sage Publications. 

115.  

116. Tichy, N., & Ulrich, D. (1984). The leadership challenge – A call for the 

transformational leader. Sloan Management Review. 



144 

 

117. Tyler, T.R. (2003). A Four-Component Model of Procedural Justice: Defining the 

Meaning of a Fair Process. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(6), 

747-758. 

118. Tung-Ching Lin, & Chien-Chih Huang (2009). Understanding social loafing in 

knowledge contribution from the perspectives of justice and trust. Expert Systems 

with Applications, 36(3), 6156-6163. 

119. Ulke, H.E., & Bilgic, R. (2011). Investigating the Role of the Big Five on the 

Social Loafing of Information Technology Workers. International Journal of 

Selection and Assessment, 19(3), 301-312. 

120. Vigoda-Gadot, E., & Kapun, D. (2005). Perceptions of politics and perceived 

performance in public and private organisations: a test of one model across two 

sectors. Policy & Politics, 33(2), 251-276.  

121. Vigoda-Gadot, E., Vinarski-Peretz, H., & Ben-Zion, E. (2003).  Politics and image 

in the organizational landscape – An empirical examination among public sector 

employees. Journal of Managerial Psychology, 18(8). 

122. Vigoda, E., & Cohen, A. (2002).  Influence Tactics and perceptions of 

organizational politics. Journal of Business Research, 55, 311-324. 

123. Vigoda, E. (2001). Reactions to organizational politics: A cross-cultural 

examination in Israel. Human Relations, 54(11). 

124. Vigoda, E. (2000). Organizational Politics, Job Attitudes and Work Outcomes. 

Journal Behavior, 57, 326-347. 

125. Vredenburg, D.C., & Shea Van-Fossen, (2012). Politics in organizations: Theory 

and research Considerations. Routledge. 

126. Williams, J. L., & Anderson, E. S. (1991). Job Satisfaction and Organizational 

Commitment as Predictors of Orgnanizational Citizenship and In-role Behaviors. 

Journal of Management, 17(3). 

127. Williams, K., Stephen Harkins, SG., & Latane, B. (1981). Identifiability as a 

Deterrent to Social Loafing: Two Cheering Experiments. Journal of Personality 

and Social Psychology, 40(2), 303 -311. 

128. Yukl, G., & Tracey, J.B. (1992). Consequences of influence tactics used with 

subordinates, peers, and the boss. Journal of Applied Psychology, 77, 525-35. 

129. Zaccaro, S. J. (1984). Social loafing: The role of task attractiveness. Personality 

and Social Psychology Bulletin, 10(1), 99-106. 



145 

 

130. Zhou, J., & Ferris, G.R. (1995). The dimensions and consequences of 

organizational politics perceptions: a confirmatory analysis. J Appl Soc Psychol, 

25, 1747-1764. 

 

Ελληνική 

1. Αλεξιάδης, Αρ.-∆.. (1994). Το πρόβληµα της µονιµότητας των δηµοσίων 

υπαλλήλων [∆ιδακτορική ∆ιατριβή]. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ), Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Τµήµα 

Νοµικής, doi 10.12681/eadd/3159. 

2. Βακόλα, Μ., & Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συµπεριφορά (Α’ 

Έκδ.). Εκδόσεις Rosili. 

3. Γιαννουλέας, Μ.Π. (2006). Η πρόκληση της αλλαγής: ένας οδηγός διαχείρισης των 

αλλαγών της ζωής µας. Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. 

4. ∆αγτόγλου, Π.∆. (2012). Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο [Στ΄ Έκδ.]. Εκδόσεις 

Σάκκουλα. 

5. ∆ηµητρόπουλος, Ε., (2004). Εισαγωγή στη µεθοδολογία της επιστηµονικής 

έρευνας: προς ένα συστηµατικό δυναµικό µοντέλο µεθοδολογίας επιστηµονικής 

έρευνας. Εκδόσεις: Έλλην. 

6. Ζαβλανός, Μ.Μ. (1999). Οργανωτική Συµπεριφορά. Εκδόσεις Έλλην. 

7. Ιούλιος Αύγουστος (2003). Η αναρχία του δηµοσίου υπαλλήλου: επικοινωνία στη 

δηµόσια διοίκηση. Εκδόσεις Προποµπός. 

8. Καπουτσής, Η. (2009). ∆ικαιοσύνη και πολιτική στο χώρο εργασίας: ο ρόλος τους 

στον καθορισµό ατοµικών και οργανωσιακών αποτελεσµάτων. Εθνικό Αρχείο 

∆ιδακτορικών ∆ιατριβών. 

9. Καψάλης, Γ. Α. (2005). «Οργάνωση και διοίκηση σχολικών µονάδων. Εκδόσεις 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

10. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη µελέτης της 

κοινωνικής συµπεριφοράς. Εκδόσεις Τυπωθήτω. 

11. Κόντης, Ι. Θ. (1994). ∆ιοικητική ψυχολογία: η ψυχολογία των ανθρώπινων και 

εργασιακών σχέσεων. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική. 

12. Κωσταρίδου – Ευκλείδη, Αν. (1997). Ψυχολογία Κινήτρων (Β΄Έκδ.). Εκδόσεις 

Ελληνικά Γράµµατα. 



146 

 

13. Λαβδάς, Κ.Α. (2004). Συµφέροντα και πολιτική: οργάνωση συµφερόντων και 

πρότυπα διακυβέρνησης. Εκδόσεις Παπαζήση. 

14. Μουζέλης, Ν.Π. (2009). Οργάνωση και γραφειοκρατία: ανάλυση των σύγχρονων 

θεωριών (Β΄ Έκδοση). Εκδόσεις Σάκκουλα. 

15. Μπουραντάς, ∆. (2005). Ηγεσία ‘Ο δρόµος της διαρκούς επιτυχίας’. Αθήνα: 

ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.  

16. Μπουραντάς, ∆. (2002). Μάνατζµεντ: θεωρητικό υπόβαθρο, σύγχρονες πρακτικές. 

Εκδόσεις Μπένος. 

17. Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στ. (2010). ∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων: κτίζοντας τα 

θεµέλια για τη στρατηγική διοίκηση των ανθρώπων (∆’ Έκδ.). Εκδόσεις Ανικούλα.  

18. Παντελή, Σ. (2010). Τα µυστικά της οµαδικής επιτυχίας – Από τη θεωρία στην 

πράξη. Εκδόσεις Κριτική. 

19. Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., (1993). Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας Εκδόσεις 

Αθήνα. 

20. Πασόη, Ε. (2007). Η αρετή της δικαιοσύνης στο Πλατωνικό και Αριστοτελικό 

φιλοσοφικό σύστηµα [∆ιπλωµατική Εργασία]. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Μεταπτυχιακό πρόγραµµα 

Φιλοσοφίας. 

21. Ραµµατά, M (2011). Σύγχρονη Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Εκδόσεις Κριτική. 

22. Ρωσσίδης, Ι.Φ. (2014). Εφαρµογές του Επιχειρησιακού Μάνατζµεντ στην Ελληνική 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Εκδόσεις Σταµούλη. 

23. Σερδάρης, Π. (2002). Η Ψυχολογία της Προσωπικότητας. Εκδόσεις:University 

Studio Press. 

24. Σπανού, Κ. (1992). Οργάνωση και εξουσία: προβλεψιµότητα και διαφάνεια στη 

δηµόσια διοίκηση. Εκδόσεις Παπαζήση. 

25. Σπηλιωτόπουλος, Π. Επ. (2001). Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου. Εκδόσεις 

Σάκκουλα. 

26. Τάχος, Ι. Α. (1996). Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. Εκδόσεις Σάκκουλα. 

27. Τερζίδης, Κ., & Τζωρτζάκης, Κ. (2004). ∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων: διοίκηση 

προσωπικού (Πρώτη Έκδοση). Εκδόσεις Rosili. 

28. Φαναριώτης, Ι. Π. (1999). ∆ιοίκηση δηµόσιων υπηρεσιών και οργανισµών. 

Εκδόσεις Σταµούλη. 

29. Χυτήρης, Λ.Σ. (1994). Οργανωσιακή συµπεριφορά: η ανθρώπινη συµπεριφορά σε 

οργανισµούς και επιχειρήσεις. Εκδόσεις Interbooks. 



147 

 

30. Ψυλλά, Μ. (2003). Η πολιτική ως δράση και λόγος. Εκδόσεις Τυπωθήτω. 

 

Πηγές στο διαδίκτυο 

1. Αργυρόπουλος Γιώργος. Retrieved from: 

http://www.constitutionalism.gr/monimotita-argyropoulos/> [accessed 

28.12.2016]. 

2. Οικονόµου Κωνσταντίνος. Retrieved from: 

<http://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%C

E%B9%CF%82/item/42706-.html> [accessed 15.1.2017]. 

3. Πιερρακάκης Κυριάκος. Retrieved from:  

<http://www.dianeosis.org/2016/03/greek_society_risks/.> [accessed 26.12.2016]. 

4. Wikipedia. Retrieved from: <https://en.wikipedia.org/wiki/Social_loafing> 

[accessed 20.12.2016]. 

 

 

 

 

 


