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Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, μεγάλος αριθμός ερευνητών, προσπάθησε να ερμηνεύσει

τον καθοριστικό ρόλο της δικαιοσύνης στην απόδοση των εργαζομένων.

Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση με-

ταξύ της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης και της απόδοσης των εργαζομένων στο δη-

μόσιο τομέα. Οι διαστάσεις της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης – Διανεμητική, Δια-

δικαστική, Διαπροσωπική και Πληροφοριακή Δικαιοσύνη –, η Απόδοση εντός και

πέραν του ρόλου των εργαζομένων αλλά και έννοιες, όπως εσωτερική παρακίνηση

και εργασιακή εμπλοκή, αναλύθηκαν, με σκοπό να κατανοηθεί καλύτερα η σημασία

τους στην απόδοση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα υπαλλήλων

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιβεβαιώθηκε εν μέρει η επίδραση

της δικαιοσύνης και των διαστάσεών της στην απόδοση των εργαζομένων στο δη-

μόσιο τομέα αλλά και αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος των εννοιών της εσωτερικής

παρακίνησης και της εργασιακής εμπλοκής στη σχέση αυτή.

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή δικαιοσύνη, απόδοση εργαζομένων, δημόσιος τομέας,

εσωτερική παρακίνηση, εργασιακή εμπλοκή.
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1 Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο και στόχοι της έρευνας

Ο ρόλος της οργανωσιακής δικαιοσύνης στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις α-

πασχόλησε τις τελευταίες δεκαετίες πλήθος ερευνητών και ένας μεγάλος αριθμός

μελετών έχει δημοσιευτεί γύρω από τις επιπτώσεις της στα οργανωσιακά αποτελέ-

σματα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα (Cohen-Charash και Spector,

2001). Η σχέση μεταξύ των διαστάσεων της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης – Διανε-

μητικής, Διαδικαστικής, Διαπροσωπικής και Πληροφοριακής Δικαιοσύνης –, και

οι παράγοντες που επενεργούν έχουν επίσης απασχολήσει τους ερευνητές Colquitt,

Conlon, Wesson and Porter, (2001).

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά ρό-

λου. Όσον αφορά την απόδοση των εργαζομένων που αποτυπώνεται στις συμπερι-

φορές ρόλου - είτε στην εντός ρόλου συμπεριφορά που απαιτείται από την περιγραφή

της θέσης εργασίας, είτε στην πέραν του ρόλου συμπεριφορά, δηλαδή την ατομική,

προαιρετική συμπεριφορά που συνολικά προάγει την αποτελεσματική λειτουργία ε-

νός οργανισμού και είναι γνωστή ως �συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη� - αυ-

τή έχει επίσης απασχολήσει επισταμένως την έρευνα (Rogers &Wright, 1998), (Organ,

1988).

Δύο έννοιες που έχουν ερευνηθεί ως ανεξάρτητες μεταβλητές και μεσολαβούν στη

σχέση Οργανωσιακής Δικαιοσύνης και απόδοσης αλλά ο ρόλος τους αυτός δεν πα-

ρουσιάζει επαρκείς αναφορές στη βιβλιογραφία, είναι η εσωτερική παρακίνηση και

η εργασιακή εμπλοκή.

Η εσωτερική παρακίνηση είναι η εσωτερική δύναμη που οδηγεί τα άτομα στην επί-

τευξη προσωπικών και οργανωσιακών στόχων. Οι άνθρωποι που επιλέγουν την ερ-

γασία τους πέραν των εξωγενών ανταμοιβών και επιδιώκουν εργασιακούς στόχους

για ενδογενείς λόγους είναι πιο ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και αποδίδουν

καλύτερα (Dysvik & Kuvaas, 2011).

Η εργασιακή εμπλοκή, η αξιοποίηση δηλαδή των ικανοτήτων των εργαζομένων μέ-

σω της διανοητικής, συναισθηματικής και σωματικής συμμετοχής τους και η σχέση

της με την απόδοση έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Πολλοί ερευνητές έχουν υποστη-

ρίξει ότι η εμπλοκή των εργαζομένων προβλέπει την επίδοση και την απόδοσή τους,

την επιτυχία καθώς και την οικονομική απόδοση του οργανισμού (Baumruk, 2004;

Harter et al., 2002; Richman, 2006).

Στην περίπτωση του δημοσίου στη χώρα μας, μεγάλος βαθμός ευθύνης για τη συ-

νολική του αναποτελεσματικότητα αναλογεί στην άναρχη και χαοτική κατάσταση

που επικρατεί σε επίπεδο διοίκησης. Οι δραματικές κοινωνικοοικονομικές αλλα-

γές, διεθνώς αλλά και ιδιαιτέρως στην Ελλάδα, έχουν οδηγήσει, μεταξύ των άλλων,
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σε μαζικές περικοπές των δαπανών στο δημόσιο τομέα, ενώ οι ανάγκες των πολι-

τών και οι απαιτήσεις τους όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες έχουν αυξηθεί. Ο

δημόσιος τομέας ούτως ή άλλως διαθέτει πολύ λιγότερα όπλα σε σχέση με τις ιδιω-

τικές επιχειρήσεις για να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό του. Οπότε το είδος

των μη οικονομικών κινήτρων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. Από την άλλη

πλευρά, οι εργαζόμενοι, ευρισκόμενοι υπό έντονη οικονομική πίεση αλλά και υπό

την πίεση των εποπτικών αρχών για διεκπεραίωση πολλών υποθέσεων, αναζητούν

τη δικαιοσύνη τόσο στις κοινωνικές τους σχέσεις όσο και στην εργασία τους. Όταν

γίνεται λόγος για δικαιοσύνη και πώς την αντιλαμβάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι,

εύκολα αντιλαμβανόμαστε την μη ύπαρξή της. Η μετατροπή απλών διαδικασιών

σε περίπλοκες, η έμφαση στην τυπολατρία σε βάρος της ουσιαστικής παραγωγής

αποτελεσμάτων, ο διορισμός σε θέσεις με βάση πολιτικά κριτήρια, η μη ανέλιξη με

βάση τα προσόντα και το έργο, η μη συμμετοχή των υπαλλήλων σε κρίσιμες απο-

φάσεις οδηγούν σε αδιέξοδο. Στις δημόσιες υπηρεσίες δεν υπάρχει η έννοια της

συμπεριφοράς του οργανωσιακού πολίτη, η έννοια της παρακίνησης ούτε η έννοια

της υψηλής απόδοσης.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι επιπτώσεις της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης

στην απόδοση των εργαζομένων καθώς και ο διαμεσολαβητικός ρόλος παραγόντων

που μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση αυτή. Αναλυτικότερα, η έρευνα στηρίζεται στη

συλλογή στοιχείων από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα της χώρας και συγκεκριμένα

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την επίδραση των διαφορετικών

μορφών δικαιοσύνης σε διαφορετικές μορφές απόδοσης των εργαζομένων. Εξετά-

ζει παράλληλα πώς αυτή η σχέση διαφοροποιείται, μεταξύ εκείνων με αυξημένη,

έναντι μειωμένης εσωτερικής παρακίνησης και μεταξύ εκείνων με αυξημένη, έναντι

μειωμένης εργασιακής εμπλοκής και εδώ έγκειται η συνεισφορά της εργασίας αυτής

στην βιβλιογραφία, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση της επίδρασης των διαφορετικών

μορφών δικαιοσύνης σε διαφορετικές μορφές απόδοσης των εργαζομένων. Βασι-

κούς στόχους της έρευνας αποτελούν α) η διερεύνηση του τρόπου επίδρασης των

διαφορετικών μορφών δικαιοσύνης σε διαφορετικές μορφές απόδοσης των εργαζο-

μένων και πώς αυτή η σχέση διαφοροποιείται, μεταξύ εκείνων με αυξημένη, έναντι

μειωμένης εσωτερικής παρακίνησης και μεταξύ εκείνων με αυξημένη, έναντι μειω-

μένης εργασιακής εμπλοκής, β) η εξέταση των σχέσεων που αναπτύσσονται και των

επιδράσεων που ασκούνται ανάμεσα στις μελετώμενες έννοιες, και γ) η καταγραφή

της παρουσίας των μορφών της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης, της Απόδοσης των ερ-

γαζομένων εντός και πέραν του ρόλου τους, της εσωτερικής παρακίνησης και της

εργασιακής εμπλοκής στο δημόσιο τομέα της χώρας.
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1.2 Δομή της εργασίας

Η εργασία απαρτίζεται από έξι κεφάλαια. Στην εισαγωγική ενότητα παρουσιάζο-

νται οι κύριες έννοιες, η σημασία και η σύνδεσή τους, εντοπίζονται τα κύρια ερευ-

νητικά ερωτήματα και το πλαίσιο διερεύνησης που είναι ο δημόσιος τομέας, καθώς

και ο σκοπός και η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το δεύτερο

κεφάλαιο αφορά το Εννοιολογικό Πλαίσιο της Έρευνας , όπου γίνεται μία εκτενής

παρουσίαση και σχολιασμός της διεθνούς κι ελληνικής βιβλιογραφίας περί Οργανω-

σιακής δικαιοσύνης και απόδοσης των εργαζομένων, ολοκληρώνεται δε με την ανά-

πτυξη και παρουσίαση του Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό μοντέλο

και οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην

Μεθοδολογία της έρευνας, όπου περιγράφονται η ερευνητική μέθοδος, η συγκρότη-

ση του δείγματος και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων και η στατιστική ανάλυση.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων, η περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανά-

λυση είναι μέρος του πέμπτου κεφαλαίου. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η συ-

ζήτηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται οι περιορισμοί της

έρευνας, καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική μελέτη, εφαρμογή και έρευνα. Στο

τέλος της εργασίας παρατίθεται η βιβλιογραφία καθώς και το ερωτηματολόγιο που

συμπληρώθηκε από τους εργαζόμενους.
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2 Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας

2.1 Οργανωσιακή Δικαιοσύνη

Η δικαιοσύνη είναι η νομική ή φιλοσοφική θεωρία με την οποία εφαρμόζεται το δί-

καιο. Η ύπαρξή της είναι ιδιαίτερα σημαντική στις κοινωνίες, προκειμένου να υ-

πάρχει ασφάλεια και νομιμότητα. Επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά και τη στάση

των ανθρώπων. Στους οργανισμούς είναι απολύτως αναγκαία η ύπαρξη της οργα-

νωσιακής δικαιοσύνης, έννοιας που επινοήθηκε από τον Greenberg (1987), η οποία

σχετίζεται με τον τρόπο που ένας εργαζόμενος κρίνει τη συμπεριφορά του οργανι-

σμού γενικά αλλά και τη συμπεριφορά προς τον ίδιο. Στην πραγματικότητα ο όρος

αναφέρεται στις αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι για τη δικαιοσύνη που επικρα-

τεί στους οργανισμούς. Παρακάτω θα αναλυθεί η ιδιαιτερότητα της έννοιας αυτής

καθώς και οι μορφές της και ο τρόπος επιρροής της στο ανθρώπινο δυναμικό των

επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών.

2.1.1 Έννοια της οργανωσιακής δικαιοσύνης

Η έννοια της δικαιοσύνης αποτελεί αντικείμενο έρευνας ήδη από την αρχαιότητα. Έ-

χει αναπτυχθεί και στη βιβλιογραφία της επιστήμης της Ψυχολογίας, εδώ και πάνω

από 40 χρόνια. Ο όρος είναι ιδιαίτερος αν ληφθεί υπ΄όψιν ότι απασχόλησε μεγάλους

φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Στην ομηρική επική ποίηση, η θεά Θέμις ήταν

προστάτιδα των κανόνων τους οποίους οι άνθρωποι όφειλαν να ακολουθούν. Για

τον Πλάτωνα, η δικαιοσύνη είναι το «μέγιστον αγαθόν», διότι μέσω αυτής πραγμα-

τοποιείται ο ύψιστος σκοπός της πολιτείας, που είναι η ευδαιμονία των πολιτών της

(Πλάτων, Πολιτεία). Για τον Αριστοτέλη, η δικαιοσύνη αποτελεί μια εξωτερική ενέρ-

γεια «προς έτερον». Ως ηθική αρετή, η δικαιοσύνη δοκιμάζεται στο πλαίσιο της συλ-

λογικής ζωής, από τη σχέση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ανθρώπου

προς τον πλησίον. Επομένως, η δικαιοσύνη δεν αποτελεί αποκλειστικά μια ατομική

ηθική αρετή, όπως πίστευε ο Πλάτων, αλλά και μια κοινωνικοπολιτική ηθική αρετή,

καθώς ο Αριστοτέλης την ερμηνεύει και ως στάση απέναντι σε κάποιον άλλο (Ηθικά

Νικομάχεια). Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως το υπόβαθρο της δικαιοσύνης είναι

η ηθική συμπεριφορά.

Η δικαιοσύνη επομένως, αναφέρεται στην ιδέα ότι μια ενέργεια ή μια απόφαση είναι

ηθικά σωστή και μπορεί να οριστεί σύμφωνα με την ηθική, τη θρησκεία, τη δικαιο-

σύνη, την ισότητα ή το δίκαιο. Οι άνθρωποι είναι προσεκτικοί όσον αφορά τη δικαιο-

σύνη των γεγονότων και των καταστάσεων στην καθημερινή τους ζωή, σε διάφορα

πλαίσια (Tabibnia, Satpute, & Lieberman, 2008). Η δικαιοσύνη έχει συχνά κεντρικό

ενδιαφέρον για τους οργανισμούς, διότι η αντίληψη της αδικίας από τους εργαζομέ-

νους είναι δυνατόν να επηρεάσει έντονα τις στάσεις και τις συμπεριφορές κατά την

εργασία και να μειώσει την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους.
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Οι κοινωνικοί επιστήμονες από τα μέσα του 20ου αιώνα αναγνώρισαν τη σημασία

της δικαιοσύνης ως προϋπόθεσης για την ατομική αλλά και την οργανωσιακή απο-

τελεσματικότητα. Το 1965 διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Adams η θεωρία

της ισότητας (Equity Theory), η οποία έχει άμεση σχέση με τη θεωρία της κοινωνικής

σύγκρισης, σύμφωνα με την οποία κάθε άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τη μορ-

φή συγκρίσιμων εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών και ερεθισμάτων. Σε

μια εργασιακή σχέση, το άτομο συγκρίνει αυτά που βάζει και παίρνει, 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 συναδέλφους του (Βακόλα και Νικολάου, 2012).

Το γεγονός αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε αλλαγή στα κίνητρα και την απόδοση,

θετική ή αρνητική, ανάλογα με τα αποτελέσματα της σύγκρισης (Κάντας, 1998). Ε-

ξάλλου, 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 και υποκίνησης, οι οποίες εξηγούν γιατί και

πώς ενεργοποιείται και διαμορφώνεται η ανθρώπινη συμπεριφορά. Με άλλα λό-

για, 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 του αισθή-

ματος της αδικίας άρα, έχει δυσμενή αντίκτυπο στην παρακίνηση των εργαζομένων,

καθώς αυτοί αλλάζουν την εργασιακή τους συμπεριφορά μειώνοντας την προσφορά

τους στον οργανισμό.

Η θεωρία λοιπόν της ισότητας αναφέρεται στις αντιλήψεις των εργαζομένων περί ι-

σότητας και ισοτιμίας και πραγματεύεται τις μεταβλητές της παραγωγικότητας, της

ικανοποίησης, της δέσμευσης, της απουσίας και της κινητικότητας. Το πιο σημαντι-

κό όμως στοιχείο της είναι ότι προσέφερε το έναυσμα για την έρευνα της οργανω-

σιακής δικαιοσύνης (organizational justice).

Οι θεωρίες της ισότητας και της δικαιοσύνης αρχικά προσπάθησαν να ελέγξουν προ-

τάσεις σχετικά με τη διανομή πληρωμών και άλλων αμοιβών εργασιακού ενδιαφέ-

ροντος. Από τότε, η προβληματική ως προς το δίκαιο εκφράζεται σε οργανωσιακούς

τομείς όπως η επίλυση συγκρούσεων, η επιλογή του προσωπικού, η επίλυση των ερ-

γασιακών σχέσεων και η διαπραγμάτευση του μισθού.

Σχετικά με την εννοιολογική και θεωρητική προσέγγιση της οργανωσιακής δικαιο-

σύνης, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχουν δύο απόψεις για τη δικαιοσύνη στα οργα-

νωσιακά συστήματα. Με βάση τη πρώτη άποψη, θεωρείται ότι η δικαιοσύνη είναι

μείζονος σημασίας αυτή καθ’ εαυτή, ως μία αξία που πρέπει να διακρίνει έναν ορ-

γανισμό (Rawl’s, 1971), ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, την πιο πραγματιστική,

υποστηρίζεται η αξία της δικαιοσύνης θεωρούμενη από τις αρνητικές συνέπειες της

απουσίας της (Adams, 1965; Crasby, 1984). Οι δύο αυτές απόψεις αλληλοσυμπληρώ-

νονται, έχοντας ως κοινό στόχο τη δημιουργία ενός δίκαιου εργασιακού περιβάλλο-
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ντος.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Nowakowski & Conlon, 1980), η έρευνα μετα-

τοπίστηκε από τις νομικές στις οργανωσιακές διαδικασίες για δύο λόγους. Ο πρώτος

σχετιζόταν με το ότι οι οργανισμοί ακολουθούν ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών, όπως

η εκτίμηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, τα κριτήρια πρόσληψης, ο καθορι-

σμός της μισθοδοσίας κτλ., ενώ ο δεύτερος, με το ότι αρκετοί φοιτητές της κοινωνικής

ψυχολογίας μετατοπίστηκαν σε οικονομικές σχολές για συνέχιση των σπουδών τους,

πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την προσέγγιση της μελέτης των οργανισμών από

μια, πιο κοινωνικο-ψυχολογική άποψη.

Ήδη από το 1987, όπως προαναφέραμε, ο Greenberg εισήγαγε την έννοια της οργα-

νωσιακής δικαιοσύνης, ως όρου που αναφέρεται στις αντιλήψεις που έχουν οι άν-

θρωποι για τη δικαιοσύνη που επικρατεί στους οργανισμούς. Για παράδειγμα εάν

μία επιχείρηση απολύσει το ήμισυ των εργαζομένων της, προφανώς ο εργαζόμενος

μπορεί να βιώνει το αίσθημα της αδικίας, με επακόλουθη αλλαγή στάσης και μείωση

της παραγωγικότητάς του. Από το παράδειγμα, γίνεται γρήγορα κατανοητή η σχέση

της δικαιοσύνης στους οργανισμούς και της απόδοσης των εργαζομένων.

Επίσης, ο Greenberg, το 1996, ανέφερε πως «Η Δικαιοσύνη είναι στο μάτι του θεα-

τή», γιατί αντανακλά ακριβώς την αντίληψη που έχει ο δέκτης ότι η λήψη αλλά και η

υλοποίηση των αποφάσεων σ’ έναν οργανισμό είναι ηθικά ορθή. Σχετίζεται δηλαδή

με την άποψη που κάποιος έχει σχετικά με τις αποφάσεις και τις πρακτικές της διοί-

κησης του οργανισμού (Witt, 1993). Σύμφωνα με τους Byrne και Cropanzano, 2001,

η οργανωσιακή δικαιοσύνη μπορεί να οριστεί και ως η μελέτη της δικαιοσύνης στον

χώρο εργασίας.

Μεγάλος αριθμός ερευνητών λοιπόν, στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τον κα-

θοριστικό ρόλο της δικαιοσύνης στην απόδοση των εργαζομένων και στα οργανω-

σιακά αποτελέσματα, μελέτησαν διάφορες θεωρίες, όπως είναι αυτή της γνωστικής

ασυμφωνίας, της κοινωνικής αλλαγής και της ισότητας. Σχετικά πρόσφατα, το 2005,

οι Folger, Cropanzano και Goldman χαρακτήρισαν τη δικαιοσύνη ως μία «δεοντολο-

γική αντίδραση» («deontic response») από την αρχαία ελληνική λέξη «δέον» που ση-

μαίνει το πρέπον, το δεσμευτικό και το υποχρεωτικό.

Τα θέματα που περιλαμβάνει ο όρος δικαιοσύνη και είναι σημαντικά για τους εργα-

ζομένους αφορούν κυρίως την αντίληψη περί δίκαιης αμοιβής, την ισότητα ευκαι-

ριών για προαγωγή και τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Σε έρευνες στο τομέα της βιομηχανικής / οργανωτικής ψυχολογίας, έχουν εξεταστεί

τα σχετικά αποτελέσματα από την αντίληψη των εργαζομένων για την οργανωσια-

κή δικαιοσύνη. Οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν πολλά βασικά οργανωτικά απο-

τελέσματα όπως το κίνητρο (Latham & Pinder, 2005) και την ικανοποίηση από την

εργασία (Al-Zu’bi, 2010).
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2.1.2 Μορφές οργανωσιακής δικαιοσύνης

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη θεωρείται μία πολυδιάστατη έννοια, καθώς αποτελείται

από τρία διαφορετικά στοιχεία, αυτό της διανεμητικής, της διαδικαστικής και της

διαδραστικής δικαιοσύνης. Η ύπαρξη έρευνας θεωρείται αναγκαία και θα πρέπει

να γίνεται από όλες τις επιχειρήσεις αλλά και από το δημόσιο τομέα, καθώς υπο-

δηλώνει τη σημασία της επιρροής στο αίσθημα της δικαιοσύνης μιας κατάστασης,

ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει πώς αντιδρούν οι εργαζόμενοι (Barsky, Kaplan, & Beal,

2011).

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη εμπερικλείει λοιπόν τρεις επιμέρους διαστάσεις. Συνο-

πτικά αυτές είναι:

1. Η Διανεμητική Δικαιοσύνη (Distributive justice) με την οποία αξιολογείται η δι-

καιοσύνη σχετικά με τα αποτελέσματα των αποφάσεων που αφορούν κυρίως

τον καταμερισμό των πόρων και των αμοιβών. Επίσης αναφέρεται στο πόσο

δίκαιη θεωρούν τη διανομή των αποτελεσμάτων οι συμμετέχοντες στην οργά-

νωση.

2. Η Διαδικαστική Δικαιοσύνη (Procedural justice), η οποία αφορά τον τρόπο λή-

ψης αποφάσεων και πόσο δίκαιη θεωρείται η διαδικασία διανομής των απο-

τελεσμάτων ή απονομής της δικαιοσύνης.

3. Η Διαδραστική Δικαιοσύνη (Interactional justice), η οποία επικεντρώνεται στην

ποιότητα και στις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών ενός οργανισμού. Αφο-

ρά ακόμη το πόσο δίκαιη/σωστή θεωρείται η συμπεριφορά των άλλων, ενώ

συνδέεται συνήθως με την αντιμετώπιση που έχουν οι κατώτεροι στην ιεραρ-

χία από τους ανώτερους, ειδικά σε δύσκολες καταστάσεις (για παράδειγμα σε

καταστάσεις απόλυσης).

Το Σχήμα 1 παρουσιάζει τις διαστάσεις και την χρονική εξέλιξη των μορφών της

οργανωσιακής δικαιοσύνης.
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Σχήμα 1: Οι διαστάσεις και η χρονική εξέλιξη των μορφών οργανωσιακής δικαιο-

σύνης

Πηγή: oshwiki.eu

Πιο αναλυτικά, η Διανεμητική Δικαιοσύνη (distributive justice), αναφέρεται στην α-

ντιλαμβανόμενη αμεροληψία και ουδετερότητα αναφορικά με τις ανταμοιβές που

λαμβάνει ο εργαζόμενος από τον οργανισμό σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέ-

ρει. Η δικαιοσύνη αυτή έχει τις ρίζες της στη θεωρία της ισότητας (Adams, 1965),

η οποία με τη σειρά της έχει άμεση σχέση με τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής

(social exchange theory). Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγοGeorge Homans (1961), ο οποί-

ος θεωρείται ο θεμελιωτής της, οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε κοινωνικές ομάδες

βρίσκονται σε διαρκή ανταλλαγή, ενώ ισχύει το γεγονός πως ένα άτομο παραμένει

μέλος της ομάδας, εφόσον το όφελος από τη συμμετοχή του σε αυτή είναι μεγαλύ-

τερο 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).

Η συμμετοχή σε έναν οργανισμό δημιουργεί ένα σύνολο αμοιβαίων προσδοκιών τό-

σο από την πλευρά του οργανισμού, όσο και από την πλευρά του εργαζόμενου. Ο

εργαζόμενος για παράδειγμα προσδοκά ανταμοιβές για την αποτελεσματική εκτέ-

λεση των εργασιών του ενώ ο οργανισμός την μέγιστη δυνατή απόδοσή του. Στο

πλαίσιο αυτής της αμοιβαίας κοινωνικής ανταλλαγής και για να υπάρχει ισορροπία

στη σχέση εργαζομένου και οργανισμού θα πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλιση της

δίκαιης ανταλλαγής αξιών, είτε οικονομικών είτε ηθικών. Αν η ανταλλαγή είναι ά-

δικη, ο εργαζόμενος είναι πολύ πιθανό να εμφανίσει αποκλίνουσα συμπεριφορά με

την ανάπτυξη αρνητικών στάσεων.

Σχετικά με την Διαδικαστική Δικαιοσύνη (procedural justice), αυτή αναφέρεται στην

αντίληψη που έχουν τα άτομα για την νομιμότητα και την αμεροληψία της διαδι-

κασίας λήψεως αποφάσεων και των αποτελεσμάτων τους. Όπως οι επιλογές και οι
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αποφάσεις που λαμβάνει το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του επηρεάζουν την

προσωπική και επαγγελματική του πορεία, έτσι και η λειτουργία, η ανάπτυξη και η

εξέλιξη ενός οργανισμού είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ατομικών και συλλογικών

αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι μια νοητι-

κή διεργασία, η οποία συντελείται πριν από οποιαδήποτε δράση και ενέργεια του

ατόμου, αφού πριν τη διαδικασία αυτή, το άτομο καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο

ή περισσότερων εναλλακτικών. Όταν οι αποφάσεις των οργανισμών δεν στηρίζο-

νται σε επίσημους και αξιοκρατικούς κανονισμούς, διαταράσσεται αναπόφευκτα η

ισορροπία μεταξύ των σχέσεων και των συμφερόντων των μελών, ενώ ταυτόχρονα

προκαλούνται προβλήματα μείζονος σημασίας αλλά και μικρές ή μεγάλες συγκρού-

σεις, με αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό της αρμονικής και θετικής συνέργειας.

Σημαντικό είναι να διαπιστωθεί τι σκέφτονται οι άνθρωποι όταν αξιολογούν την α-

μεροληψία και την ουδετερότητα μιας διαδικασίας. Ποια είναι εκείνα τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά που κάνουν μια απόφαση δίκαιη; Αναμφίβολα η σημασία των αντι-

κειμενικών κριτηρίων μιας απόφασης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ειδικά αν

αυτά τα κριτήρια αφορούν την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων και τη

χορήγηση ανταμοιβών. Εξίσου βασικά στοιχεία είναι η δυνατότητα του ελέγχου της

διαδικασίας αλλά και η παροχή ορθών και λογικών εξηγήσεων. Ο έλεγχος της δια-

δικασίας συνίσταται στη χορήγηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης των εργα-

ζομένων και του δικαιώματος ακρόασης από τη διοίκηση του οργανισμού. Μάλιστα,

σε μια έρευνα που διεξήγαγαν το 2010 οι Maharee-Lawler, et al. σε 616 Αυστραλια-

νούς αστυνομικούς, διαπιστώθηκε η σπουδαιότητα της διαδικαστικής δικαιοσύνης,

με την έννοια της ευκαιρίας να εισακούγονται οι γνώμες των εργαζομένων για τη

λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Για να θεωρηθεί μια διαδικασία δίκαιη πρέπει οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι

έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας των αποτελεσμάτων και ότι δίνονται

σαφείς και ικανοποιητικές εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους προέκυψαν

τα συγκεκριμένα κάθε φορά αποτελέσματα. Ο βαθμός συμμετοχής των εργαζομέ-

νων στη λήψη αποφάσεων είναι μείζονος σημασίας, διότι όσο μεγαλύτερος είναι ο

βαθμός συμμετοχής τους, τόσο καλλιεργείται το αίσθημα της δικαιοσύνης και της

αμεροληψίας σε έναν οργανισμό.

Επιπροσθέτως, η έγκυρη πληροφόρηση για τις ενέργειες που μεσολαβούν ή προηγού-

νται κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, βοηθά τα άτομα να αξιολογήσουν

την ποιότητά της. Οι εργαζόμενοι κατανοούν και αποδέχονται πιο εύκολα τις απο-

φάσεις της διοίκησης σχετικά με τις ανταμοιβές, τις προαγωγές, τις μετακινήσεις

κ.α., όταν οι οργανωσιακές διαδικασίες είναι απαλλαγμένες από διακρίσεις. Αυτό

προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια,

εφαρμόζονται με συνέπεια απέναντι στο σύνολο των εργαζομένων και μάλιστα λαμ-

βάνονται βασιζόμενες σε έγκυρες πληροφορίες και αξιόπιστα στοιχεία.

Η Διαδικαστική Δικαιοσύνη λοιπόν, δημιουργήθηκε από την έρευνα των Thibaut and
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Walker, το 1975, για τις αντιδράσεις των ατόμων σχετικά με την αμφισβήτηση της

νομιμότητας μιας διαδικασίας, μέσω της δυνατότητας ελέγχου της (process control).

Για τις αντιλήψεις περί αμεροληψίας όσον αφορά τον έλεγχο απόφασης και διαδι-

κασίας, οι Leventhal, Karuza και Fry (1980) καθόρισαν επτά συνιστώσες διαδικασιών

που οδηγούν στην επίτευξη της δικαιοσύνης:

1. Επιλογή ατόμων (από τον ηγέτη) που θα λαμβάνουν αποφάσεις,

2. Ρύθμιση διαδικαστικών κανόνων για την αποτίμηση αμοιβών,

3. Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών,

4. Διαδικασίες καθορισμού αποφάσεων,

5. Μέτρα ασφαλείας ενάντια στην κατάχρηση εξουσίας,

6. Διαδικασίες έφεσης,

7. Διαθεσιμότητα μηχανισμών τροποποίησης (τροποποίηση άδικωναποφάσεων).

Σύμφωνα με αυτούς τους ερευνητές, η αμεροληψία των διαδικασιών αποτιμάται α-

πό την εφαρμογή των κανόνων δικαιοσύνης. Οι διαδικασίες θεωρούνται άδικες στο

βαθμό που δημιουργούν προκαταλήψεις και δεν στηρίζονται σε ακριβείς πληροφο-

ρίες και ηθικά πρότυπα.

Το 1980, ο Leventhal και οι συνεργάτες του διατύπωσαν έξι συγκεκριμένα κριτήρια,

τα οποία μια διαδικασία θα πρέπει να πληροί ώστε να εκλαμβάνεται ως νόμιμη και

αμερόληπτη. Τα κριτήρια αυτά είναι:

1. Η διαχρονική σταθερότητα της διαδικασίας και η συνεπής εφαρμογή των α-

ποφάσεων για το σύνολο των εργαζομένων,

2. Η λήψη αποφάσεων χωρίς πιέσεις,

3. Η διαφάνεια και η ακρίβεια,

4. Η δυνατότητα διόρθωσης και τροποποίησης των αποφάσεων,

5. Η αντιπροσωπευτικότητα και

6. Η ηθικότητα.

Το 1986, οι Bies καιMoag εισήγαγαν την πιο πρόσφατη εξέλιξη της έννοιας της οργα-

νωσιακής δικαιοσύνης, δίνοντας προσοχή στη σημασία της ποιότητας της μεταχείρι-

σης των μελών ενός οργανισμού κατά την εκτέλεση των οργανωσιακών διαδικασιών.
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Ισχυρίστηκαν ότι δεν είναι σημαντικό μόνο το περιεχόμενο ή η διαδικασία που χρη-

σιμοποιείται για τον καταμερισμό των ανταμοιβών ή των πόρων, αλλά εξίσου σπου-

δαίο ρόλο διαδραματίζει το πώς ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο αυτό.

Αποκάλεσαν δε τη διάσταση αυτή ως Διαδραστική Δικαιοσύνη.

Η Διαδραστική Δικαιοσύνη (interactional justice) αναφέρεται στην αντίληψη του ερ-

γαζομένου σχετικά με την ποιότητα της μεταχείρισής του κατά την εφαρμογή των

οργανωσιακών διαδικασιών και πρακτικών αλλά και σχετικά με τον βαθμό στον ο-

ποίο ο οργανισμός του συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, αφορά την αντιλαμβανόμενη αμεροληψία που επικρατεί στις καθη-

μερινές, διαπροσωπικές σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη ενός οργανισμού,

σε τομείς όπως η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών πάνω σε εργασιακά

θέματα. Επειδή ο εργαζόμενος συνδέει στενά την αδικία με τον άμεσο κομιστή των

μηνυμάτων και της πληροφορίας, δηλαδή με τον προϊστάμενό του, ο ισότιμος τρό-

πος μεταχείρισης του κάθε εργαζομένου, είτε από τον άμεσα ανώτερό του είτε από

τη διοίκηση του οργανισμού είτε από τους συναδέλφους του, είναι απαραίτητος για

την προαγωγή της κοινωνικής συνεργασίας.

Το 1993, ο Greenberg διαχώρισε τη Διαδραστική Δικαιοσύνη (interactional justice)

σε δύο ειδικότερους τύπους, στην Διαπροσωπική δηλαδή Δικαιοσύνη (interpersonal

justice) και στην Πληροφοριακή Δικαιοσύνη (informational justice). Η πρώτη αντα-

νακλά το βαθμό στον οποίο ένας εργαζόμενος αντιμετωπίζεται με ευγένεια, σεβα-

σμό και αξιοπρέπεια από την ηγεσία του οργανισμού ή από τους τρίτους που ε-

μπλέκονται σε αυτήν. Ο δεύτερος τύπος, η πληροφοριακή/ενημερωτική δικαιοσύ-

νη (Informational justice) αναφέρεται στο πόσο σωστές και κατάλληλες θεωρούνται

οι πληροφορίες/δεδομένα στις οποίες βασίζεται μία απόφαση. Στην ουσία 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 εργαζομένους. Πρόκειται για τον μηχανισμό επαναπληροφόρησης και ελέγχου,

το γνωστό feedback (ανατροφοδότηση), με το οποίο μεταφέρονται πληροφορίες και

μηνύματα σχετικά με τα αποτελέσματα. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι όταν παρέχε-

ται πλήρης και σωστή πληροφόρηση για τις αποφάσεις που λαμβάνονται αυξάνεται

το αίσθημα ομαδικότητας και αφοσίωσης.

Παράλληλα με τα προαναφερόμενα, οι Greenberg και Lind (2000) αλλά και ο Leventhal

et al. (1980) διατύπωσαν και μια σειρά από αρχές της οργανωσιακής δικαιοσύνης

προκειμένου να αποδώσουν το πραγματικό νόημα και την ουσία της. Πιο συγκεκρι-

μένα, αναφέρθηκαν:

1. στην αρχή της ισότητας, κατά την οποία οι εισφορές προς την οργάνωσηπρέπει

να είναι ανάλογες των εισοδημάτων των ατόμων, κάτι που απαιτεί αμερόληπτη

δικαιοσύνη και ισορροπεί την ισότητα και την ισοτιμία.

2. στην συνέπεια, κατά την οποία η συνεπής συμπεριφορά της ηγεσίας αποτελεί
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προϋπόθεση για ενίσχυση της αντίληψης για δικαιοσύνη.

3. στην προσωπική αντίληψη περί δικαιοσύνης,

4. στην συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, η οποία ενισχύει το αίσθημα της δι-

καιοσύνης.

5. στην ισοτιμία, κατά την οποία η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να είναι απαλ-

λαγμένη από ιδιοτέλεια και να διαμορφώνεται με βάση τη συλλογική αποστολή

του οργανισμού.

6. στην ηθική και στο πως ακολουθούνται τα ηθικά πρότυπα.

7. στην αντιπροσώπευση, κατά την οποία οι αποφάσεις θα πρέπει να αντιπρο-

σωπεύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα εκείνα που θα επηρεαστούν

άμεσα από αυτές.

8. στην διόρθωση, η οποία σχετίζεται με τη βελτίωση των άδικων και των λανθα-

σμένων αποφάσεων.

9. στην ακρίβεια των αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε ακριβείς πληροφορίες

και

10. στην διαπροσωπική δικαιοσύνη, δηλαδή στην μεταχείριση με σεβασμό, ευαι-

σθησία και αξιοπρέπεια, με την έννοια της δικαιοσύνης.

Όλα τα ανωτέρω είδη της οργανωσιακής δικαιοσύνης έχουν τη δική τους αξία και

ιδιαίτερη συμβολή στη διαμόρφωση του εργασιακού κλίματος. Για παράδειγμα, η

δίκαιη αντιμετώπιση (fair treatment) μπορεί να αυξήσει τη νομιμοποίηση της ηγεσί-

ας και να περιορίσει την αντίσταση των υφισταμένων στις κάθε είδους αλλαγές που

αποφασίζονται, επιτυγχάνοντας στην ουσία το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της

ασφάλειας. Επιπλέον, η αντίληψη της δικαιοσύνης στον εργασιακό χώρο ενισχύει

την παρακίνηση των εργαζομένων, την αποδοτικότητά τους, ενώ συνάμα προάγει τη

συνεργασία μεταξύ των μελών του οργανισμού. Σε ατομικό επίπεδο, η δικαιοσύνη

στο περιβάλλον εργασίας ικανοποιεί ανάγκες, όπως είναι η ηθική, η συναισθηματι-

κή, η ψυχολογική και η οικονομική. Επίσης, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και

η εργασιακή απόδοση των εργαζομένων, καθώς η ικανοποίηση που λαμβάνουν από

το αίσθημα της δικαιοσύνης είναι αρκετή για να μεταβούν στα επόμενα στάδια, αυ-

τά της οργανωσιακής δέσμευσης και της μείωσης του αισθήματος εξουθένωσης και

πρόθεσης εγκατάλειψης καθώς και της εκδήλωσης συμπεριφορών οργανωσιακού

πολίτη.
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2.1.3 Θεωρίες οργανωσιακής δικαιοσύνης

Με τον όρο «δίκαιος οργανισμός», η εικόνα που δημιουργείται είναι αυτή ενός οργα-

νισμού που στηρίζεται σε ηθικές αξίες και πρότυπα. Ως ηθικές νοούνται οι θεμελιώ-

δεις πεποιθήσεις γύρωαπό το τι είναι ορθό ή όχι, ενώ τα ηθικά πρότυπα αναφέρονται

στο τρόπο της συμπεριφοράς των ατόμων. Η συμπεριφορά των εργαζομένων αντι-

κατοπτρίζει ακριβώς την υιοθέτηση και εφαρμογή των ηθικών αξιών και προτύπων.

Οι Victor και Cullen (1988) όρισαν ως ηθικό κλίμα, τις αντιλήψεις των εργαζομένων

που επικρατούσαν σχετικά με τις τυπικές οργανωτικές πρακτικές και διαδικασίες

που έχουν όμως ηθική υπόσταση και περιεχόμενο. Το ηθικό κλίμα δεν καθορίζει

μόνο τη λήψη των αποφάσεων και την επακόλουθη συμπεριφορά σε απάντηση στα

ηθικά διλήμματα, αλλά επίσης καθορίζει τα ηθικά κριτήρια για την κατανόηση και

την επίλυση αυτών των θεμάτων (Cullen et al., 1989).

Επίσης, η ύπαρξη των αρχών/αξιών όπως αυτές προαναφέρθηκαν σε προηγούμενη

ενότητα, αποδίδουν την ουσία του όρου «οργανωσιακή δικαιοσύνη». Στον εργασια-

κό χώρο που κυριαρχούν οι αρχές της ισότητας, της ισοτιμίας, της συνέπειας, της

συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, της αντιπροσώπευσης, της ηθικής, της δυ-

νατότητας διόρθωσης, της ακρίβειας και της διαπροσωπικής δικαιοσύνης, γίνεται

άμεσα φανερό ότι επικρατεί δικαιοσύνη.

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη σχετίζεται και με τη λέξη εμπιστοσύνη. Όντας δύο έν-

νοιες αλληλένδετες, η ύπαρξη της μίας επηρεάζει και ενισχύει την άλλη. Εμπιστο-

σύνη είναι η προθυμία μιας ομάδας συμφερόντων να καταστεί ευάλωτη απέναντι

σε μια άλλη ομάδα, βασιζόμενη όμως στην πεποίθηση ότι η τελευταία είναι αγαθή,

αξιόπιστη, ειλικρινής, αρμόδια και ανοιχτή (Hoy, 2002 και Techannen-Moran, 1999,

Tschannen-Moran και Hoy, 1998). Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδες και απαραίτη-

το συστατικό στοιχείο για την ευημερία των οργανισμών ενώ αποτελεί ένα φθαρτό

στοιχείο που χρήζει συνεχούς ανανέωσης (Schulman, 1993). Βασικές εννοιολογικές

πτυχές της είναι:

• Ευπροσβλητότητα-Τρωτότητα.

• Καλοσύνη.

• Αξιοπιστία.

• Ικανότητα.

• Τιμιότητα.

• Διαφάνεια.

Η εμπιστοσύνη αναλύεται σε α) εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων (Hoffman et al.,

1994) και β) εμπιστοσύνη με την ηγεσία, όπου αν οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τον
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ηγέτη τους, τότε έχει γίνει αντιληπτό ότι εκείνος τους φέρεται δίκαια. Αυτό αυξάνει

την απόδοση των εργαζομένων όπως ακριβώς αυξάνεται και η εμπιστοσύνη τους

προς την ηγεσία.

Οι εννοιολογικές λοιπόν πτυχές της εμπιστοσύνης είναι βέβαιο ότι συνάδουν με το

υφιστάμενο εννοιολογικό θεμέλιο της οργανωσιακής δικαιοσύνης - της ισότητας, της

ισοτιμίας, της συμμετοχής, της διαπροσωπικής δικαιοσύνης, της αξιοπιστίας και της

συνέπειας.

O Greenberg το 1987 κατηγοριοποίησε τις διάφορες αντιλήψεις της οργανωσιακής

δικαιοσύνης συνδυάζοντας δύο αυτοτελείς – ανεξάρτητες διαστάσεις:

1. Τη διάσταση αντίδρασης – πρόδρασης (reactive – proactive dimension) και

2. Τη διάσταση διαδικασίας – περιεχομένου (process – content dimension).

Η έννοια της αντίδρασης εστιάζει στις προθέσεις των ανθρώπων που επιθυμούν να

μην εμπλακούν ή να αποφύγουν καταστάσεις αδικίας και η έννοια της πρόδρασης

εστιάζει σε συμπεριφορές που προωθούν τη δικαιοσύνη.

Η έννοια της διαδικασίας αναφέρεται στον τρόπο που καθορίζονται τα διαφορετικά

αποτελέσματα και δίνουν έμφαση στο πόσο σωστές είναι οι μέθοδοι και οι διαδικασί-

ες που χρησιμοποιούνται για να υλοποιηθούν οργανωσιακές αποφάσεις. Αντίθετα,

οι προσεγγίσεις περιεχομένου αφορούν την ορθότητα του αποτελέσματος.

Συνδυάζοντας τις δύο αυτές διαστάσεις με διαφορετικούς όμως τρόπους, οGreenberg

ανέπτυξε τέσσερις θεωρίες βασισμένες και σε στοιχεία από προηγούμενους ερευνη-

τές και επιστήμονες.

Προκειμένου να γίνει περισσότερο αντιληπτή η έρευνά του στην ταξινόμηση των τεσ-

σάρων θεωριών, ο ίδιος χρησιμοποίησε ερωτήσεις που σχετίζονται με τον αντίστοιχο

τύπο δικαιοσύνης, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1: Ερωτήσεις έρευνας ανά τύπο δικαιοσύνης

Τύποι Θεωριών Ερωτήσεις

Περιεχομένου αντίδρασης Πως αντιδρούν οι εργαζόμενοι σε μια άδικη αμοιβή;

Περιεχομένου πρόδρασης Πως επιδιώκουν οι εργαζόμενοι να δημιουργήσουν

δίκαιες αμοιβές;

Διαδικασία αντίδρασης Πως αντιδρούν οι εργαζόμενοι σε άδικες πολιτικές και

διαδικασίες;

Διαδικασία πρόδρασης Πως επιδιώκουν οι εργαζόμενοι να δημιουργήσουν

δίκαιες τακτικές και διαδικασίες;

Πηγή: Greenberg 1987. Ερωτήσεις έρευνας αντίστοιχα με τον ανάλογο τύπο δικαιο-

σύνης (σελ. 9-22).

Πιο αναλυτικά και προς ερμηνεία των παραπάνω:

1. Θεωρία Περιεχομένου Αντίδρασης Η θεωρία Περιεχομένου Αντίδρασης ε-

στιάζει, όπως αναφέρθηκε, στο πώς τα άτομα αντιδρούν σε άδικες αποφάσεις, δη-

λώνοντας επακριβώς ότι οι άνθρωποι θα αντιδράσουν στις άδικες συμπεριφορές με

έντονα αρνητικά συναισθήματα, όπως με οργή, με δυσαρέσκεια, με απογοήτευση

και στεναχώρια (Folger, 1984). Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την αδικία που

έχουν δεχτεί, οι εργαζόμενοι θα αναζητήσουν να την αποκαταστήσουν/επανορθώ-

σουν, μετέχοντας σε ανταποδοτικές συμπεριφορές, να την επισημάνουν και να την

καταδικάσουν ή ακόμα και να εγκαταλείψουν τον οργανισμό.

2. Θεωρίες Περιεχομένου Πρόδρασης Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες θεωρίες, στη

συγκεκριμένη περίπτωση δίνεται έμφαση στο πώς οι άνθρωποι επιδιώκουν να οδη-

γηθούν σε δίκαιες αποφάσεις. Σύμφωνα με το μοντέλο του Leventhal της «Αξιολό-

γησης Δικαιοσύνης» (Justice Judgement Model), τα άτομα προσπαθούν να λάβουν δί-

καιες αποφάσεις εφαρμόζοντας διαφορετικούς πιθανούς κανόνες στις καταστάσεις

που αντιμετωπίζουν (Leventhal, 1980). Στη θεωρία κινήτρων της δικαιοσύνης (justice

motive theory) επίσης, του Lerner’s (1982), αναγνωρίζεται ότι προεξέχουσα ανάγκη

του ανθρώπου είναι η δικαιοσύνη και ότι τα άτομα κατανέμουν τα αποτελέσματα

(outcomes) σύμφωνα με τις καταστάσεις που βρίσκονται. Οι άνθρωποι λοιπόν κά-

νουν χρήση τεσσάρων αρχών/αξιών όταν παίρνουν αποφάσεις κατανομής, οι οποίες

ονομαστικά είναι:
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1. Ανταγωνισμός (competition) – η κατανομή βασίζεται στα αποτελέσματα της

ολοκλήρωσης μιας εργασίας

2. Ομοιότητα (parity) – ισότιμος καταμερισμός

3. Δικαιοσύνη (equity) – ο καταμερισμός βασίζεται στην συνεισφορά των ατόμων

στον οργανισμό και τέλος,

4. Μαρξιστική δικαιοσύνη (Marxian justice) – ο καταμερισμός βασίζεται στις α-

νάγκες των ατόμων.

3. Θεωρία Διαδικασίας Αντίδρασης Αυτή η θεωρία εστιάζει στο ότι οι άνθρωποι

αντιδρούν στις άδικες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να παρθεί μια από-

φαση. Σύμφωνα με τους Thibaut και Walker (1978), ο βαθμός ελέγχου που έχουν τα

άτομα πάνω στις διεργασίες και στις αποφάσεις επηρεάζει την αντίληψή τους για

το δίκαιο των διεργασιών και κατά συνέπεια των αποφάσεων που λαμβάνονται μέ-

σα από αυτές. Υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου, ο έλεγχος της διαδικασίας, ο οποίος

αναφέρεται στο βαθμό ελέγχου που έχουν τα άτομα πάνω στις διαδικασίες ή στις

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να πάρουν μια απόφαση και ο έλεγχος α-

πόφασης, ο οποίος αναφέρεται στο βαθμό του άμεσου ελέγχου που έχουν τα άτομα

πάνω στις αποφάσεις. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι διαδικασίες που προσφέρουν έλεγ-

χο πάνω στις διεργασίες, γίνονται αντιληπτές ως δικαιότερες και επιπλέον αυξάνουν

την πιθανότητα αποδοχής ακόμα και δυσάρεστων αποφάσεων.

4. Θεωρία Διαδικασίας Πρόδρασης Η συγκεκριμένη θεωρία δίνει έμφαση στο

πώς πρέπει να κατανέμονται οι διάφορες διαδικασίες μέσα στον οργανισμό ενώ πα-

ράλληλα αναζητά τη διαπίστωση των ενεργειών που κάνουν οι άνθρωποι ώστε να

επιτύχουν την δικαιοσύνη. Η θεωρία της «κατανομής προτιμήσεων», προτείνει ότι

οι άνθρωποι διατηρούν προσδοκίες όπου ορισμένες διαδικασίες λειτουργούν διαφο-

ρετικά στην επίτευξη των στόχων. Οι διαδικασίες οι οποίες θεωρούνται βασικές,

πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

1. Να επιτρέπουν την επιλογή του decision Maker.

2. Να ακολουθούν συνεπείς κανόνες.

3. Να χρησιμοποιούν ακριβείς πληροφορίες.

4. Να αναγνωρίζουν τη δομή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

5. Να επιτρέπουν να ακούγονται οι γνώμες .

6. Να επιτρέπουν την διόρθωση των διαδικασιών.

7. Να τηρούν τα ηθικά πρότυπα.
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Παρ’ ότι οι προαναφερθείσες θεωρίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, οι τάσεις

στην έρευνα της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ελαττώνεται η προσοχή

για τις θεωρίες αντίδρασης και περιεχομένου (Coetzee, 2005). Αυτό σημαίνει ότι

έγιναν δύο μεταβολές, η αλλαγή από αντίδραση σε πρόδραση και η αλλαγή από

περιεχόμενο σε διαδικασία.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθούν οι κανόνες αξιολόγησης της δι-

καιοσύνης. Σύμφωνα με τον Sheppard, Lewicki και Minton (1992), η αξιολόγηση του

βαθμού της δικαιοσύνης μιας απόφασης, ενέργειας ή διαδικασίας γίνεται βάσει δύο

κανόνων:

Ισορροπία. Ο πρώτος κανόνας της δικαιοσύνης απαιτεί σωστή κρίση της ισορρο-

πίας. Όταν κάποιος συγκρίνει την αμοιβή που λαμβάνει με αυτή που λαμβάνει

κάποιος άλλος, συγκρίνοντας ταυτόχρονα την αξία της προσπάθειας που κα-

τέβαλαν και οι δύο, τότε υπάρχει σύγκριση ισορροπίας. Ο Greenberg (1987)

αναφέρεται σε αυτό ως Διανεμητική Δικαιοσύνη (Distributive Justice).

Ορθότητα. Η ορθότητα είναι ο δεύτερος κανόνας της δικαιοσύνης και αναφέρεται

στο κατά πόσο μια απόφαση είναι σωστή και καθοδηγείται από τα στοιχεία της

συνάφειας, της ακρίβειας, της διαύγειας και της ολοκλήρωσης της διαδικασί-

ας (Sheppard et al., 1992). Όσο οι διαδικασίες εφαρμόζονται με σαφήνεια και

συνέπεια, οι υπάλληλοι τις αναγνωρίζουν ως δίκαιες. Ο Folger και ο Greenberg

(1985) αναφέρουν πως πρόκειται για την ΔιαδικαστικήΔικαιοσύνη (Procedural

Justice).

Η δικαιοσύνη γίνεται αντιληπτή, σε κάποια απόφαση ή ενέργεια, όταν αποφασίζεται

αν αυτή η απόφαση ή ενέργεια είναι δίκαιη με βάση την διανομή των αποτελεσμά-

των καθώς και τη διαδικασία που έγινε η κατανομή αυτή. Οι θεωρητικοί (Sheppard

et al., 1992) που σχετίζονται με την μελέτη των εννοιών της ισότητας και της ορθό-

τητας, κάνουν έναν διαχωρισμό μεταξύ των ιδεών της δικαιοσύνης που εστιάζουν

στο περιεχόμενο και αυτών που εστιάζουν στις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν

για τη λήψη μιας απόφασης. Καθώς η έρευνα διευρύνεται, ένας τρίτος τύπος δι-

καιοσύνης εμφανίζεται, η Διαδραστική δικαιοσύνη, η οποία εστιάζει στην ποιότητα

των διαπροσωπικών συμπεριφορών που λαμβάνονται από τα άτομα μέσα σε έναν

οργανισμό – επιχείρηση.

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι δικαιοσύνης και οι διασυνδέσεις

τους.
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Σχήμα 2: Διαχωρισμός της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης

Πηγή: Greenberg, 1987.

2.1.4 Αρχές ενίσχυσης της οργανωσιακής δικαιοσύνης

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες ενότητες, α-

ποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει τόσο τη στάση και τη συμπε-

ριφορά του εργαζομένου όσο και την απόδοσή του μέσα σε έναν οργανισμό.

Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η οργα-

νωσιακή δικαιοσύνη. Οι σημαντικότεροι παρουσιάζονται παρακάτω:

• Η αμοιβή να είναι ανάλογη του έργου του εργαζομένου,

• Καταγραφή της γνώμης/άποψης των εργαζομένων – Τακτικός διάλογος με

τους εργαζόμενους – Διενέργεια έρευνας μεταξύ των εργαζομένων – Πολιτι-

κή «ανοικτών θυρών» – Ενθάρρυνση και επιβράβευση προτάσεων,

• Δίκαιες και ανοικτές - διαφανείς διαδικασίες,

• Πλήρης και με σεβασμό δικαιολόγηση των ληφθεισών αποφάσεων και

• Εκπαίδευση όλων σε «δίκαιες πρακτικές».

Όλα τα παραπάνω μπορούν να βελτιώσουν τη δικαιοσύνη μέσα στους οργανισμούς

και να επιφέρουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα τόσο για τον ίδιο τον οργανισμό

όσο και για το άτομο.
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2.1.5 Οι επιπτώσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη έχει άμεσο αντίκτυπο στις σχέσεις που διαμορφώνονται

στους οργανισμούς αλλά και στην υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου, τη συμπερι-

φορά πέραν του ρόλου δηλαδή.

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι στην ουσία ένας κινητήριος παράγοντας που μπο-

ρεί να βοηθήσει και να εξηγήσει την υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου του πολίτη,

στο βαθμό που οι εργαζόμενοι εκτελούν τις μη-συμβατικές υποχρεώσεις τους. Πιο

συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις περί δικαιοσύνης μπορεί να τους ενθαρρύνουν να υ-

περβούν τις συμβατικές προσδοκίες.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην ά-

σκηση της εξουσίας-διοίκησης του οργανισμού αλλά και στις σχέσεις που αναπτύσ-

σονται στον εργασιακό χώρο. Σε μια οργάνωση που διέπεται από τις αρχές της ι-

σότητας, της καλοσύνης, των ηθικών αξιών και του σεβασμού των δικαιωμάτων

και της προσωπικότητας των εργαζομένων της αλλά παράλληλα αυτή φροντίζει για

την εξισορρόπηση των συγκρούσεων, δεν παρουσιάζονται φαινόμενα καταχρηστι-

κής πίεσης, εποπτείας ή εκφοβιστικών συμπεριφορών. Αντίθετα, όταν οι διαδικασί-

ες λήψης αποφάσεων δεν είναι διαδικαστικά ορθές και όταν δεν αντιμετωπίζονται

με ουδετερότητα, αξιοπιστία και σεβασμό, εκτίθενται σε διαδικαστικές αδικίες, οι

οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε καταχρηστική συμπεριφορά έναντι υφισταμέ-

νων. Μάλιστα παρόμοια είναι τα αποτελέσματα της μη δίκαιης επιβράβευσης ή της

ύπαρξης αδικιών στις απολαβές των εργαζομένων. Σύμφωνα με έρευνα από τους

Tepper, Duffly, Henle και Lambert (2006), οι οποίοι προσπάθησαν να διερευνήσουν

τους παράγοντες που οδηγούν στην κατάχρηση εξουσίας, καταδείχθηκε η άμεση

σχέση μεταξύ καταχρηστικής εποπτείας και διαδικαστικής δικαιοσύνης.

Ακόμη μπορεί να ειπωθεί ότι οργανισμός, ο οποίος διέπεται από οργανωσιακή δι-

καιοσύνη χαρακτηρίζεται από την ικανοποίηση των εργαζομένων. Όταν υπάρχει

δίκαιη αντιμετώπιση, οι εργαζόμενοι γίνονται πιο αποτελεσματικοί, νιώθουν ικανο-

ποιημένοι και το έργο γίνεται καλύτερο. Αντίθετα η άδικη αντιμετώπιση επιφέρει

άρνηση και δυσαρέσκεια. Η διασφάλιση μάλιστα της διαδικαστικής και διαπροσω-

πικής δικαιοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομέ-

νων.

ΟLocke (1976) – ομοίως και οMottaz (1988) – ορίζει την ικανοποίηση από την εργασί-

α ως μια ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την αξιολόγηση

της εργασίας ή την εργασιακή εμπειρία. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ικανοποίη-

ση από την εργασία είναι συνάρτηση των ανταμοιβών και αξιών που σχετίζονται με

αυτήν (Kalleberg, 1977, Vroom, 1964).

Κατά καιρούς, έχουν προσδιοριστεί διαφορετικές διαστάσεις της ικανοποίησης από

την εργασία, όπως είναι οι αμοιβές, οι ευκαιρίες προαγωγής-προώθησης, η εποπτεί-

19



α, οι συνεργάτες-συνάδελφοι και τέλος η ίδια η φύση της εργασίας. Γενικά η κατα-

νόηση της ύπαρξης της σχέσης μεταξύ οργανωσιακής δικαιοσύνης και εργασιακής

ικανοποίησης είναι ένα σημαντικό βήμα στην παροχή καλύτερων στρατηγικών για

τη θέσπιση δικαιοσύνης σε ολόκληρο τον οργανισμό, δημιουργώντας ταυτόχρονα έ-

να καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και ένα καλύτερο οργανωσιακό κλίμα. Σ’ έναν

οργανισμό, όταν οι σχέσεις των εργαζομένων τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηγεσία

διέπονται από τις αρχές της δικαιοσύνης και της ηθικής, αυτό αντανακλάται στην

ικανοποίηση και στην απόδοσή τους.

Σήμερα, παρότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό έντονη οικονομική πίεση, αναζητούν

τη δικαιοσύνη τόσο στις κοινωνικές τους σχέσεις όσο και στην εργασία τους. Έτσι

σε ένα εργασιακό περιβάλλον δίκαιο, όπου όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ι-

σότιμα, είναι περισσότερο ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι στις ευθύνες και τους

στόχους της οργάνωσής τους. Τι συμβαίνει όμως σε οργανισμούς που η ύπαρξη των

ανισοτήτων οξύνεται, οι εργασιακές απαιτήσεις αυξάνονται, επικρατεί μεγάλη συ-

γκέντρωση του ελέγχου της εργασίας και δεν υπάρχει κοινωνική υποστήριξη;

Η ισότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευημερία των εργαζομέ-

νων. Όπου οι υπάλληλοι βιώνουν αδικίες που σχετίζονται τόσο με τη διαδικαστική

όσο και τη διαπροσωπική δικαιοσύνη μπορούν να παρουσιάσουν έως και ψυχια-

τρικές διαταραχές. Η πίεση από τις εποπτικές αρχές για αύξηση της παραγωγής

ή διεκπεραίωσης πολλών υποθέσεων μπορεί να καταστήσει τους εργαζομένους με

προβλήματα ψυχικής υγείας αλλά να επιφέρει ταυτόχρονα αντίθετα αποτελέσματα.

Γι’ αυτό η οργανωσιακή δικαιοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση σε μια επιχείρηση

ή οργανισμό.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζονται από την οργανωσιακή δικαιοσύνη,

όπως είναι η εμπιστοσύνη, η απόδοση, η ικανοποίηση από την εργασία, η οργανω-

σιακή δέσμευση, η συμπεριφορά οργανωσιακού πολίτη (OCB), οι αντιπαραγωγικές

συμπεριφορές εργασίας, οι απουσίες, ο κύκλος εργασιών και η συναισθηματική ε-

ξάντληση.

Πιο συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ εμπιστοσύνης και αντίληψης της οργανωσιακής

δικαιοσύνης βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Η εμπιστοσύνη σε έναν οργανισμό στη-

ρίζεται στην πεποίθηση του εργαζόμενου ότι, εφόσον οι τρέχουσες οργανωσιακές

αποφάσεις είναι δίκαιες, δίκαιες θα είναι και οι μελλοντικές. Όταν ο οργανισμός

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εργαζομένων για δίκαιη μεταχείριση, τότε δη-

μιουργείται μια αμοιβαία σχέση μεταξύ εμπιστοσύνης και οργανωσιακής δικαιοσύ-

νης (DeConick, 2010). Έπειτα από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η διαδικαστική δι-

καιοσύνη είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας της οργανωσιακής δικαιο-

σύνης (Hubbell & Chory-Assad, 2005, Cohen-Charash & Spector, 2001). Ακόμη, μια

θετική σχέση μεταξύ ενός εργαζομένου και ενός επιβλέποντος μπορεί να οδηγήσει

σε εμπιστοσύνη σε ολόκληρο τον οργανισμό (Karriker & Williams, 2009).
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Όπως είναι φυσικό, η απόδοση των εργαζομένων επηρεάζεται από την οργανωσιακή

δικαιοσύνη. Αυτό το γεγονός πιστεύεται ότι προέρχεται από τη θεωρία της ισότητας.

Όλοι οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την αδικία επιδιώκουν να αποκαταστήσουν

τη δικαιοσύνη. Στις επιχειρήσεις, ένας τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι αποκα-

θιστούν τη δικαιοσύνη είναι η μεταβολή του επιπέδου εργασίας τους.

Η ικανοποίηση από την εργασία βρέθηκε να συνδέεται θετικά με τις γενικές αντι-

λήψεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης, με την έννοια ότι όσο πιο αντιληπτή γίνεται

η αδικία στον οργανισμό, τόσο περισσότερο αυτό οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα ι-

κανοποίησης (Al-Zu’bi, 2010). Επιπλέον, η οργανωσιακή δέσμευση σχετίζεται με τις

αντιλήψεις της δικαιοσύνης, έτσι ώστε η μεγαλύτερη αντιληπτή αδικία να έχει ως

αποτέλεσμα τη μειωμένη δέσμευση, ενώ η μεγαλύτερη αντιληπτή δικαιοσύνη οδηγεί

σε αύξηση της δέσμευσης στον οργανισμό (DeConick, 2010, Cohen-Charash& Spector,

2001).

Επιπλέον, σημαντική είναι και η συμπεριφορά του οργανωσιακού πολίτη. Αυτή συ-

νίσταται στις επιπλέον, από τα καθήκοντα τους, ενέργειες που αναλαμβάνουν οι ερ-

γαζόμενοι για να υποστηρίξουν τον οργανισμό. Καθώς οι ενέργειες και οι αποφάσεις

θεωρούνται δίκαιες, οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να εμφανίσουνν συμπεριφορά

οργανωσιακού πολίτη.

Αντίθετα, οι αντιπαραγωγικές συμπεριφορές εργασίας (CWBs) είναι οι εσκεμμένες

συμπεριφορές ενός μέλους που θεωρούνται από τον οργανισμό αντίθετες προς τα

νόμιμα συμφέροντά του (Gruys and Sackett, 2003, σ. 30). Υπάρχουν πολλοί λόγοι που

εξηγούν γιατί η οργανωσιακή δικαιοσύνη μπορεί να επηρεάσει τις αντιπαραγωγικές

συμπεριφορές εργασίας. Η αυξημένη αδικία μπορεί για παράδειγμα να οδηγήσει

στην απροθυμία των εργαζομένων να συμμορφωθούν με τους κανόνες ενός οργα-

νισμού (Cohen-Charash & Spector, 2001). Έτσι, όσο μεγαλύτερη αντίληψη αδικίας

έχουν οι εργαζόμενοι, τόσο πιθανότερο είναι να δημιουργούνται αντιπαραγωγικές

συμπεριφορές.

Η απουσία ή η μη συμμετοχή, είναι ένα άλλο αποτέλεσμα της αντιληπτικής αδικίας

που σχετίζεται με τη θεωρία της ισότητας (Johns, 2001). Όταν το αίσθημα της αδικίας

είναι αυξημένο, μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο να απουσιάσει από την εργασία

του χωρίς λόγο. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο δημόσιο τομέα, όπου οι υπάλληλοι

λείπουν από την εργασία τους πολλές φορές χωρίς μια ξεκάθαρη δικαιολογία, ως

συνέπεια της μη δέσμευσης, παρακίνησης αλλά και της αντίληψης της αδικίας σε

ορισμένες περιπτώσεις. Τέλος, η απόσυρση ή η αποχώρηση από τον οργανισμό είναι

ένα πιο ακραίο αποτέλεσμα που απορρέει από τις ίδιες τις αρχές της θεωρίας της

ισότητας. 

Η συναισθηματική εξάντληση, η οποία σχετίζεται με την υγεία των εργαζομένων έχει

και αυτή άμεση επιρροή από την οργανωσιακή δικαιοσύνη. Η έλλειψη της δικαιοσύ-

νης επιδρά στη συναισθηματική εξάντληση που εμφανίζεται με τη πάροδο του χρό-
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νου. Σύμφωνα με τον Schunck et al., η σωματική υγεία σχετίζεται με την αντίληψη

ενός εργαζόμενου για διανεμητική δικαιοσύνη. Καθώς η αντίληψη του εργαζόμενου

για κέρδος μειώνεται, η σωματική υγεία του μειώνεται εξίσου.

Τέλος, οι αντιλήψεις για αδικία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες συγκριτικά με

το κύκλο εργασιών (DeConinck & Stilwell, 2004, Nadiri & Tanova, 2010). Με άλλα

λόγια, ο κύκλος εργασιών είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα των αντιλήψεων του ερ-

γαζομένου σχετικά με τη δικαιοσύνη. Και οι τρεις διαστάσεις της οργανωσιακής

δικαιοσύνης μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην πρόθεση ενός εργαζό-

μενου να εγκαταλείψει έναν οργανισμό. Γι’ αυτό το λόγο οι διοικήσεις των οργα-

νισμών οφείλουν να λαμβάνουν υπ΄ όψιν όλους εκείνους τους παράγοντες που επι-

δρούν αρνητικά τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη στάση και στην απόδοση των

εργαζομένων.

2.2 Συμπεριφορές ρόλου των εργαζομένων

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά ρό-

λου. Η συμπεριφορά των εργαζομένων μπορεί να χωριστεί σε τρείς επιμέρους κατη-

γορίες: α) εντός ρόλου (in-role), β) εκτός ή πέραν του ρόλου (extra-role) και γ) αντι-

ρόλου (anti-role).

Πίνακας 2: Κατηγορίες εργασιακών συμπεριφορών

Συμπεριφορές Συμπεριφορές Συμπεριφορές

Αντι-ρόλου Εντός ρόλου Πέραν του ρόλου

Αρνητικές/Επιβλαβείς Θετικές/Αναμενόμενες Θετικές/Μη Αναμενόμενες

Πιο συγκεκριμένα, η συμπεριφορά εντός του ρόλου είναι η απαιτούμενη ή αναμενό-

μενη συμπεριφορά, η οποία διαμορφώνεται και προϋπάρχει ήδη από την εκάστοτε

περιγραφή θέσης εργασίας που το άτομο κατέχει. Αντίθετα, η συμπεριφορά εκτός ή

πέραν του ρόλου είναι προαιρετική, δεν υπάρχει από τις περιγραφές εργασίας, δεν

αναγνωρίζεται από το επίσημο σύστημα ανταμοιβής και δεν αποτελεί πηγή τιμωρί-

ας, σε περίπτωση μη εκδήλωσης. Πρόκειται δηλαδή για μια συμπεριφορά, η οποία

βασίζεται στην προθυμία των εργαζομένων να λειτουργούν εποικοδομητικά για τον

οργανισμό. Η τρίτη συμπεριφορά είναι αυτή του αντί-ρόλου ή αλλιώς αντιπαραγωγι-

κή συμπεριφορά, η οποία αναφέρεται στις αυθόρμητες και συνειδητές ενέργειες των

ατόμων που παραβιάζουν σημαντικά οργανωσιακά πρότυπα, απειλώντας την καλή

κατάσταση του οργανισμού. Αποσκοπεί σε εσκεμμένα επιβλαβή αποτελέσματα για

τον οργανισμό ενώ παράλληλα περιλαμβάνει, τόσο εμφανείς όσο και παθητικές ε-

νέργειες.
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2.2.1 Συμπεριφορά εντός ρόλου - Η έννοια της απόδοσης εντός ρόλου

Η συμπεριφορά εντός του ρόλου είναι, όπως αναφέρθηκε, η απαιτούμενη ή αναμε-

νόμενη συμπεριφορά, η οποία προϋπάρχει ήδη από την εκάστοτε περιγραφή θέσης

εργασίας που το άτομο κατέχει και καθορίζει την απαιτούμενη απόδοση.

Ως απόδοση (Performance) ορίζεται η εκτέλεση και η ολοκλήρωση ενός συγκεκρι-

μένου έργου που έχει ανατεθεί σε ένα εργαζόμενο, σε συγκεκριμένο χρόνο και με

συγκεκριμένο τρόπο, αποτελώντας αντικείμενο αξιολόγησης.

Η απόδοση ενός υπαλλήλου επηρεάζεται από τις γνώσεις και τις ικανότητες του,

το πόσο οργανωτικός είναι στην εργασία του και συνεργάσιμος, την ευχέρεια που

διαθέτει στην χρήση της τεχνολογίας και τέλος τη διάθεσή του να αποδώσει. Η δια-

δικασία που επηρεάζει θετικά την συμπεριφορά και διάθεση του υπαλλήλου ώστε

να αποδώσει είναι η υποκίνηση (motivation). Όπως τονίζουν ερευνητές, η απόδοση

του υπαλλήλου μπορεί να επηρεάζεται και από παράγοντες που δεν ελέγχονται από

τον ίδιο όπως περιβαλλοντικοί, οργανωσιακοί κ.α.. Θα πρέπει επομένως η εκτίμηση

της απόδοσης ενός υπαλλήλου να περιορίζεται σε παράγοντες που ελέγχονται από

τον ίδιο.

Με τη γενική έννοια, «η απόδοση είναι το σύνολο των αποτελεσμάτων που παράγο-

νται σε μια συγκεκριμένη εργασία ή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης

χρονικής περιόδου» (Ζαβλανός, 2002: σελ. 168).

Ο όρος performance έχει κυρίως δύο έννοιες: η πρώτη αφορά στην ολοκλήρωση μιας

δουλειάς ή ενός καθήκοντος και η δεύτερη στην πραγματοποίηση μιας δράσης. Αυ-

τές οι δύο περιπτώσεις μεταφράζονται στα ελληνικά με τον όρο απόδοση. Μπορεί

κάποιος να χρησιμοποιήσει και τη λέξη επίδοση, εισάγοντας την έννοια του αποτελέ-

σματος ορισμένης ενασχόλησης, το οποίο συνήθως γίνεται αντικείμενο αξιολόγησης

στους οργανισμούς.

Ο Otley το 1999 χώρισε την απόδοση σε δύο κατηγορίες, στην απόδοση του οργανι-

σμού (organizational performance) και στην απόδοση της εργασίας (job performance).

Η απόδοση στους οργανισμούς εξαρτάται από την επίδοση των εργαζομένων αλλά

και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον ενός οργανισμού. Η απόδο-

ση της εργασίας είναι στην ουσία το αποτέλεσμα της εργασίας ενός εργαζομένου

(Hunter, 1986).

Επίσης, είναι αναγκαίο να ειπωθεί ότι η απόδοση ενός οργανισμού συνήθως υπο-

δεικνύεται από την αποτελεσματικότητα (effectiveness), την ικανότητα δηλαδή των

εργαζομένων να επιτυγχάνουν τους στόχους του οργανισμού (Rogers &Wright, 1998),

την αποδοτικότητα (efficiency), την ικανότητα να παράγει δηλαδή τα επιθυμητά απο-

τελέσματα με τα λιγότερα δυνατά διαθέσιμα (Rogers & Wright, 1998), την ικανοποί-

ηση (satisfaction) όλων των εμπλεκόμενων στον οργανισμό (Delaney & Huselid, 1996),

την ανάπτυξη (development) (Phillips,1996), την καινοτομία (innovation), τη συμβολή
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τους δηλαδή στη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και διαδικασιών στον οργα-

νισμό (Guest, 2001) και τέλος την ποιότητα (quality), δηλαδή τη συμβολή τους στη

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του οργανισμού (Delaney & Huselid,1996).

Ο Gilbert (1996) επισήμανε ότι η επίδοση συνίσταται από συμπεριφορές και επιτεύγ-

ματα. Μάλιστα τόνισε πως οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν σημαντικά τις συμπε-

ριφορές των εργαζομένων.

Ο Ripley (2003) συσχέτισε τη θεωρία πεδίου του Lewin με τις συμπεριφορές, τις συν-

θήκες εργασίας και την απόδοση των εργαζομένων. Η θεωρία του Lewin υποστηρίζει

ότι σε ένα ορισμένο περιβάλλον, μια συγκεκριμένη κατανομή δυνάμεων, καθορίζει

τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου αντικειμένου (ατόμου ή ομάδας) που έχει συ-

γκεκριμένες ιδιότητες. Ο Ripley στηριζόμενος σ’ αυτό ισχυρίστηκε ότι οι συμπεριφο-

ρές των εργαζομένων συμβαίνουν σε συγκεκριμένο και μοναδικό εργασιακό περι-

βάλλον και έχουν αντίκτυπο γενικότερα στις συμπεριφορές, την ανάπτυξη και την

απόδοση του εργαζομένου. Όταν οι εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται σε ένα εχθρι-

κό, αγχωτικό και αυθαίρετο περιβάλλον, είναι πολύ πιθανό να απουσιάζουν συχνά,

να αισθάνονται αδικία, να έχουν άγχος, κατάθλιψη και μειωμένη αυτοεκτίμηση. Α-

ντίθετα, αν το περιβάλλον εργασίας είναι φιλικό, εμπνέει εμπιστοσύνη, αξιοπιστί-

α και ασφάλεια, αυξάνεται η παραγωγικότητα και η αφοσίωση των εργαζομένων

στον οργανισμό (Kreitzer et al. 1997). Επίσης καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της

επίδοσης και της απόδοσης των εργαζομένων διαδραματίζει το υποστηρικτικό πε-

ριβάλλον στο χώρο εργασίας από τους συναδέλφους (AbuAlRub, 2004) καθώς και οι

υποστηρικτικές πρακτικές της διοίκησης απέναντι στο προσωπικό (Drach-Zahavy,

2004).

Γενικότερα, οι συνθήκες εργασίας που αφορούν το ωράριο, τις πολιτικές της διοίκη-

σης, το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα το περιβάλλον των διαπροσωπικών σχέσε-

ων, όπως είναι η δυνατότητα έκφρασης της γνώμης, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η συ-

νεργασία μεταξύ του προσωπικού, φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό προγνωστικό

παράγοντα σε σχέση με την επίδοση σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε

από τον Al-Ahmadi (2009).

Οι Trinkoff et al. (2010) συμπερασματικά κατέληξαν ότι το θετικό περιβάλλον στην

εργασία που περιλαμβάνει την επαρκή στελέχωση, την οργανωσιακή υποστήριξη

και την ικανοποίηση από τους προϊσταμένους, αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση

και την υψηλή ή μη απόδοση του προσωπικού.

Άλλωστε ας μη ξεχνάμε το γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας όπως και άλλοι παρά-

γοντες, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόδοση

των εργαζομένων. Τουλάχιστον τη μισή ζωή του ο άνθρωπος την αφιερώνει περνώ-

ντας χρόνο στην εργασία του. Επομένως γίνεται εύκολα κατανοητή η σημασία ενός

ευχάριστου εργασιακού κλίματος, η παρακίνηση και το αίσθημα δικαιοσύνης που

πρέπει να διέπει κάθε επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό.
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2.2.2 Συμπεριφορά Οργανωσιακού Πολίτη - Απόδοση πέραν του ρόλου

Για την περιγραφή της συμπεριφοράς εκτός ή πέραν του ρόλου, έχει υιοθετηθεί ο

όρος «Συμπεριφορά του Οργανωσιακού Πολίτη», ο οποίος σχετίζεται με την ανα-

γνώριση της εργασιακής συμπεριφοράς στην οργανωσιακή αποδοτικότητα.

Ως υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου ορίστηκε (Organ, 1988) η ατομική συμπεριφο-

ρά που είναι προαιρετική, δεν αναγνωρίζεται άμεσα ή ρητά από το επίσημο σύστημα

ανταμοιβής και συνολικά προωθεί και προάγει την αποτελεσματική λειτουργία ενός

οργανισμού. Υπάρχουν πέντε μορφές του οργανωσιακού ρόλου (Organ, 1988) που

τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής:

• Αλτρουισμός, δηλαδή εθελοντική συμπεριφορά, αυτοθυσία, παροχή βοήθειας

όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

• Ευσυνειδησία, δηλαδή ειλικρινής αφοσίωση στην οργάνωση και σεβασμός α-

πέναντι στους κανόνες της.

• Φιλοτιμία, η οποία σχετίζεται με την αποφυγή αρνητικών συμπεριφορών.

• Ευγένεια

• Πολιτική αρετή, δηλαδή πλήρης γνώση του οργανισμού και ενδιαφέρον για

νέες εξελίξεις, αυτο-βελτίωση και εξεύρεση λύσεων σε διάφορα προβλήματα.

Ο Bernard ήταν ο πρώτος που έθεσε με σαφήνεια την ανάγκη για συμπεριφορές που

ξεπερνούν τους συγκεκριμένους και ξεκάθαρους ρόλους των εργαζομένων και βα-

σίζονται στην προθυμία των ίδιων να συνεισφέρουν επιπρόσθετα στον οργανισμό.

Αρκετά χρόνια αργότερα, οι Katz και Kahn βασιζόμενοι στα λεγόμενα του Bernard,

τόνισαν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι πρόθυμοι αλλά και να εμπλέκονται σε

καινοτόμες και αυθόρμητες συμπεριφορές που ξεπερνούν τα καθήκοντά τους.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο Οrgan χαρακτήρισε τα άτομα που εκδηλώνουν συ-

μπεριφορά πέραν του ρόλου ότι διέπονται από το «σύνδρομο του καλού στρατιώτη».

Για την ακρίβεια, όρισε αυτή την κατάσταση ως την ατομική προαιρετική συμπερι-

φορά, η οποία δεν αναγνωρίζεται άμεσα από το επίσημο σύστημα ανταμοιβών και

στο σύνολό της προάγει την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του οργανι-

σμού.

Σύμφωνα με τους Katz και Kahn, η μακροπρόθεσμη οργανωσιακή επιτυχία μπορεί να

επιτευχθεί μέσα από την εργασιακή συμπεριφορά που ξεπερνά τα καθιερωμένα ό-

ρια της εργασιακής απόδοσης ή των συμβατικών υποχρεώσεων. Ο εργαζόμενος δεν

μπορεί να εκδηλώσει τέτοιου είδους συμπεριφορές αν ο οργανισμός δεν τον βοηθήσει

σε αυτό. Μια βασική παραδοχή είναι ότι οι εργαζόμενοι θα εκδηλώσουν Συμπεριφο-

ράΟργανωσιακού Πολίτη για να ανταποδώσουν στον οργανισμό τη δίκαιη ή ευνοϊκή

αντιμετώπιση.
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Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία έχει θετική πρόθεση και αποσκοπεί στην ω-

φέλεια περισσότερο κάποιου τρίτου παρά του ατόμου που την υιοθετεί, δεν έχει σα-

φείς αιτίες εκδήλωσής της, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί διάφοροι παράγο-

ντες οι οποίοι την προκαλούν. Πιο αναλυτικά:

1. Ατομικά χαρακτηριστικά, στα οποία περιλαμβάνεται:

• Η στάση των εργαζομένων,

• Τα χαρακτηριστικά προδιάθεσης/προσωπικότητας,

• Οι αντιλήψεις του εργαζομένου για τον ρόλο του και τη σύγκρουση ρόλων,

• Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου.

2. Οργανωσιακά χαρακτηριστικά, που αφορούν στο πόσο τυποποιημένες ή όχι

είναι οι διαδικασίες, στην οργανωσιακή υποστήριξη και στην εκπλήρωση των

όρων του ψυχολογικού συμβολαίου.

3. Ηγετική συμπεριφορά των προϊσταμένων.

4. Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας που ο κάθε εργαζόμενος κατέχει.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι οργανισμοί δε θα μπο-

ρούσαν να επιβιώσουν εάν οι εργαζόμενοι δεν ήταν πρόθυμοι να εμπλέκονται σε

συμπεριφορές πέραν των καθηκόντων τους. Η ικανοποίηση των εργαζομένων, η δι-

καιοσύνη μέσα στον οργανισμό και πολλά ακόμα, μπορούν να ωθήσουν τα άτομα σε

Συμπεριφορές Οργανωσιακού Πολίτη, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη τόσο στα ίδια

όσο και στο εργασιακό τους περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο από

τους οργανισμούς να ενισχύουν τέτοιου είδους συμπεριφορές αλλά ταυτόχρονα να

δρουν σωστά και με αντικειμενικότητα απέναντι στους εργαζομένους.

2.2.3 Παράγοντες επηρεασμού και ενίσχυσης των συμπεριφορών ρόλου των

εργαζομένων

Τι είναι αυτό που κάνει τους εργαζομένους να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την

εργασία τους, τι δηλαδή είναι αυτό που τους ωθεί σε συγκεκριμένη στάση; Ο Spector

(2008) αναφέρει ότι έχουν γίνει αρκετές έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, κά-

ποιες από τις οποίες σχετίζουν το περιβάλλον (environment) με την ικανοποίηση, ενώ

άλλες επικεντρώνονται στην προσωπικότητα (personality), δηλαδή ότι συγκεκριμέ-

νοι τύποι ανθρώπων έχουν την τάση, την προδιάθεση να αγαπούν ή όχι την εργασία

τους και τέλος άλλες έρευνες θεωρούν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ περιβάλ-

λοντος, προσωπικότητας και απόδοσης των εργαζομένων.

Ευρέως αποδεκτό είναι το γεγονός ότι η απόδοση των εργαζομένων είναι άρρηκτα

συνδεδεμένη με την εργασιακή τους ικανοποίηση. Σχετικά με τους παράγοντες του
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περιβάλλοντος που επιδρούν στην απόδοση των εργαζομένων, αυτοί είναι τα χα-

ρακτηριστικά της εργασίας (job characteristics), οι αμοιβές και η δικαιοσύνη στον

εργασιακό χώρο (Spector, 1997).

Άλλοι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν είτε να ενισχύσουν είτε να μειώσουν την από-

δοση των εργαζομένων μέσα από την μη ικανοποίησή τους είναι α) η απογοήτευση

και η αποξένωση, β) η τεχνολογία, γ) η σημαντικότητα της εργασίας, δ) η εποπτεία

– επιτήρηση, ε) η εργασιακή και ψυχολογική ευεξία και στ) η ασυμφωνία και η σύ-

γκρουση ρόλων. Οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις με τους υπόλοιπους εργαζομένους

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία εργασιακής ικανοποίησης (Johns,

1996, Scarpello & Campbell, 1983).

Tα χαρακτηριστικά της εργασίας αναφέρονται στο περιεχόμενο και τη φύση των

εργασιακών καθηκόντων. Αυτά τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους Hackman και

Oldham (1976) είναι α) η ποικιλία των δεξιοτήτων που απαιτούνται, β) η ταυτότητα

του καθήκοντος, γ) η σημαντικότητα του καθήκοντος, δ) η αυτονομία και τέλος ε) η

ανατροφοδότηση. Τα παραπάνω πέντε στοιχεία συνιστούν την πολυπλοκότητα της

εργασίας (scope).

Η υψηλή πολυπλοκότητα οδηγεί σε εργασιακή ικανοποίηση και επομένως σε κα-

λύτερη απόδοση των εργαζομένων. Η θεωρία τους βασίζεται λοιπόν στην υπόθεση

ότι οι εργαζόμενοι υποκινούνται από την εσωτερική ικανοποίηση που λαμβάνουν ε-

κτελώντας καλύτερα τα εργασιακά τους καθήκοντα. Σύμφωνα με τη θεωρία των

χαρακτηριστικών της εργασίας οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα όταν επιτελούν

καθήκοντα τα οποία έχουν υψηλή πολυπλοκότητα.

Κάποιες άλλες διαστάσεις που έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι επιδρούν στην α-

πόδοση των εργαζομένων είναι οι συνθήκες εργασίας, όπως για παράδειγμα ζέστη,

θόρυβος, καθαριότητα και φωτισμός. Επίσης το ωράριο εργασίας, ο ελεύθερος χρό-

νος, η ασφάλεια, η μονιμότητα και τα επιδόματα αποτελούν στοιχεία επίδρασης στην

απόδοση.

Σύμφωναμε το μοντέλοΑπαιτήσεις –Πόροι εργασίας (Job demands – resourcesmodel),

οι συνθήκες εργασίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτές των απαιτήσεων της ερ-

γασίας και των πόρων της. Οι απαιτήσεις της εργασίας προϋποθέτουν προσπάθεια

και γι’ αυτό σχετίζονται με σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως είναι για

παράδειγμα η κόπωση, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, το εργασιακό άγχος, ενώ

από την άλλη πλευρά, οι πόροι της εργασίας σχετίζονται με την αυτονομία, την α-

νατροφοδότηση, την υποκίνηση και την υποστήριξη ενώ ταυτόχρονα προάγουν την

προσωπική εξέλιξη, τη μάθηση και την ανάπτυξη (Bakker & Demerouti, 2007).

Επιπροσθέτως, η απόδοση των εργαζομένων επηρεάζεται από την αντίληψη ενός

δίκαιου και διαφανούς συστήματος, τόσο αμοιβών όσο και αναγνώρισης της προ-

σπάθειας. Σ’ ένα περιβάλλον, στο οποίο επικρατεί δικαιοσύνη και αξιοκρατία, είναι

πιθανότερο οι εργαζόμενοι να είναι πιο ικανοποιημένοι, με αποτέλεσμα την αύξηση
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της προσπάθειάς τους και επομένως την βελτίωση της απόδοσής τους.

Εκτός από τους παράγοντες του περιβάλλοντος, υπάρχουν και προσωπικοί παράγο-

ντες που υποκινούν ή μη την απόδοση των εργαζομένων. Στους παράγοντες αυτούς

εντάσσονται τόσο η προσωπικότητα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εργα-

ζομένου όσο και προηγούμενες εμπειρίες και αξίες που ο ίδιος έχει διαμορφώσει.

Ευχάριστες εμπειρίες και θετικά συναισθήματα δημιουργούν, όπως γίνεται αντιλη-

πτό, θετική στάση απέναντι στην εργασία και εφόσον πληρούνται και άλλες προϋ-

ποθέσεις στον εργασιακό χώρο μπορεί να οδηγήσουν σε εργασιακή ικανοποίηση και

υψηλότερη απόδοση.

Σε ότι αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσης, έχει βρεθεί ότι αυτό επηρεάζει την από-

δοση των εργαζομένων. Ένα άτομο υψηλότερης μορφωτικής εκπαίδευσης συνει-

σφέρει περισσότερο σε μια επιχείρηση ή οργανισμό σε σχέση με άτομα χαμηλότερης

μορφωτικής εκπαίδευσης. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι η εκπαίδευση έχει αρνητι-

κή επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση δεδομένου ότι το υψηλό μορφωτικό

επίπεδο δημιουργεί υψηλότερες προσδοκίες στον εργαζόμενο, ο οποίος βιώνει δυσα-

ρέσκεια όταν εκτελεί εργασίες ρουτίνας.

Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν την α-

πόδοση των εργαζομένων. Μερικοί από αυτούς, οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω,

είναι ενδεικτικά:

• Οι συνθήκες εργασίας

• Τα χαρακτηριστικά της εργασίας

• Οι διαπροσωπικές σχέσεις

• Η δικαιοσύνη

• Η αναγνώριση της προσπάθειας και η ανταμοιβή

• Η προσωπικότητα, το μορφωτικό επίπεδο και η εκπαίδευση

• Η δημιουργία κινήτρων και η εσωτερική παρακίνηση

• Η εργασιακή εμπλοκή

Παρακίνηση – υποκίνηση, εσωτερική παρακίνηση Ηπαρακίνηση παρουσιάζε-

ται στη σχετική βιβλιογραφία μέσα από διάφορους ορισμούς. Ένας από αυτούς την

ορίζει ως τη «διαδικασία ενεργοποίησης των ικανοτήτων των εργαζομένων με σκοπό

την επίτευξη των στόχων του οργανισμού» (Κουτούζης, 1999). Ένας πιο σύνθετος

ορισμός για την παρακίνηση την αντιμετωπίζει ως «μια διαδικασία λήψης αποφά-

σεων μέσω της οποίας το άτομο αποφασίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα και θέτει σε
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δράση εκείνες τις συμπεριφορές που θα το οδηγήσουν στην επίτευξη των προκαθορι-

σμένων επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Η παρακίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της

διαδικασίας λήψης αποφάσεων ενός ατόμου, είναι δηλαδή μια ορθολογική διαδικα-

σία που βασίζεται σε ενσυνείδητες αναλύσεις, εφόσον αυτές θα πρέπει να οδηγούν

σε αποτελέσματα που είναι επιθυμητά, ευχάριστα, αναγκαία ή και απαραίτητα για

το άτομο» (Μάρκοβιτς, 2002).

Η εργασιακή απόδοση, σύμφωνα με τον Mitchell (1982) είναι το αποτέλεσμα της

παρασχεθείσας εργασίας, η οποία συνίσταται από τέσσερις κύριες μεταβλητές: ι-

κανότητα, κατανόηση φύσης εργασίας, περιβάλλον και παρακίνηση. Σύμφωνα με

τον ίδιο, η παρακίνηση των εργαζομένων αφορά όλους εκείνους τους εσωτερικούς

και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό βούλησης ενός υπαλλήλου

να εκδηλώσει συγκεκριμένη συμπεριφορά και να εμπλακεί ενεργά σε συγκεκριμέ-

νη δραστηριοποίηση. Άρρηκτα συνδεδεμένα στοιχεία με την παρακίνηση είναι η

αποφασιστικότητα, η πρόθεση και η ατομική επιλογή. Γι’ αυτό είναι αποκλειστικά

και μόνο στην απόφαση κάθε υπαλλήλου να επιλέξει αν και πόση προσπάθεια θα

καταβάλει κατά την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων.

Ένας εργαζόμενος για να είναι αποδοτικός θα πρέπει να διαθέτει καταρχάς τη γνώ-

ση, τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη θέση ερ-

γασίας. Στη συνέχεια θα πρέπει να κατανοεί επακριβώς τι είναι υποχρεωμένος να

κάνει και να παρακινείται κατάλληλα, έτσι ώστε να εντείνει τη 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 εργαζόμενος μπορεί να απο-

τύχει. Σε αντίθετη περίπτωση, εργαζόμενος με υψηλά επίπεδα παρακίνησης μπορεί

να πλησιάσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Τέλος, η εύστοχη παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται η μεγαλύτερη

πρόκληση για έναν οργανισμό αλλά ταυτόχρονα και το ισχυρότερο ατού του. Αυ-

τό διότι, οι εργαζόμενοι που παρακινούνται με ορθό τρόπο και κατάλληλους μηχα-

νισμούς έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι διαθέτουν καλύτερη σωματική και πνευ-

ματική υγεία, λιγότερο άγχος και στρες, απολαμβάνουν περισσότερο τη δουλειά, η

οργανωσιακή τους δέσμευση αυξάνεται ενώ η πρόθεση εξόδου από τον οργανισμό

μειώνεται. Κατά συνέπεια, όντας καινοτόμοι, δημιουργικοί, ευρηματικοί και ικανο-

ποιημένοι από την εργασία τους, συμβάλλουν με μεγαλύτερη προθυμία και ζήλο στη

μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός οργανισμού.

Η σημασία της παρακίνησης και της χορήγησης κινήτρων στους εργαζομένους τόσο

ιδιωτικών όσο και δημόσιων οργανισμών έγκειται στο γεγονός ότι αυτά συμβάλουν

στην καλύτερη και πιο αυξημένη, ποιοτικά και ποσοτικά, απόδοση από την πλευρά

τους. Επειδή τα κίνητρα είναι πολύμορφα και πολυδιάστατα, η ηγεσία κάθε οργα-

νισμού οφείλει να κατανοεί τα αίτια της συμπεριφοράς των μελών της αλλά και να

προβλέπει τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε διοικητικών πράξεων και ενεργειών, ώ-

στε η συμπεριφορά και η δράση να κατευθύνονται στην εκπλήρωση των σκοπών του
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οργανισμού.

Για τους λόγους αυτούς, τα κίνητρα θα πρέπει να ποικίλουν, δηλαδή να περιλαμ-

βάνουν από ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, προοπτικές εξέλιξης, καλές ερ-

γασιακές συνθήκες έως και ακριβοδίκαιη κατανομή πόρων και ανταμοιβών, ηθική

αναγνώριση, συνεχή εκπαίδευση και υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. Η παρακίνηση, ιδί-

ως η εσωτερική παρακίνηση, είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς η σχέση κινήτρων

και απόδοσης βασίζεται στην αφοσίωση στο στόχο, σε συναισθηματικές παραμέ-

τρους, σε συγκυρίες και συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό περιβάλλον ενός

οργανισμού.

Γενικότερα, σε κάθε περίπτωση, απώτερος στόχος της παρακίνησης είναι η ενεργο-

ποίηση του ατόμου, προκειμένου αυτό να επιτύχει την ολοκλήρωση ενός προκαθο-

ρισμένου στόχου. Η θεωρία και η εμπειρική μελέτη, ήδη από τη δεκαετία του ’50 με

τη γνωστή σε όλους πυραμίδα του Maslow, επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς

είναι αυτό που κινητοποιεί τους εργαζομένους για την καλύτερη απόδοσή τους.

Εσωτερική παρακίνηση Οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ατόμων ξεκινούν από

τον εσωτερικό τους κόσμο και επηρεάζουν καθοριστικά τόσο τις σκέψεις όσο και τη

συμπεριφορά τους. Η εσωτερική αυτή δραστηριοποίηση έχει ορισμένα χαρακτηρι-

στικά, τα κυριότερα από τα οποία είναι:

• Οι ανάγκες και οι επιθυμίες κάθε ατόμου είναι αποκλειστικά δικές του. Άλλα

άτομα μπορεί να προσπαθούν να το επηρεάσουν, αλλά στο τέλος η απόφαση

για το τι θέλει ο ίδιος βασίζεται αποκλειστικά στον ίδιο.

• Οι ανάγκες και οι επιθυμίες του καθενός είναι μοναδικές, διότι καθορίζονται

από τους παράγοντες που σχηματίζουν την προσωπικότητά του, τις εμπειρίες

του και το βιολογικό και ψυχολογικό του κόσμο.

• Ένα άτομο μπορεί να αντιληφθεί διαφορετικά τις επιθυμίες του σε διαφορετι-

κούς χρόνους (Μακρυγιωργάκης, 2001).

Παρά τη μοναδικότητα των αναγκών και των επιθυμιών των ανθρώπων, μερικές από

αυτές είναι αρκετά παρόμοιες, αν όχι ίδιες, ώστε να επιτρέπουν στους ανθρώπους να

χρησιμοποιούν και να σχηματίζουν κοινές οργανώσεις για να επιτύχουν ικανοποίη-

ση των αναγκών τους. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που ασχολούνται με τις ανάγκες

των ατόμων. Αν τα ηγετικά στελέχη γνωρίζουν αυτές τις κοινές ανάγκες, μπορούν

να επιδιώξουν και να παρακινήσουν αναλόγως τους υφισταμένους τους, ώστε αυ-

τοί να δράσουν προς όφελος των σκοπών της οργάνωσης, παρά τις διαφορές των

εργαζομένων μεταξύ τους και των αναγκών τους. Ακόμη η γνώση της κοινότητας

των αναγκών επιτρέπει στους εργαζομένους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους μέ-

σα στα πλαίσια της οργάνωσης, Από μια επιτυχή ικανοποίηση αναγκών μπορούν να

ωφεληθούν και ο οργανισμός και τα μέλη του.
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Όλες οι θεωρίες περί ανθρώπινων αναγκών βασίζονται σε τρεις θέσεις:

1. Καμία ανάγκη δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί πλήρως. Γι’ αυτό απαιτείται

μερική μόνο ικανοποίηση μιας ανάγκης πριν ο άνθρωπος επιδιώξει την ικανο-

ποίηση της επόμενης.

2. Οι ανάγκες αλλάζουν διαρκώς στο κάθε άτομο και συχνά δεν είναι καν συνει-

δητές.

3. Επειδή οι ανάγκες συχνά έχουν σχέση με την ομάδα, συχνά αλληλεξαρτώνται.

Για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο ικανοποιεί τη βιολογική του

ανάγκη για φαγητό εξαρτάται από τις κοινωνικές του ανάγκες που καθορίζο-

νται από την κοινωνικο-οικονομική του θέση (Μακρυγιωργάκης, 2001).

Αξιοσημείωτο εδώ είναι να αναφερθούν οι παράγοντες εσωτερικής παρακίνησης.

Το ζητούμενο σε όλες τις θεωρίες των κινήτρων είναι ο εντοπισμός εκείνων των προσ-

διοριστικών παραγόντων που επιδρούν τόσο στη διαμόρφωση όσο και στη διατήρη-

σή τους.

Οι παράγοντες αυτοί, είτε αφορούν αξίες και πεποιθήσεις, είτε συναισθήματα και

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, είτε συγκεκριμένες υπάρχουσες συνθήκες και κα-

ταστάσεις που ασκούν σημαντική επιρροή στην αποδοτική συμπεριφορά του ατόμου

μέσα σε έναν οργανισμό. Ο εργαζόμενος είναι ένα άτομο με διάφορες ανάγκες, ψυ-

χικές και μη, τις οποίες βέβαια δεν αποχωρίζεται όταν δρα εντός του εργασιακού

περιβάλλοντος.

Γεγονός αποτελεί ότι οι πιο πολλές θεωρίες δίνουν έμφαση στα σχετικά μόνιμα χαρα-

κτηριστικά της προσωπικότητας, υπονοώντας ότι τα κίνητρα σχετίζονται περισσό-

τερο με τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων παρά με τους εξωτερικούς παράγοντες.

Ωστόσο, υπάρχουν και θεωρίες που συνδέουν την παρακίνηση με τα χαρακτηριστι-

κά της εργασίας, με το κοινωνικό και φυσικό της πλαίσιο, 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

εργαζομένου.

Πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα επίτευξης σχετίζονται με την υιοθέτηση συμπεριφο-

ρών που οδηγούν σε επιτυχή αποτελέσματα. 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 αντανα-

κλάται η επιθυμία του να δείξει όλη τη γκάμα των ικανοτήτων του (Harackiewicz et.

Al., 1997). Τα άτομα αυτά τείνουν να είναι ανταγωνιστικά και να αποδίδουν καλύ-

τερα, όταν εργάζονται μόνα τους παρά ως μέλη μιας ομάδας, αισθάνονται ιδιαίτερη

υπερηφάνεια για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για

αυτονομία και διαθέτουν ενδόμυχη επιθυμία για ικανότητα/επάρκεια. Ειδικότερα, ο
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προσανατολισμός προς την αυτονομία σχετίζεται με υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτορ-

ρύθμιση και με μια πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα (Bandura, 1986; Zuckerman,

1992; Williams και Deci, 1996).

Άλλος παράγοντας παρακίνησης εντοπίζεται στις κοινωνικές ανάγκες που έχει το ά-

τομο και κυρίως στη θεμελιώδη ψυχολογική ανάγκη για επικοινωνία με τους άλλους.

Τα άτομα που κινητοποιούνται για αυτόν τον λόγο 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 συναδελφικό 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 δρά-

ση. Ιδίως τα ενδογενή κίνητρα είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν ή να ενισχυθούν σε

εργασιακά πλαίσια που χαρακτηρίζονται από ένα αίσθημα ασφαλών διαπροσωπι-

κών σχέσεων (Ryan και La Guardia, 2000). Έπειτα από μελέτες, έχει παρατηρηθεί ότι

τα άτομα στον εργασιακό τους χώρο αποδίδουν καλύτερα όταν αισθάνονται αποδο-

χή και εκτίμηση τόσο από τους συναδέλφους όσο και από τους προϊσταμένους τους,

ενώ, παράλληλα η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυξάνει το

αίσθημα του «ανήκειν» στην εργασιακή ομάδα αλλά και στον οργανισμό ευρύτερα

(Ritcher, 2005).

Επίσης, πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη μιας σειράς χαρακτηριστικών

που έχει μια εργασία παράγει υψηλότερα επίπεδα παρακίνησης. Οι εργαζόμενοι που

αισθάνονται ότι αυτά που κάνουν υπόκεινται στον έλεγχό τους και είναι αποτέλεσμα

αυτόνομης επιλογής δείχνουν μεγαλύτερο ζήλο και είναι πιο αφοσιωμένοι.

Επιπροσθέτως, η σύνδεση της παρακίνησης με τις ανταμοιβές, υλικές ή άυλες, είναι

ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στη δραστηριοποίηση των εργαζομένων. Η

ανταμοιβή αποτελεί ένα φυσιολογικό στοιχείο που αντανακλά ανάγκες ασφάλειας,

όπως προστασία, σταθερότητα, ασφάλιση, κίνητρα κ.α. Στον δημόσιο τομέα, η θέση

εργασίας είναι εξασφαλισμένη, ωστόσο οι μειώσεις που έχει υποστεί ο μισθός των

δημόσιων υπαλλήλων αποτελεί αντικίνητρο να εργαστούν πιο εντατικά με σκοπό

την πάταξη της φοροδιαφυγής κ.τ.λ.

Από τα πορίσματα ερευνών σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας διαπιστώθηκε ότι ο

πιο ισχυρός παράγοντας παρακίνησης είναι η αναγνώριση, διότι είναι πολύ σημαντι-

κό να εκτιμάται δεόντως η δουλειά που κάνει κάποιος και ο κόπος που καταβάλλει

(Stephen Robbins, 2005). Ακόμα, κατά τον Herzberg (1959), τα οικονομικά κίνητρα

δεν είναι αυτά που δημιουργούν τη βαθιά επιθυμία για να θυσιαστεί κάποιος για το

καλό του οργανισμού.

Γενικότερα, 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
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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 περισσότερους οργανισμούς.

Ο ρόλος όμως των ατομικών διαφορών στην παρακίνηση κάνει την έρευνα για αυτήν

εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη. Για αυτό και η χορήγηση των κατάλληλων κι-

νήτρων σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις

του οδηγεί σε μεγαλύτερη δραστηριοποίησή του με φυσική συνέπεια την αύξηση της

απόδοσης του.

Η υποκίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη σωστή

λειτουργία και τη πρόοδο των οργανισμών καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με

την ανθρώπινη συμπεριφορά και απόδοση. Οι εργαζόμενοι είναι το πιο ιδιαίτερο

κεφάλαιο σε μια επιχείρηση. Ανεξάρτητα από την προηγμένη τεχνολογία, το χρη-

ματοοικονομικό κεφάλαιο κ.α., κύριο μέλημα του οργανισμού θα πρέπει να είναι η

διαρκής αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του προσω-

πικού του. Οι διοικήσεις χρειάζεται να υποκινούν τους εργαζομένους τους γιατί με

αυτό τον τρόπο μόνο θα πετύχουν θετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τους Mitchell & Larson (1987), «η υποκίνηση αναφέρεται σε εκείνες τις

ψυχολογικές διεργασίες που προκαλούν την ενεργοποίηση, την κατεύθυνση και την

επιμονή εθελοντικών ενεργειών και οι οποίες κατευθύνονται από στόχους». Από την

άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Lindner (1988) είναι η εσωτερική δύναμη που οδηγεί

τα άτομα στην επίτευξη προσωπικών και οργανωσιακών στόχων, ενώ ο Γιαννουλέας

(2011) υποστηρίζει ότι η υποκίνηση ή τα κίνητρα συμπεριφοράς είναι η «εσωτερική

εκείνη δύναμη που ωθεί το άτομο σε κάποια μορφή δράσης/ενέργειας».

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι στάσεις και η υποκίνηση των εργαζομένων επιδρούν

θετικά στην απόδοση του οργανισμού, λειτουργώντας ως μεσολαβητές μεταξύ της

απόδοσης και των HR συστημάτων (Park et al. 2003).

H Amabile (1993) πιστεύει ότι οι διοικήσεις πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματι-

κά την υποκίνηση των εργαζομένων τους, καθώς οι υποκινημένοι εργαζόμενοι είναι

αυτοί που οδηγούν τον οργανισμό σε επιτυχία. Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθα-

νό να μην καταβάλλουν την απαιτούμενη προσπάθεια, να αποφεύγουν την εκτέλεση

των καθηκόντων τους, να αποχωρούν από τον οργανισμό και να μην προσφέρουν

ποιοτική εργασία. Η αναγνώριση της προσφοράς του προσωπικού και η έλλειψη α-

δικιών και διακρίσεων, δημιουργούν ένα πιο θετικό και ευχάριστο εργασιακό κλίμα,

ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός αφοσιωμένου, δραστηριοποιημέ-

νου και παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού.

Οι Gagne & Deci (2005) κατέληξαν στο συμπέρασμα ύστερα από έρευνα, ότι η υπο-

κίνηση των εργαζομένων και η απόδοση σχετίζονται μεταξύ τους. Άποψη που είχαν

υιοθετήσει και οι Hackman & Oldham (1976) υποστηρίζοντας ότι μπορεί οι εργαζό-
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μενοι να αποδώσουν καλύτερα αν τους παρέχεις κάποιους εσωτερικούς και εξωτε-

ρικούς παράγοντες.

Επίσης, αναφορές δείχνουν πως οι εξωτερικοί παράγοντες υποκίνησης επιβαρύνουν

τη δημιουργικότητα και την απόδοση, ενώ όσοι έχουν υψηλή εσωτερική υποκίνηση

αντιμετωπίζουν καλύτερα τις αυξημένες ευθύνες και επιδεικνύουν θέληση να απο-

δώσουν καλύτερα κυρίως όταν έχουν υιοθετήσει τους κανόνες και τις υποχρεώσεις

τους στην εργασία (Dysvik & Kuvaas, 2011).

Εργασιακή εμπλοκή Σύμφωνα με τον Kahn (1990) η εμπλοκή μπορεί να θεωρη-

θεί ως η αξιοποίηση των ικανοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια

της οποίας εκφράζονται διανοητικά, συναισθηματικά και σωματικά. Η διανοητική

πτυχή της εμπλοκής αφορά τις απόψεις που έχουν οι εργαζόμενοι γύρω από τον ορ-

γανισμό, τις συνθήκες εργασίας και την ηγεσία. Στην ουσία, η εργασιακή εμπλοκή

ορίζεται ως μια θετική, ικανοποιητική και συναισθηματικά ενθαρρυντική κατάστα-

ση εργασιακής ευεξίας, κάτι που δεν θυμίζει την εργασιακή εξουθένωση (burnout)

(Leiter και Bakker, 2010).

Η εμπλοκή του εργαζομένου σχετίζεται με την ταύτιση, τον ενθουσιασμό για την ερ-

γασία που κάνει και την ικανοποίηση που λαμβάνει από αυτή. Επίσης, συνδυάζεται

με την διαθεσιμότητα των πόρων, τις ευκαιρίες να μάθει καινούργια πράγματα, τη

σημασία και την αξία που δίνει στην εργασία του καθώς και με τις αλληλεπιδράσεις

που έχει με τους συναδέλφους του.

Η έννοια της εργασιακής εμπλοκής και η συμβολή της στην επιτυχία ενός οργανισμού

τυγχάνουν ιδιαίτερης σημασίας τα τελευταία χρόνια. Ένας εμπλεκόμενος εργαζό-

μενος είναι πιο δημιουργικός, παραγωγικός και καινοτόμος.

Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η εμπλοκή των εργαζομένων προβλέπει την

επίδοση και την απόδοσή τους, την επιτυχία καθώς και την οικονομική απόδοση του

οργανισμού (Baumruk, 2004; Harter et al., 2002; Richman, 2006).

Οι εργαζόμενοι με υψηλή εργασιακή εμπλοκή υποκινούνται λιγότερο από οικονομι-

κές απολαβές ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες και περισσότερο από εσωτερικούς

παράγοντες όπως η ύπαρξη δικαιοσύνης, η αίσθηση ότι εκτιμάται η εργασία τους, η

ύπαρξη ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη (Lehmann, 2009).

Για να εμπλακούν οι άνθρωποι στην εργασία τους, χρειάζεται να είναι «παρόντες»

και αυτό απαιτεί μια συγκεκριμένη νοητική κατάσταση, δηλαδή πρέπει να σκέφτο-

νται, να αισθάνονται και να ενεργούν. Εστιάζει συνεπώς στις ψυχολογικές συνθήκες

που βιώνουν οι άνθρωποι και διαμορφώνουν τις συμπεριφορές τους. Αν υπάρχουν

αυτές οι συνθήκες σε έναν αποδεκτό βαθμό, τότε εμπλέκονται.

OιMaslach et al. (2001) ορίζουν την εμπλοκήως το αντίθετο της εξάντλησης (burnout).

Η εμπλοκή θεωρούν ότι χαρακτηρίζεται από ενέργεια, ανάμειξη και αποτελεσματι-
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κότητα που είναι οι αντίθετες διαστάσεις της συναισθηματικής εξάντλησης, δηλαδή

της κόπωσης, του κυνισμού και την αναποτελεσματικότητας.

Ο Saks (2006) διαχώρισε την εμπλοκή, σε εμπλοκή στην εργασία και σε εμπλοκή στον

οργανισμό. Η οργανωσιακή εμπλοκή είναι η στάση και το δέσιμο που έχει ο εργα-

ζόμενος με τον οργανισμό, ενώ η εμπλοκή στην εργασία είναι ο βαθμός που ο ερ-

γαζόμενος αισθάνεται απορροφημένος από το ρόλο της εργασίας του. Αναγνώρισε

μάλιστα ως συνιστώσες της εμπλοκής τα χαρακτηριστικά εργασίας, την αντιληπτή

οργανωσιακή υποστήριξη και την υποστήριξη των προϊσταμένων, τις ανταμοιβές,

την αναγνώριση και τη δικαιοσύνη, ενώ καθόρισε ως συνέπειές της την εργασιακή

ικανοποίηση, την οργανωσιακή δέσμευση, την πρόθεση για παραμονή στην εργασία

και την OCB (Συμπεριφορά οργανωσιακού πολίτη). Συμπερασματικά, κατέληξε ότι

η εμπλοκή, τόσο η οργανωσιακή όσο και στην εργασία, σχετίζεται με τις στάσεις, τις

προθέσεις και τις συμπεριφορές.

Ακόμα, οι εργαζόμενοι που έχουν υψηλή εμπλοκή σε έναν οργανισμό, συνεισφέρουν

ουσιαστικά και μπορεί να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη πορεία του (Saks. 2006).

Ο Kahn (1992) πρότεινε ότι η εμπλοκή οδηγεί τόσο σε ατομικά αποτελέσματα, όπως

είναι η αύξηση της ποιότητας και οι προσωπικές εμπειρίες στην εκτέλεση της εργα-

σίας, όσο και σε θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό, δηλαδή σε ανάπτυξη και

παραγωγικότητα.

Τα ευρήματα από πολλές έρευνες καταλήγουν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η ε-

μπλοκή των εργαζομένων αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα που επηρεάζει την ε-

πίδοση και την απόδοσή τους, καθώς επιδρά στην πρόθεση για αποχώρηση, στην

αφοσίωσή τους αλλά και στην παραγωγικότητά τους. Τα άτομα που αισθάνονται

εμπλοκή για την εργασία τους, ενεργούν με αυτό τον τρόπο καθώς επιθυμούν τη

διατήρηση αυτής της ανταποδοτικής ανταλλαγής. Συνεπώς τα άτομα αυτά τείνουν

να διατηρούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εργοδότες τους και για αυτό εμφανίζουν

πιο θετικές συμπεριφορές και προθέσεις απέναντι στον οργανισμό.

Σε μελέτη τωνHarter et al., (2002) σε 7.939 επιχειρηματικές μονάδες από 36 εταιρείες,

βρέθηκε ότι οι μονάδες των οποίων οι εργαζόμενοι είχαν υψηλή εμπλοκή, διακρίνο-

νταν για τις επιδόσεις και την αποδοτικότητά τους. Επιπλέον, η εμπλοκή συνδέεται

στενά με την ικανοποίηση των πελατών, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία.

Η εμπλοκή των εργαζομένων έχει αποδειχθεί κρίσιμο θέμα για τους οργανισμούς.

Καθώς συνεχώς ενισχύεται η αντίληψη ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στους οργανι-

σμούς είναι το προσωπικό τους, οι διοικήσεις στρέφονται σε συστήματα HR, προκει-

μένου να διαχειριστούν καλύτερα τους εργαζομένους τους.

Μια εργασία που εμπεριέχει ουσία και προσφέρει προκλήσεις και ποικιλία, προά-

γει τις ικανότητες του ατόμου, οδηγεί σε ουσιώδη συνεισφορά και επηρεάζει την ε-

μπλοκή του εργαζομένου. Γεγονός που στηρίζεται στη θεωρία των χαρακτηριστικών

εργασίας των Hackman και Oldham και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εργασίες που ε-
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μπεριέχουν σε υψηλό βαθμό τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά (ποικιλία δεξιοτήτων,

ταυτότητα του έργου, σημαντικότητα του έργου, αυτονομία και ανατροφοδότηση)

παρέχουν στους εργαζομένους την ευκαιρία να συμμετέχουν πιο ενεργά και σε τελι-

κή ανάλυση να εμπλακούν περισσότερο με την εργασία τους (Saks, 2006).

Έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία διαφόρων πόρων στην εργασία όπως η στήρι-

ξη από τους συναδέλφους και τους προϊστάμενους, η ποικιλία δεξιοτήτων, η αυτο-

νομία και η ανατροφοδότηση σχετίζονται θετικά με την εμπλοκή των εργαζομένων

(Xanthopoulos et al., 2009).

Οι Maslach et al. (2001) στο μοντέλο που δημιούργησαν σχετικά με την εργασιακή

εμπλοκή βρήκαν ότι σχετίζεται με το φόρτο εργασίας, τα αισθήματα επιλογών και

ελέγχου, την αναγνώριση και επιβράβευση, το υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας,

τη δικαιοσύνη και την ουσιώδη εργασία.

Τέλος, η υποστήριξη από τους προϊσταμένους, η αναγνώριση, η καινοτομία και το

οργανωσιακό κλίμα είναι εξαιρετικής σημασίας παράγοντες που βοηθούν ακόμα και

όταν υπάρχουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις ενώ επίσης ενισχύουν την

εργασιακή εμπλοκή (Bakker et al., 2007). Επίσης, θετικά σχετίζονται η ποικιλία της

εργασίας και οι κατάλληλοι ρόλοι, ενώ η υποστηρικτική εργασία και οι καλές σχέσεις

με τους συναδέλφους σχετίζονται με το αίσθημα της ασφάλειας στην εργασία (May

et al., 2004).

2.3 Ο Δημόσιος τομέας στην Ελλάδα

ΗΔιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων πραγματεύεται την ορθολογική διαχείριση του προ-

σωπικού αποσκοπώντας στην επίτευξη υψηλής και διαχρονικής παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με τον James (1998), «η διαχείριση ανθρώπινων πόρων συνίσταται στη δια-

δικασία σχεδιασμού μέτρων και δραστηριοτήτων για το εργατικό δυναμικό με στόχο

τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του

οργανισμού». Ειδικότερα η διοίκηση προσωπικού πραγματεύεται τον προγραμμα-

τισμό του ανθρώπινου δυναμικού (σχεδιασμός των απαιτούμενων θέσεων εργασίας,

προσδιορισμός των αναμενόμενων μεταβολών – αποχωρήσεων και προσελεύσεων -

αποτύπωση του συστήματος κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού), την πολι-

τική και τις πρόσθετες παροχές (συνθήκες εργασίας, προοπτικές εξέλιξης) (Ρωσσί-

δης,2014).

Στην περίπτωση του δημοσίου στη χώρα μας, δυστυχώς η κυρίαρχη πρακτική διοί-

κησης συνοψίζεται στη διαμόρφωση αυστηρών εγκυκλίων οδηγιών, στην επιβολή

γραπτών κανονισμών, στη διατύπωση αυθαίρετων και ασυντόνιστων αποφάσεων

ανώτερων ή ανώτατων στελεχών και στον καθολικής και υποχρεωτικής αποδοχής

Υπαλληλικό Κώδικα. Μεγάλος βαθμός ευθύνης για τη συνολική αναποτελεσματι-

κότητα του δημόσιου τομέα αναλογεί στην άναρχη και χαοτική κατάσταση που επι-
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κρατεί σε επίπεδο διοίκησης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος. Σε αρκετές περι-

πτώσεις, τα άτομα εργάζονται σε θέσεις εργασίας χωρίς να γνωρίζουν την ανάλυση

και την περιγραφή της θέσης, δηλαδή ποιες ουσιαστικά είναι οι αρμοδιότητες, τα

καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους.

Κάποιες χαρακτηριστικές δυσλειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής

Δημόσιας Διοίκησης είναι:

• Η ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα καθώς και η έλ-

λειψη προσωπικού εξειδικευμένων προσόντων,

• Η μειωμένη παρακίνηση του προσωπικού,

• Η μειωμένη κινητικότητα,

• Η αναντιστοιχία μεταξύ της στελέχωσης υπηρεσιών και πραγματικών ανα-

γκών τους. Η αναντιστοιχία αναφέρεται σε αριθμητικά μεγέθη, ουσιαστικά

προσόντα και στον χρονισμό προσλήψεων.

Δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός κρατικός και δημόσιος μηχανισμός

έχει ταυτιστεί με την λέξη γραφειοκρατία ενώ αντιβαίνει στην ερμηνεία του πνεύ-

ματος του Συντάγματος. Οι αντιφάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα παραγόντων και

διαχρονικών στάσεων και συμπεριφορών όλων των παραγωγικών συντελεστών της

ελληνικής δημόσιας διοίκησης που απαρτίζουν τον σκελετό της, ανεξαιρέτως ιεραρ-

χικής βαθμίδας.

Το γεγονός ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση δεν είναι σωστά δομημένη, δεν αποτελεί

αποκλειστικά το μοναδικό αίτιο για τη σημερινή χαοτική κατάσταση. Κανείς δεν

μπορεί να αμφισβητήσει ότι η υπερβολική εστίαση του γραφειοκρατικού μοντέλου

σε πολύπλοκες και περίπλοκες διαδικασίες, η αυστηρή εφαρμογή κανονισμών και

η έμφαση στην τυπολατρία, σε βάρος της ουσιαστικής παραγωγής αποτελεσμάτων,

οδηγεί αναπόφευκτα σε ακαμψία και σταθερότητα (Ρωσσίδης, 2014).

Επίσης ένα ακόμη από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού δημοσίου, στο

οποίο αντιστοιχεί ένα σημαντικό ποσοστό αναποτελεσματικότητας και δυσλειτουρ-

γίας, είναι οι στενές σχέσεις κυρίως των ανωτέρων ιεραρχικά βαθμίδων με τα πο-

λιτικά κόμματα, κάτι που μέχρι και σήμερα οδηγεί 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 δη-

μόσιων οργανισμών μέσω της ορθολογικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και

μάλιστα 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 απώ-

τερο σκοπό το ιδιοτελές συμφέρον σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
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Εν μέσω, μάλιστα, έντονα συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, η οποία επιτάσσει α-

ναγκαστικά την ικανοποίηση απεριόριστων αναγκών με περιορισμένους πόρους, το

αποκορύφωμα της αναποτελεσματικής δημόσιας διαχείρισης των πόρων αυτών εί-

ναι οι κάθε είδους πολιτικοί παρεμβατισμοί που επενεργούν καταστροφικά σε βάρος

της αποδοτικότητας του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με τον Ρωσσίδη (2014), η

προβληματική διαχείριση και λειτουργία της οφείλεται και στην έλλειψη της επιστη-

μονικής διοίκησης, δηλαδή στην έλλειψη της τεχνογνωσίας, στην κακοδιαχείριση

και στην διαφθορά.

Συμπερασματικά λοιπόν, ο ελληνικός δημόσιος τομέας σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε,

χρειάζεται να αποδείξει την αξία της ύπαρξής του μέσω μιας προσπάθειας ανα-

σκόπησης και ενδοσκόπησης που θα πρέπει να προηγηθεί από τους ίδιους τους αν-

θρώπους που τον στελεχώνουν. Μόνο η ανώτατη κρατική ηγεσία και τα επιτελικά

διοικητικά στελέχη μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση με την στήριξη των ερ-

γαζομένων. Στην ουσία χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα των

οργανισμών προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές. Μέσω μιας δί-

καιης και διαφανούς οργανωσιακής υποστήριξης και αξιολόγησης που θα παρέχε-

ται σε καθημερινή βάση στους εργαζομένους του, ο ελληνικός δημόσιος τομέας θα

μπορέσει να διατηρήσει αναλλοίωτη την κοινωνική του υπόσταση και να αναγάγει

την ελληνική κρατική και δημόσια διοίκηση σε αξιόπιστη και παραγωγική δύναμη

(Grant και Greene, 2004).

2.3.1 Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα και Παραγωγικότητα στον Δημό-

σιο Τομέα

Η ανώτατη διοίκηση κάθε οργανισμού καλείται να συνοψίσει τη φιλοσοφία – όραμα

του οργανισμού και την ευρύτερη αποστολή του, να τα κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη

του και να τα δεσμεύσει ως προς την κατεύθυνση αυτή. Σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο,

αντιστοιχεί μέρος του σκοπού, από τη Γενική Διεύθυνση μέχρι και στον ίδιο τον ερ-

γαζόμενο έτσι ώστε οι δράσεις όλων των εργαζομένων να είναι προσανατολισμένες

προς την ίδια κατεύθυνση. Για να γίνουν οι στόχοι του οργανισμού υλοποιήσιμοι, θα

πρέπει να υιοθετηθούν οι έννοιες της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Ως αποτελεσματικότητα (effectiveness) ορίζεται το μέγεθος του οργανισμού, το οποίο

χαρακτηρίζει την ικανότητα και τη δυνατότητα του οργανισμού να πραγματοποιεί

τους σκοπούς και τους στόχους του, ενώ ως αποδοτικότητα (efficiency) ορίζεται η

δυνατότητα ενός οργανισμού να πραγματοποιεί τους στόχους του κατά τρόπο τόσο

αποτελεσματικό όσο και με το ελάχιστο δυνατό κόστος σε φυσικούς αλλά και ανθρώ-

πινους πόρους, δηλαδή μια αναλογία μεταξύ πόρων και αποτελεσμάτων (Ραμματά,

2011).

Οι παραπάνω έννοιες είναι εξαιρετικής σημασίας για το σχεδιασμό της διαδικασίας

παραγωγής των υπηρεσιών και των προϊόντων, όπως επίσης και για τη μέτρηση των
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έργων που έχουν υλοποιηθεί. Ο ελληνικός δημόσιος τομέας και το γραφειοκρατικό

σύστημά του, απαιτούν την κατανόηση τέτοιου είδους εννοιών προκειμένου να γίνει

το έργο τους πιο παραγωγικό. Μάλιστα, η οργανωσιακή δικαιοσύνη διαδραματίζει

ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη περίπτωση, καθώς ενισχύει την αποτελεσματικό-

τητα και συνάμα την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Όσο περισσότερο γίνεται

αντιληπτή η δικαιοσύνη μέσα σε έναν οργανισμό, τόσο περισσότερο αποδίδουν οι

εργαζόμενοι μέσα σ’ αυτόν. Ιδίως στο δημόσιο τομέα, όπου οι έννοιες δικαιοσύνη,

παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα έχουν παραμεληθεί, είναι αναγκαία η ε-

νίσχυσή τους μέσα από την αλλαγή της κουλτούρας του κράτους και απαραίτητη η

εφαρμογή της ισότητας. Δεν είναι ηθικός και δίκαιος για παράδειγμα ο διορισμός

σε διοικητικές θέσεις ατόμων με συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις, ούτε η αλλαγή

ή μετάθεσή τους με βάση πολιτικούς σκοπούς. Το κράτος και κυρίως ο δημόσιος

τομέας, ο οποίος πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και όχι τα ατο-

μικά συμφέροντα πολιτικών κυρίως προσώπων, είναι σημαντικό να διορίζει άτομα

με τα κατάλληλα προσόντα στις διοικητικές θέσεις αλλά ταυτόχρονα να αφήνει το

περιθώριο, με βάση τις δεξιότητες και τις ικανότητες των υπολοίπων να προαχθούν

και γενικότερα να αντιμετωπιστούν δίκαια. Όταν κάποιος εργαζόμενος του δημο-

σίου γνωρίζει ότι το έργο του δεν θα αναγνωριστεί παρά μόνο αν αντιπροσωπεύει

συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα, τότε δεν θα είναι παραγωγικός, ούτε αποτελε-

σματικός. Τέλος, η ασφάλεια του δημόσιου τομέα είναι ένας από τους κυριότερους

λόγους που δεν θα έπρεπε να επικρατεί η αδικία, καθώς από μόνη της δεν αποτελεί

κίνητρο για να είναι οι υπάλληλοι πιο αποδοτικοί.

2.3.2 Κίνητρα και Δημόσιος Τομέας

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν τη φήμη του φυγόπονου και ότι αποτελούν

τον πιο οκνηρό επαγγελματικό κλάδο. Η κατοχύρωση της μονιμότητας και το γεγο-

νός ότι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας στελεχώνεται κατά μεγάλο ποσοστό από υπαλ-

λήλους που έχουν ξεπεράσει τη μέση ηλικία, εξασφαλίζοντας την εργασιακή στα-

θερότητα και ασφάλεια, καθιστά το έργο της διοίκησης για παρακίνηση ακόμη πιο

δύσκολο.

Είναι επίσης ευρέως γνωστό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν παρακινούνται για τους

ίδιους λόγους όπως οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Σε έρευνα που διενεργήθη-

κε το 2007 από τους Buelens και Van der Broeck διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι του

ιδιωτικού τομέα δίνουν περισσότερη σημασία και μεγαλύτερη αξία στις οικονομικές

απολαβές. Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αναμένουν αυξημένες

αποδοχές για να εργασθούν με όλες τους τις δυνάμεις και ο κύριος λόγος επιλογής

της εργασίας στο δημόσιο είναι η ασφάλεια και η μονιμότητα. Επιπλέον, η αξία

προσφοράς υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο για τους δημοσίους υπαλλήλους

φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο στη δραστηριοποίησή τους σε σχέση με τους ι-
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διωτικούς υπαλλήλους, για τους οποίους τα οικονομικά κίνητρα έχουν καθοριστικό

και μείζονος σημασίας ρόλο.

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε μια θεωρία για την παρακίνηση των εργα-

ζομένων στο δημόσιο τομέα. Αυτή αποκαλείται Public Service Motivation (PMS). Η

θεωρία αυτή δίνει έμφαση στην παροχή της εργασίας και στην άσκηση των καθη-

κόντων των δημόσιων υπαλλήλων.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να αναφερθεί ότι ως παρακίνηση στο Δημόσιο 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 καιWise, 1990). Το περιεχόμενο της έννοιας αυτής διαφέρει,

όπως είναι λογικό, από χώρα σε χώρα, καθώς εμπεριέχει παράγοντες που διαμορ-

φώνουν μια γενικότερη κοινωνική συμπεριφορά στο πλαίσιο ενός έθνους, με βάση

τα ήθη και τα έθιμα, το πολιτειακό σύστημα και την κουλτούρα του.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο δημόσιος τομέας διαθέτει πολύ λιγότερα όπλα σε σχέ-

ση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό του,

προκειμένου αυτό να πετύχει υψηλή απόδοση. Επίσης αντιμετωπίζει και περισσότε-

ρα εμπόδια στην κατανομή ανταμοιβών και πόρων ή στην εφαρμογή αποτρεπτικών

πειθαρχικών μέτρων, ως μέσων παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο-

πότε το είδος των μη οικονομικών κινήτρων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψιν

από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των δημοσίων οργανισμών κατά την ανάπτυξη

στρατηγικών παρακίνησης του προσωπικού.

Η παρακίνηση στο δημόσιο τομέα για να οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότη-

τας και στη βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων του, θα πρέπει να περιστρέφε-

ται σε αξίες και στάσεις υπερκείμενες των ιδιοτελών σκοπών και των υπηρεσιακών

επιδιώξεων συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων, ενώ συνάμα θα πρέπει να επικε-

ντρώνεται σε διαδικασίες και ενέργειες που να ενισχύουν το συμφέρον της κοινωνίας

έναντι του ατομικού, να είναι προσανατολισμένες στο κοινό καλό, έχοντας ως θεμέ-

λιο τις αρχές της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, της ακριβοδικίας και γενικότερα

της χρηστής διακυβέρνησης (Κατραμάδου, 2010). Για να πραγματοποιηθεί αυτό,

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη ανάπτυξη, από τα ανώτατα διοικητι-

κά στελέχη των δημόσιων οργανισμών, μιας κουλτούρας, η οποία θα διέπεται από

αρχές και αξίες κατευθυνόμενες προς την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
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3 Θεωρητικό μοντέλο υπό διερεύνηση

3.1 Oργανωσιακή δικαιοσύνη και Απόδοση των εργαζομένων

Η μελέτη της οργανωσιακής δικαιοσύνης στον εργασιακό χώρο έχει απασχολήσει

πολλούς ερευνητές. Ωστόσο το ενδιαφέρον από τους ειδικούς της Διοίκησης Ανθρω-

πίνων Πόρων δεν έχει σταματήσει, αλλά εντείνεται με τον χρόνο (Colquitt, 2005). Ας

μη ξεχνάμε ότι οι αντιλήψεις περί οργανωσιακής δικαιοσύνης επηρεάζουν σε εξαι-

ρετικά μεγάλο βαθμό τις στάσεις, τις συμπεριφορές, την απόδοση των εργαζομένων,

καθώς και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης (Bies και Τripp, 2005). Πιο αναλυτικά και

έπειτα από την διεξοδική μελέτη του θεωρητικού μέρους, διαπιστώθηκε ότι η οργα-

νωσιακή δικαιοσύνη επηρεάζει θετικά μεταξύ άλλων, την απόδοση (Conlon, Meyer

και Nowakowski, 2005), την ικανοποίηση (Zainalipour και Mirkamali, 2010), την εμπι-

στοσύνη (Hoy και Tarter, 2004) και την υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου (Yilmaz

και Tasdam, 2008).

Οι Cohen-Charash και Spector (2001) πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση 190 μελε-

τών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαφορετικές διαστάσεις της οργανωσια-

κής δικαιοσύνης συνδέονται εν μέρει με διαφορετικά αποτελέσματα. Η διανεμητική

δικαιοσύνη για παράδειγμα συσχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργα-

σία, την ικανοποίηση για την αμοιβή, την ικανοποίηση της διοίκησης, τη δέσμευση,

την εμπιστοσύνη στην οργάνωση και την εμπιστοσύνη στον επιβλέποντα, ενώ συσχε-

τίζεται αρνητικά με τις αντιπαραγωγικές συμπεριφορές εργασίας, τις προθέσεις του

κύκλου εργασιών και τα αρνητικά συναισθήματα. Από την άλλη πλευρά η διαδικα-

στική δικαιοσύνη παρατηρήθηκε ότι έχει κυρίως τις ίδιες συσχετίσεις με τα οργα-

νωσιακά αποτελέσματα όπως η διανεμητική δικαιοσύνη. Μοναδική εξαίρεση απο-

τέλεσε το γεγονός ότι έχει ισχυρότερη σχέση με την απόδοση της εργασίας. Τέλος,

η διαδραστική δικαιοσύνη συνδέθηκε στενά με τα αποτελέσματα που σχετίζονται

με την σχέση εποπτείας-εξαρτώμενων, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης του

επιβλέποντος, της ποιότητας ανταλλαγής ηγετών-μελών και της δέσμευσης. Επί-

σης, παρόμοιες μοναδικές σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων της δικαιο-

σύνης και των οργανωσιακών αποτελεσμάτων παρατηρήθηκαν στην μετά-ανάλυση

183 μελετών των Colquitt, Conlon, Wesson, and Porter, (2001).

Ακόμη, ο Moorman (1991) μελέτησε τη σχέση μεταξύ των αντιλήψεων περί ακεραιό-

τητας και της συμπεριφοράς της “οργανωτικής ιθαγένειας”. Μέσα από αυτή τη με-

λέτη παρατηρήθηκε ότι οι αντιλήψεις περί διαδικαστικής δικαιοσύνης συνδέονταν

πράγματι με τη συμπεριφορά οργανωσιακού πολίτη, την απόδοση πέραν του ρόλου

δηλαδή, με τον αλτρουισμό, την ευγένεια, την αθλητική συνείδηση, την ευσυνειδη-

σία και την αρετή του πολίτη. Πέρα από το ατομικό επίπεδο, μια μετα-ανάλυση

που περιλαμβάνει 38 δείγματα (2012) αποκάλυψε ότι το κλίμα δικαιοσύνης σε μια

επιχείρηση συσχετίζεται περισσότερο με την απόδοση σε επίπεδο μονάδας. Το συ-
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μπέρασμα που εξήγαγε ο Moorman αναφέρεται στη παραδοχή ότι αν οι εργαζόμενοι

αντιμετωπίζονται δίκαια είναι λιγότερο πιθανό να πιστεύουν ότι η συμπεριφορά ορ-

γανωσιακού πολίτη, πέραν δηλαδή του καθορισμένου ρόλου τους στον οργανισμό,

είναι ακατάλληλη ή υπόκειται σε εκμετάλλευση. Τέλος, σε μια πιο πρόσφατη ανα-

σκόπηση, οι Moorman και Byrne καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένας εργαζόμενος

που θεωρεί ότι έχει αντιμετωπιστεί με δίκαιο τρόπο είναι πιο πρόθυμος να βοηθήσει

τους συναδέλφους του και να προωθήσει σημαντικά ζητήματα στον οργανισμό.

Αν ληφθούν υπ’ όψιν οι πρώτες και οι επόμενες μελέτες περί οργανωσιακής δικαιο-

σύνης, θα αντιληφθούμε πως υπάρχει συσχέτιση με την απόδοση των εργαζομένων.

Το καλό εργασιακό κλίμα, η δίκαιη κατανομή των αρμοδιοτήτων, ευθυνών κ.α. και

η δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων, οδηγεί σε μεγαλύτερη απόδοση και καλύ-

τερη παραγωγικότητα. Στους δημόσιους οργανισμούς, η δικαιοσύνη είναι ιδιαίτερα

σημαντική, καθώς δεν υπάρχει άλλο κίνητρο για την αύξηση της απόδοσης των ερ-

γαζομένων.

Στην έρευνα αυτή, θα γίνει προσπάθεια επιβεβαίωσης της θετικής συσχέτισης με-

ταξύ της οργανωσιακής δικαιοσύνης και της απόδοσης στον εργασιακό χώρο δημό-

σιων οργανισμών και ανάλυση της επίδρασης των διαφορετικών μορφών δικαιοσύ-

νης στις διαφορετικές μορφές απόδοσης των εργαζομένων. Συγκεκριμένα θα ελεγ-

χθούν οι κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις:

1. Η οργανωσιακή δικαιοσύνη ενισχύει την απόδοση εντός ρόλου των εργαζομέ-

νων.

H1a Η διαδικαστική δικαιοσύνη ενισχύει την απόδοση εντός ρόλου των

εργαζομένων.

H1b Η διανεμητική δικαιοσύνη ενισχύει την απόδοση εντός ρόλου των

εργαζομένων.

H1c Η διαπροσωπική δικαιοσύνη ενισχύει την απόδοση εντός ρόλου

των εργαζομένων.

2. Η οργανωσιακή δικαιοσύνη ενισχύει την απόδοση πέραν του ρόλου των εργα-

ζομένων.

H2a Η διαδικαστική δικαιοσύνη ενισχύει την απόδοση πέραν του ρόλου

των εργαζομένων.

H2b Η διανεμητική δικαιοσύνη ενισχύει την απόδοση πέραν του ρόλου

των εργαζομένων.

H2c Η διαπροσωπική δικαιοσύνη ενισχύει την απόδοση πέραν του ρό-

λου των εργαζομένων.
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3.2 Οργανωσιακή δικαιοσύνη, Εσωτερική παρακίνηση και

Απόδοση

Η έρευνα της οργανωσιακής συμπεριφοράς υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που επιλέ-

γουν την εργασία τους πέραν των εξωγενών ανταμοιβών και επιδιώκουν εργασια-

κούς στόχους για ενδογενείς λόγους είναι πιο ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους,

αισθάνονται ότι ταιριάζουν περισσότερο στον οργανισμό τους και αποδίδουν καλύ-

τερα. Για κάποιους το να αποδίδεις καλά είναι μια ανταμοιβή από μόνη της γιατί

αυξάνει την ικανοποίηση, ενώ η εσωτερική παρακίνηση που συσχετίζεται με την α-

ξία και το ενδιαφέρον της εργασίας τείνει να μειώνει την κοινωνική οκνηρία που

παρατηρείται στους περισσότερους οργανισμούς.

Σύμφωνα με τους Mitchell & Larson (1987), «η υποκίνηση αναφέρεται σε εκείνες τις

ψυχολογικές διεργασίες που προκαλούν την ενεργοποίηση, την κατεύθυνση και την

επιμονή εθελοντικών ενεργειών και οι οποίες κατευθύνονται από στόχους». Από την

άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Lindner (1988) είναι η εσωτερική δύναμη που οδηγεί

τα άτομα στην επίτευξη προσωπικών και οργανωσιακών στόχων, ενώ ο Γιαννουλέας

(2011) υποστηρίζει ότι η υποκίνηση ή τα κίνητρα συμπεριφοράς είναι η «εσωτερική

εκείνη δύναμη που ωθεί το άτομο σε κάποια μορφή δράσης/ενέργειας».

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι στάσεις και η υποκίνηση των εργαζομένων επιδρούν

θετικά στην απόδοση του οργανισμού, λειτουργώντας ως μεσολαβητές μεταξύ της

απόδοσης και των HR συστημάτων (Park et al. 2003).

Οι Gagne & Deci (2005) κατέληξαν στο συμπέρασμα ύστερα από έρευνα, ότι η υπο-

κίνηση των εργαζομένων και η απόδοση σχετίζονται μεταξύ τους. Άποψη που είχαν

υιοθετήσει και οι Hackman & Oldham (1976) υποστηρίζοντας ότι μπορεί οι εργαζό-

μενοι να αποδώσουν καλύτερα αν τους παρέχεις κάποιους εσωτερικούς και εξωτε-

ρικούς παράγοντες.

Επίσης, αναφορές δείχνουν πως οι εξωτερικοί παράγοντες υποκίνησης επιβαρύνουν

τη δημιουργικότητα και την απόδοση, ενώ όσοι έχουν υψηλή εσωτερική υποκίνηση

αντιμετωπίζουν καλύτερα τις αυξημένες ευθύνες και επιδεικνύουν θέληση να απο-

δώσουν καλύτερα κυρίως όταν έχουν υιοθετήσει τους κανόνες και τις υποχρεώσεις

τους στην εργασία (Dysvik & Kuvaas, 2011).

Με βάση λοιπόν τα συμπεράσματα από το θεωρητικό μέρος της παρούσας διπλωμα-

τικής εργασίας, έχει ερευνηθεί η επίδραση της εσωτερικής παρακίνησης στην από-

δοση των εργαζομένων αλλά δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, ο ρυθμιστικός ρόλος της

στην επίδραση που ασκούν οι διαφορετικές μορφές της δικαιοσύνης στην απόδοση

των εργαζομένων, είτε εντός, είτε πέραν του ρόλου τους.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, οι επόμενες υποθέσεις που διαμορφώνονται στην

παρούσα έρευνα είναι:
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1. Η εσωτερική παρακίνηση έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που η οργανω-

σιακή δικαιοσύνη έχει στην απόδοση εντός ρόλου των εργαζομένων

H3a Η εσωτερική παρακίνηση έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση

που η διαδικαστική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση εντός ρόλου

των εργαζομένων

H3b Η εσωτερική παρακίνηση έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση

που η διανεμητική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση εντός ρόλου των

εργαζομένων

H3c Η εσωτερική παρακίνηση έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση

που η διαπροσωπική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση εντός ρόλου

των εργαζομένων

2. Η εσωτερική παρακίνηση έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που η οργανω-

σιακή δικαιοσύνη έχει στην απόδοση πέραν ρόλου των εργαζομένων

H4a Η εσωτερική παρακίνηση έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση

που η διαδικαστική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση πέραν ρόλου

των εργαζομένων

H4b Η εσωτερική παρακίνηση έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση

που η διανεμητική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση πέραν ρόλου των

εργαζομένων

H4c Η εσωτερική παρακίνηση έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση

που η διαπροσωπική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση πέραν ρόλου

των εργαζομένων

3.3 Οργανωσιακή δικαιοσύνη, Εργασιακή εμπλοκή και Α-

πόδοση

Η εργασιακή εμπλοκή μπορεί να θεωρηθεί, σύμφωνα με τον Kahn (1990), ως η αξιο-

ποίηση των ικανοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της οποίας

εκφράζονται διανοητικά, συναισθηματικά και σωματικά. Η διανοητική πτυχή της

εμπλοκής αφορά τις απόψεις που έχουν οι εργαζόμενοι γύρω από τον οργανισμό, τις

συνθήκες εργασίας και την ηγεσία. Στην ουσία, η εργασιακή εμπλοκή ορίζεται ως

μια θετική, ικανοποιητική και συναισθηματικά ενθαρρυντική κατάσταση εργασια-

κής ευεξίας, κάτι που δεν θυμίζει την εργασιακή εξουθένωση (burnout) (Leiter και

Bakker, 2010).

Η έννοια της εργασιακής εμπλοκής και η συμβολή της στην επιτυχία ενός οργανισμού

τυγχάνουν ιδιαίτερης σημασίας τα τελευταία χρόνια. Ένας εμπλεκόμενος εργαζό-

μενος είναι πιο δημιουργικός, παραγωγικός και καινοτόμος.
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Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η εμπλοκή των εργαζομένων προβλέπει την

επίδοση και την απόδοσή τους, την επιτυχία καθώς και την οικονομική απόδοση του

οργανισμού (Baumruk, 2004; Harter et al., 2002; Richman, 2006).

Οι εργαζόμενοι με υψηλή εργασιακή εμπλοκή υποκινούνται λιγότερο από οικονομι-

κές απολαβές ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες και περισσότερο από εσωτερικούς

παράγοντες όπως η ύπαρξη δικαιοσύνης, η αίσθηση ότι εκτιμάται η εργασία τους, η

ύπαρξη ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη (Lehmann, 2009).

OιMaslach et al. (2001) ορίζουν την εμπλοκήως το αντίθετο της εξάντλησης (burnout).

Η εμπλοκή θεωρούν ότι χαρακτηρίζεται από ενέργεια, ανάμειξη και αποτελεσματι-

κότητα που είναι οι αντίθετες διαστάσεις της συναισθηματικής εξάντλησης, δηλαδή

της κόπωσης, του κυνισμού και την αναποτελεσματικότητας.

Ο Saks (2006) διαχώρισε την εμπλοκή, σε εμπλοκή στην εργασία και σε εμπλοκή στον

οργανισμό. Η οργανωσιακή εμπλοκή είναι η στάση και το δέσιμο που έχει ο εργα-

ζόμενος με τον οργανισμό, ενώ η εμπλοκή στην εργασία είναι ο βαθμός που ο ερ-

γαζόμενος αισθάνεται απορροφημένος από το ρόλο της εργασίας του. Αναγνώρισε

μάλιστα ως συνιστώσες της εμπλοκής τα χαρακτηριστικά εργασίας, την αντιληπτή

οργανωσιακή υποστήριξη και την υποστήριξη των προϊσταμένων, τις ανταμοιβές,

την αναγνώριση και τη δικαιοσύνη, ενώ καθόρισε ως συνέπειές της την εργασιακή

ικανοποίηση, την οργανωσιακή δέσμευση, την πρόθεση για παραμονή στην εργασία

και την OCB (Συμπεριφορά οργανωσιακού πολίτη). Συμπερασματικά, κατέληξε ότι

η εμπλοκή, τόσο η οργανωσιακή όσο και στην εργασία, σχετίζεται με τις στάσεις, τις

προθέσεις και τις συμπεριφορές.

Ακόμα, οι εργαζόμενοι που έχουν υψηλή εμπλοκή σε έναν οργανισμό, συνεισφέρουν

ουσιαστικά και μπορεί να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη πορεία του (Saks, 2006).

Ο Kahn (1992) πρότεινε ότι η εμπλοκή οδηγεί τόσο σε ατομικά αποτελέσματα, όπως

είναι η αύξηση της ποιότητας και οι προσωπικές εμπειρίες στην εκτέλεση της εργα-

σίας, όσο και σε θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό, δηλαδή σε ανάπτυξη και

παραγωγικότητα.

Τα ευρήματα από πολλές έρευνες καταλήγουν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η ε-

μπλοκή των εργαζομένων αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα που επηρεάζει την ε-

πίδοση και την απόδοσή τους, καθώς επιδρά στην πρόθεση για αποχώρηση, στην

αφοσίωσή τους αλλά και στην παραγωγικότητά τους. Τα άτομα που αισθάνονται

εμπλοκή για την εργασία τους, ενεργούν με αυτό τον τρόπο επειδή επιθυμούν τη δια-

τήρηση αυτής της ανταποδοτικής ανταλλαγής. Συνεπώς τα άτομα αυτά τείνουν να

διατηρούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εργοδότες τους και για αυτό εμφανίζουν

πιο θετικές συμπεριφορές και προθέσεις απέναντι στον οργανισμό.

Σε μελέτη τωνHarter et al., (2002) σε 7.939 επιχειρηματικές μονάδες από 36 εταιρείες,

βρέθηκε ότι οι μονάδες των οποίων οι εργαζόμενοι είχαν υψηλή εμπλοκή, διακρίνο-

νταν για τις επιδόσεις και την αποδοτικότητά τους. Επιπλέον, η εμπλοκή συνδέεται
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στενά με την ικανοποίηση των πελατών, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία.

Μια εργασία που εμπεριέχει ουσία και προσφέρει προκλήσεις και ποικιλία, προά-

γει τις ικανότητες του ατόμου, οδηγεί σε ουσιώδη συνεισφορά και επηρεάζει την ε-

μπλοκή του εργαζομένου. Γεγονός που στηρίζεται στη θεωρία των χαρακτηριστικών

εργασίας των Hackman και Oldham και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εργασίες που ε-

μπεριέχουν σε υψηλό βαθμό τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά (ποικιλία δεξιοτήτων,

ταυτότητα του έργου, σημαντικότητα του έργου, αυτονομία και ανατροφοδότηση)

παρέχουν στους εργαζομένους την ευκαιρία να συμμετέχουν πιο ενεργά και σε τελι-

κή ανάλυση να εμπλακούν περισσότερο με την εργασία τους (Saks, 2006).

Έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι η παρουσία διαφόρων πόρων στην εργασία όπως η

στήριξη από τους συναδέλφους και τους προϊστάμενους, η ποικιλία δεξιοτήτων, η

αυτονομία και η ανατροφοδότηση σχετίζονται θετικά με την εμπλοκή των εργαζο-

μένων (Xanthopoulos et al., 2009).

Οι Maslach et al. (2001) στο μοντέλο που δημιούργησαν σχετικά με την εργασιακή

εμπλοκή βρήκαν ότι σχετίζεται με το φόρτο εργασίας, τα αισθήματα επιλογών και

ελέγχου, την αναγνώριση και επιβράβευση, το υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας,

τη δικαιοσύνη και την ουσιώδη εργασία.

Τέλος, η υποστήριξη από τους προϊσταμένους, η αναγνώριση, η καινοτομία και το

οργανωσιακό κλίμα είναι εξαιρετικής σημασίας παράγοντες που βοηθούν ακόμα και

όταν υπάρχουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις ενώ επίσης ενισχύουν την

εργασιακή εμπλοκή (Bakker et al., 2007). Επίσης, θετικά σχετίζονται η ποικιλία της

εργασίας και οι κατάλληλοι ρόλοι, ενώ η υποστηρικτική εργασία και οι καλές σχέσεις

με τους συναδέλφους σχετίζονται με το αίσθημα της ασφάλειας στην εργασία (May

et al., 2004).

Διαπιστώνουμε λοιπόν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση ότι έχει ερευνηθεί η ε-

πίδραση της εργασιακής εμπλοκής στην απόδοση των εργαζομένων αλλά και του

οργανισμού αλλά δεν έχει διερευνηθεί ο ρυθμιστικός ρόλος της στην επίδραση που

ασκούν οι διαφορετικές μορφές της δικαιοσύνης στην απόδοση των εργαζομένων,

είτε εντός, είτε πέραν του ρόλου τους.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, οι επόμενες υποθέσεις που διαμορφώνονται στην

παρούσα έρευνα είναι:

1. Η εργασιακή εμπλοκή έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που η οργανωσια-

κή δικαιοσύνη έχει στην απόδοση εντός ρόλου των εργαζομένων

H5a Η εργασιακή εμπλοκή έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που η

διαδικαστική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση εντός ρόλου των ερ-

γαζομένων

H5b Η εργασιακή εμπλοκή έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που η
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διανεμητική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση εντός ρόλου των εργα-

ζομένων

H5c Η εργασιακή εμπλοκή έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που

η διαπροσωπική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση εντός ρόλου των

εργαζομένων

2. Η εργασιακή εμπλοκή έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που η οργανωσια-

κή δικαιοσύνη έχει στην απόδοση πέραν ρόλου των εργαζομένων

H6a Η εργασιακή εμπλοκή έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που

η διαδικαστική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση πέραν ρόλου των

εργαζομένων

H6b Η εργασιακή εμπλοκή έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που η

διανεμητική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση πέραν ρόλου των ερ-

γαζομένων

H6c Η εργασιακή εμπλοκή έχει μετριαστικό ρόλο στην επίδραση που

η διαπροσωπική δικαιοσύνη έχει στην απόδοση πέραν ρόλου των

εργαζομένων

Σχήμα 3: Μοντέλο διερεύνησης σχέσεων των εξεταζομένων εννοιών και των ερευ-

νητικών υποθέσεων.
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4 Μεθολογία

4.1 Δείγμα - Τρόπος συλλογής δεδομένων

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία στηρίχθηκε και η ανάπτυξη των

ερευνητικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής εμπειρική έρευνα. Για τη

συλλογή των πρωτογενών δεδομένων επιλέχθηκε ο δημόσιος τομέας της χώρας μας,

καθώς βιβλιογραφικά υπάρχουν ελάχιστες σχετικές μελέτες. Εξ αιτίας δε των μεγά-

λων αλλαγών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, τα αποτελέ-

σματα της παρούσας έρευνας έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Στην προκείμενη έρευνα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους στόχους της μελέτης, το απαι-

τούμενο μέγεθος δείγματος, το κόστος και τους χρονικούς περιορισμούς, κρίθηκε,

από τα διαθέσιμα εργαλεία, -προσωπικές συνεντεύξεις, ανάλυση περιπτώσεων, διε-

ξαγωγή πειραμάτων, χρήση ερωτηματολογίων-, ως καταλληλότερη μέθοδος, η απο-

στολή ερωτηματολογίων.

Αναλυτικότερα, επιλέχθηκε η ηλεκτρονική διανομή του ερωτηματολογίου μέσω της

εφαρμογής Google Forms της Google, διασφαλίζοντας έτσι την ανωνυμία των απα-

ντήσεων και την επιλογή του χρόνου συμπλήρωσής του. Το ερωτηματολόγιο εστάλη

τυχαία (ως σύνδεσμος), σε περισσότερες από 1.000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις στελε-

χών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας και

Αττικής, σε περιφερειακές υπηρεσίες, Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων, αλλά

και στην κεντρική υπηρεσία. Συνοδευόταν από εισαγωγικό σημείωμα για το σκοπό

της έρευνας και προέτρεπε τον παραλήπτη να το αποστείλει και σε άλλους συναδέλ-

φους (μέθοδος χιονοστιβάδας), προκειμένου να αυξηθεί περισσότερο το δείγμα της

έρευνας.

Η αποστολή και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου

2017 και ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2018. Η καταλληλότητα του μεγέθους

του δείγματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και είναι δύσκολο να προσδιορι-

στεί, οι απόψεις δε των μελετητών διαφέρουν, κάνοντας λόγο για απόλυτο δείγμα 150

ατόμων, 300 ή 500, ελάχιστο δείγμα 384 ατόμων για πληθυσμό 500.000-1.000.000, α-

ναλογία ατόμων – παρατηρήσεων/ερωτήσεων 5:1 ή 15:1 κ.α. (Costello και Osborne,

2005; Krejcie και Morgan, 1970; McQuitty, 2004; Ζαφειρόπουλος, 2012). Στην παρού-

σα έρευνα συγκεντρώθηκαν συνολικά 212 ερωτηματολόγια για ένα πλήθος 7.353

τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, (Μητρώο Αν-

θρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, Οκτώβριος 2017), ενώ η αναλογία των

συγκεντρωθέντων ερωτηματολογίων προς τον αριθμό των ερωτήσεων που χρησιμο-

ποιήθηκαν στις διερευνηθείσες έννοιες ήταν 6:1. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό

και με προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες στις κοινωνικές επιστήμες μπορούν να

χαρακτηρίσουν το δείγμα της έρευνας ικανοποιητικό (Fabrigar, 1999).
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4.2 Εργαλείο συλλογής δεδομένων

Κατά τη σχεδίαση του ερωτηματολογίου ελήφθησαν υπ’ όψιν μερικές βασικές αρχές

ώστε να διασφαλιστεί η σκοπιμότητα της έρευνας με τη μέγιστη δυνατή ανταπόκρι-

ση και ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Αναλυτικότερα, ελήφθη υπ’ όψιν

το μέγεθος του ερωτηματολογίου, ώστε να είναι επαρκές αλλά όχι μακροσκελές, δια-

μορφωθέν τελικώς στις 45 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 7 αφορούσαν δημογραφικά

στοιχεία.

Το ερωτηματολόγιο οριστικοποιήθηκε κατόπιν πιλοτικής έρευνας για την σαφήνεια

και ακρίβεια των ερωτήσεων. Διανεμήθηκαν αρχικά επτά (7) έντυπα ερωτηματο-

λόγια σε υπαλλήλους διαφόρων δημογραφικών προφίλ οι οποίοι ενημερώθηκαν για

το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας. Από την διαδικασία του προελέγχου (pilot

study) επισημάνθηκαν κάποια μικρά προβλήματα κατανόησης τα οποία και διορθώ-

θηκαν. Επίσης, ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα καθηγήτρια. Σημειώνεται πως το

δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό καθώς δεν είναι τυχαίο και αφορά ένα υπουρ-

γείο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και μάλιστα συγκεκριμένες γεωγρα-

φικά υπηρεσίες του και πιθανός το υποσύνολο των υπαλλήλων με άνεση χρήσης Η/Υ

και του διαδικτύου.

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων

απαρτίζεται από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά δημογραφικά δεδομένα

(φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, καθεστώς εργασί-

ας, χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας, χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο). Η δεύτερη

ενότητα περιλαμβάνει επτά κλίμακες μέτρησης, με ερωτήσεις κλειστού τύπου: Δια-

δικαστική δικαιοσύνη, Διανεμητική δικαιοσύνη, Διαδραστική δικαιοσύνη, Απόδοση

εντός ρόλου, Απόδοση πέραν του ρόλου, Εσωτερική παρακίνηση και Εργασιακή ε-

μπλοκή.

Αναλυτικότερα,

1. Για τα δημογραφικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις που

αφορούσαν:

• Φύλο: Χρησιμοποιήθηκε μια διχοτομημένη ερώτηση (Άνδρας, Γυναίκα).

• Ηλικία: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής με τέσσερις

εναλλακτικές απαντήσεις (18 έως 29, 30 έως 39, 40 έως 49, 50+).

• Οικογενειακή κατάσταση: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολλαπλής ε-

πιλογής με τρεις εναλλακτικές απαντήσεις ( Άγαμος, Έγγαμος, Διαζευγ-

μένος/η).

• Επίπεδο εκπαίδευσης: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολλαπλής επιλο-

γής με πέντε εναλλακτικές απαντήσεις (Γυμνάσιο-Λύκειο, Πτυχίο ΤΕΙ,

Πτυχίο ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό).
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• Καθεστώς εργασίας: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση με δύο εναλλακτι-

κές απαντήσεις (Μόνιμος/η, Συμβασιούχος αορίστου χρόνου).

• Χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολ-

λαπλής επιλογής με τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (έως 3, 4 έως 10,

11 έως 19, 20 +).

• Χρόνος προϋπηρεσίας στο δημόσιο: Χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση πολ-

λαπλής επιλογής με τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (έως 1, 1 έως 5, 6

έως 9, 10 +).

2. Για την δεύτερη ενότητα επιλέχθηκε η χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert,

με επιλογές: 1: διαφωνώ απόλυτα, 2: διαφωνώ, 3: Ούτε συμφωνώ ούτε δια-

φωνώ, 4: συμφωνώ, 5: συμφωνώ απόλυτα.

• Διαδικαστική δικαιοσύνη: Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση

τηςΔιαδικαστικής δικαιοσύνης αναπτύχθηκε από τονColquitt (2001) και η επι-

λογή του έγινε βάσει της εκτεταμένης χρήσης του βιβλιογραφικά (π.χ. Lashari,

Moazzam, Salman και Irfan, 2016, Naseer, 2011, Smucker και Whisenant, 2009).

Χρησιμοποιήθηκαν επτά ερωτήσεις (ερωτήσεις 1-7 του Παραρτήματος).

• Διανεμητική δικαιοσύνη: Η κλίμακα μέτρησης του Colquitt (2001) χρησιμοποι-

ήθηκε και για τη μέτρηση της Διανεμητικής δικαιοσύνης. Αποτελείται από

πέντε ερωτήσεις και η επιλογή του έγινε βάσει της εκτεταμένης χρήσης του

βιβλιογραφικά ((π.χ. Lashari, Moazzam, Salman και Irfan, 2016, Naseer, 2011,

Smucker και Whisenant, 2009) (ερωτήσεις 8-12 του Παραρτήματος).

• Διαδραστική δικαιοσύνη: Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση

της Διαδραστικής δικαιοσύνης αναπτύχθηκε από τον Colquitt (2001) και η επι-

λογή του έγινε βάσει της εκτεταμένης χρήσης του βιβλιογραφικά (π.χ. Lashari,

Moazzam, Salman και Irfan, 2016, Naseer, 2011, Smucker και Whisenant, 2009).

Χρησιμοποιήθηκαν οκτώ ερωτήσεις (ερωτήσεις 13-20 του Παραρτήματος).

• Εργασιακή απόδοση εντός ρόλου: Για την μέτρηση της εργασιακής απόδο-

σης εντός ρόλου χρησιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις από το εργαλείο που α-

ναπτύχθηκε από τους Griffin και συνεργάτες(2007) και χρησιμοποιήθηκε από

πολλούς ερευνητές (Leroy κ.α., 2012; Li κ.α., 2012) (ερωτήσεις 21-23 του Πα-

ραρτήματος).

• Εργασιακή απόδοση πέραν του ρόλου: Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για

τη μέτρηση της Εργασιακής απόδοσης πέραν του ρόλου αναπτύχθηκε από τους

Podsakoff, MacKenzie, Moorman, and Fetter (1990) για την μέτρηση της OCB.

Επιλέχθηκαν τρία ερωτήματα (ερωτήσεις 24-26 του Παραρτήματος) .
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• Εσωτερική παρακίνηση: Για την μέτρηση της Εσωτερικής παρακίνησης χρη-

σιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις από το εργαλείο που αναπτύχθηκε από την

Amabile (1985) και χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές (Tierney, Farmer,

and Graen (1999) (ερωτήσεις 27-29 του Παραρτήματος).

• Εργασιακή εμπλοκή: Για την μέτρηση της Εργασιακής εμπλοκής χρησιμοποι-

ήθηκαν δέκα ερωτήσεις από το εργαλείο που αναπτύχθηκε από τους Schaufeli,

Bakker & Salanova, (2006) και χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές (ερω-

τήσεις 30-39 του Παραρτήματος).

4.3 Στατιστική Ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας έγινε με τη χρήση του

στατιστικού λογισμικού jamovi σε συνδυασμό με το πρόσθετο πακέτο medmod σε

περιβάλλον Ubuntu Linux 16.04.

Για τη μελέτη της αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων που τέθηκαν

υπό την ίδια έννοια (μεταβλητή) χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s alpha. Τιμές

του δείκτη >0,7 θεωρούνται αποδεκτές, ενώ η αξιοπιστία της συνοχής αυξάνεται όσο

μεγαλώνει ο δείκτης (Nunnely, 1978).

Για την εύρεση των συσχετίσεων των δημογραφικών στοιχείων με τις διερευνηθεί-

σες έννοιες χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson. Για τη διερεύνη-

ση των υποθέσεων και του ρυθμιστικού ρόλου της εσωτερικής παρακίνησης και της

εργασιακής εμπλοκής στην επίδραση των διαφορετικών μορφών οργανωσιακής δι-

καιοσύνης σε διαφορετικές μορφές εργασιακής απόδοσης, έγιναν Αναλύσεις Απλής

Γραμμικής και Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης.

51



5 Αποτελέσματα

5.1 Περιγραφική στατιστική

5.1.1 Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος

Από τη μελέτη των παρακάτω Γραφημάτων, όπου περιγράφονται τα δημογραφικά

στοιχεία του δείγματος, φαίνεται ότι το 29,25% των εργαζομένων είναι άντρες και το

70,75% γυναίκες. Ηλικιακά, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (57,08%)

έχουν ηλικία μεταξύ 40 και 49 ετών και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (44,34% ΑΕΙ

+ 6,60% ΤΕΙ + 35,85% Μεταπτ. + 6,13% Διδακτ. = 92,92%) έχουν λάβει Ανώτατη

εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο Μητρώο Ανθρωπί-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης για το έτος 2015, τα δημογραφικά στοιχεία για την ηλικία και το

μορφωτικό επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων παρουσιάζουν κάποιες αποκλίσεις με

τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στην παρούσα έρευνα. Υπάρχει σημαντική απόκλι-

ση όσον αφορά το φύλο αυτών που ανταποκρίθηκαν στην παρούσα έρευνα (29,25%

άνδρες και 70,75% γυναίκες), σε σχέση με τα στοιχεία που παρουσιάζει τα Μητρώο

(53% άνδρες και 47% γυναίκες). Επιπλέον, σύμφωνα με το μητρώο, η ηλικία των

εργαζομένων μεταξύ 30 και 40 είναι περί το 24% (στην παρούσα έρευνα 17,92%),

μεταξύ 50 και 60 είναι περί το 27% (στην παρούσα έρευνα 25%), μεταξύ 40 και 50

είναι περί το 38% (στην παρούσα έρευνα 57,08%). Όσον αφορά την εκπαίδευση των

εργαζομένων, σύμφωνα με το Μητρώο το 19% των τακτικών υπαλλήλων του δημο-

σίου είναι απόφοιτοι λυκείου (έναντι 7,08% στην παρούσα έρευνα), το 9% απόφοιτοι

ΤΕΙ (έναντι 6,60% στην παρούσα έρευνα), και το 64% τουλάχιστον πανεπιστημιακής

εκπαίδευσης (έναντι 92,92% στην παρούσα έρευνα). Οι διαφορές στην εκπαίδευση

ενδέχεται να απορρέουν από τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς η

υλοποίηση των στόχων του υπουργείου (επιστημονική έρευνα, διαχείριση πολιτιστι-

κού αποθέματος κλπ) απαιτεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Ωστόσο, οι απο-

κλίσεις αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μειώνουν την εγκυρότητα των αποτελε-

σμάτων, καθώς όπως θα φανεί και στη συνέχεια, τα δημογραφικά αυτά στοιχεία δε

φάνηκε να συσχετίζονται με το θεωρητικό μοντέλο της έρευνας.

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των υπολοίπων δημογραφικών στοιχειών, όσον αφο-

ρά την οικογενειακή κατάσταση, το 71,23% των ερωτηθέντων δήλωσαν έγγαμοι. Οι

περισσότεροι εργαζόμενοι (80,19%) είχαν συνολική προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα

άνω των δέκα ετών, ενώ οι μισοί περίπου (46,70%) είχαν επαγγελματική εμπειρία

μεγαλύτερη των είκοσι ετών. Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να

πούμε πως το δείγμα των εργαζομένων βρίσκεται ως επί το πλείστον σε μια παρα-

γωγική εργασιακά ηλικία, με επαρκή προϋπηρεσία και υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
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Σχήμα 4: Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων

(αʹ) Φύλο

29.25%

70.75%

Άνδρες
Γυναίκες

(βʹ) Ηλικία

17.92%

57.08%

25.00%

30-39
40-49
50+

Σχήμα 5: Μόρφωση και οικογένεια

(αʹ) Μορφωτικό επίπεδο

7.08%

6.60%

44.34%

35.85%

6.13%

Απόφοιτος/η Γυμνασίου/Λυκείου
Απόφοιτος/η Τ.Ε.Ι.
Απόφοιτος/η Α.Ε.Ι.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου
Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου

(βʹ) Οικογενειακή κατάσταση

20.75%

71.23%

8.02%

Άγαμος/η
Έγγαμος/η
Διαζευγμένος/η

Σχήμα 6: Κατάσταση εργασίας

25.94%

74.06%

Συμβασιούχος αορίστου χρόνου
Μόνιμος/η
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Σχήμα 7: Προϋπηρεσία

(αʹ) Χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας

1.42%
3.30%

48.58%

46.70%

0 – 3 χρόνια
4 – 10 χρόνια
11 – 19 χρόνια
20 χρόνια και άνω

(βʹ) Έτη προϋπηρεσίας στο Δημόσιο

3.77%

7.08%

8.96%

80.19%

Λιγότερο από 1 χρόνο
1 – 5 χρόνια
6 – 9 χρόνια
10 χρόνια και άνω

Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητών

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση

Φύλο 1,71 0,456

Ηλικία 2,07 0,653

Επίπεδο εκπαίδευσης 3,27 0,939

Οικογενειακή κατάσταση 1,87 0,522

Καθεστώς εργασίας 1,74 0,439

Χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας 3,41 0,628

Χρόνος προϋπηρεσίας στο Δημόσιο 3,66 0,772

Διαδικαστική Δικαιοσύνη 2,81 0,842

Διανεμητική Δικαιοσύνη 2,29 1,010

Διαδραστική Δικαιοσύνη 3,36 0,944

Απόδοση εντός ρόλου 4,46 0,578

Απόδοση πέραν του ρόλου 4,38 0,670

Εσωτερική παρακίνηση 4,43 0,600

Εργασιακή εμπλοκή 3,49 0,807
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5.1.2 Περιγραφικά στοιχεία εννοιών

Σχήμα 8: Συχνότητες Εννοιών
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5.1.3 Συσχετίσεις

Για την εύρεση συσχετίσεων μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων και των εξεταζό-

μενων εννοιών, προβήκαμε σε ανάλυση κατά Pearson, όπως φαίνεται στον Πίνακα

4.

Με εξαίρεση μία θετική συσχέτιση μεταξύ του Χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας

και της Εργασιακής Εμπλοκής με r = 0,234 και p < 0.001, οι συσχετίσεις μεταξύ

δημογραφικών στοιχείων και εξεταζομένων εννοιών βρέθηκαν από ελάχιστα έως

καθόλου σημαντικές στατιστικά.

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 4, υφίστανται συσχετίσεις των ερευνητικών μετα-

βλητών, στατιστικά σημαντικές. Οι τρεις διαστάσεις της δικαιοσύνης συσχετίζονται

μεταξύ τους και με την απόδοση πέραν του ρόλου. Αναλυτικότερα, η Διαδικαστική

δικαιοσύνη συσχετίζεται με την Απόδοση πέραν του ρόλου με r = 0,203 και p < 0,01,

και με την Εργασιακή εμπλοκή με r = 0,286 και p < 0,001. Η Διανεμητική Δικαιο-

σύνη εμφανίζει μια ασθενή συσχέτιση με την Εργασιακή εμπλοκή, με r = 0,146 και

p < 0,05. Η Διαδραστική Δικαιοσύνη έχει μικρή συσχέτιση με την Απόδοση εντός

και εκτός ρόλου με r = 0,164 , r = 0,173 αντιστοίχως και p < 0,05. Παρουσιάζει όμως

55



σημαντική συσχέτιση με την Εργασιακή εμπλοκή με r = 0,307 και p < 0,001. Τέλος,

η Απόδοση εντός ρόλου εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με την Εσωτερική παρακίνηση

και την Εργασιακή εμπλοκή με r = 0,314 και r = 0,260 αντιστοίχως και p < 0,001, ενώ

η Απόδοση πέραν του ρόλου επίσης εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με την Εσωτερι-

κή παρακίνηση και την Εργασιακή εμπλοκή με r = 0,447 , r = 0,319 αντιστοίχως και

p < 0,001.
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5.2 Επαγωγική στατιστική

5.2.1 Cronbach’s alpha

Επαρκή συνάφεια και επομένως καλή αξιοπιστία έχουμε όταν ο δείκτης αυτός είναι

πάνω από 0,7, ενώ χαμηλή αξιοπιστία έχουμε στην περίπτωση που ο δείκτης είναι

μικρότερος από 0,7. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης για τη μελέτη της

αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων που τέθηκαν υπό την ίδια έν-

νοια (μεταβλητή) με τη χρήση του δείκτη Cronbach’s alpha ήταν ικανοποιητικά και

κυμάνθηκαν από 0.777 έως 0.937.

Πίνακας 5: Συνάφεια ερωτημάτων

Έννοια Cronbach’s α

Διαδικαστική Δικαιοσύνη 0,886

Διανεμητική Δικαιοσύνη 0,937

Διαδραστική Δικαιοσύνη 0,910

Απόδοση εντός ρόλου 0,848

Απόδοση πέραν του ρόλου 0,793

Εσωτερική παρακίνηση 0,777

Εργασιακή εμπλοκή 0,930

5.2.2 Ανάπτυξη μοντέλου

Με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Συσχέτισης, προχωρήσαμε στον έλεγχο

των ερευνητικών υποθέσεων με αναλύσεις απλής γραμμικής και πολλαπλής γραμ-

μικής παλινδρόμησης, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση των διαστάσεων της

Οργανωσιακής δικαιοσύνης στις μορφές απόδοσης εντός ρόλου και πέραν του ρόλου

και ο κομβικός ρόλος της εσωτερικής παρακίνησης και της εργασιακής εμπλοκής

στις σχέσεις αυτές. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η Διαδικαστική

Δικαιοσύνη, η Διανεμητική Δικαιοσύνη και η Διαδραστική Δικαιοσύνη. Ως εξαρτη-

μένες, η απόδοση εντός ρόλου και η απόδοση πέραν του ρόλου.

Στο Σχήμα 9 παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την στατιστική επε-

ξεργασία που πραγματοποιήσαμε με τη χρήση του πακέτου medmod (Selker, 2017)

στο περιβάλλον jamovi (Love, Dropmann, Selker, 2018).

58



Σχήμα 9: Μοντέλο σχέσεων

Εργασιακή εμπλοκή

Απόδοση πέραν του ρόλου

H1a: 0,103

H1b: 0,0678

H1c: 0,164 *

H2a: 0,203 **

H2b: 0,0332

H2c: 0,173 *

H4a:
-0,284
**

H3a:
0,0261

H3b:
0,1175

H3c:
-0,0196

H4b:
-0,1142

H4c:
-0,119

H5b:
0,03239

H5c:
0,0591

H6a:
-0,0463

H6b:
-0,05117

H6c:
-0,0431

Διαδικαστική δικαιοσύνη

Διανεμητική δικαιοσύνη Εσωτερική παρακίνηση

Διαδραστική δικαιοσύνη

H5a:
0,12509
*

Απόδοση εντός ρόλου

Σημ.: * p < 0,050 ** p < 0,010 *** p < 0,001

Πιο συγκεκριμένα, οι γραμμικές παλινδρομήσεις για τον έλεγχο των υποθέσεων H1a

έως και H2c (Πίνακας 6) έδειξαν ότι η διαδικαστική δικαιοσύνη βρέθηκε να σχετίζε-

ται θετικά με την απόδοση πέραν του ρόλου (Β = 0,203; p < 0.010), επιβεβαιώνοντας

την υπόθεση H2a της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, στο μοντέλο, η υπόθεση H1a, ό-

τι δηλαδή η διαδικαστική δικαιοσύνη επηρεάζει άμεσα την απόδοση εντός ρόλου

δεν επιβεβαιώθηκε (B = 0,103; p = 0,136). Η διανεμητική δικαιοσύνη δεν βρέθηκε

να σχετίζεται με την απόδοση εντός ρόλου (H1b: B = 0,0678; p = 0,326), ούτε όμως

με την απόδοση πέραν του ρόλου (H2b: B = 0,0332; p = 0,630). Απεναντίας, η δια-

δραστική δικαιοσύνη σχετίστηκε θετικά με την απόδοση εντός ρόλου (B = 0,164; p <

0,050) επιβεβαιώνοντας την υπόθεση Η1c, καθώς επίσης και με την απόδοση πέραν

του ρόλου (B = 0,173; p < 0,050) επιβεβαιώνοντας την υπόθεση Η2c.

Πίνακας 6: Αποτελέσματα Γραμμικής Παλινδρόμησης Υποθέσεων H1a - H2c

Απόδοση εντός ρόλου Απόδοση πέραν του ρόλου

R Adj. R2 F p R Adj. R2 F p

Διαδικαστική

Δικαιοσύνη
0,103 0,00586 2,24 0,136 0,203 0,0365 9 0,003

Διανεμητική

Δικαιοσύνη
0,0678 -0,00014 0,971 0,326 0,0332 -0,00365 0,232 0,630

Διαδραστική

Δικαιοσύνη
0,164 0,0223 5,8 0,017 0,173 0,0254 6,51 0,011

Όσον αφορά τον μετριαστικό ρόλο της εσωτερικής παρακίνησης στην επίδραση των

3 μορφών της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην απόδοση εντός ρόλου (Πίνακας 7),

αυτός δεν επιβεβαιώθηκε από την ανάλυση (υποθέσεις H3a, H3b, H3c). Αντίστοιχα

για τον μετριαστικό ρόλο της εσωτερικής παρακίνησης στην επίδραση των 3 μορ-

φών της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην απόδοση πέραν του ρόλου, η μόνη υπόθε-

ση που επιβεβαιώθηκε ήταν η H4a, δηλαδή του μετριαστικού ρόλου της εσωτερικής
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παρακίνησης στην επίδραση της διαδικαστικής δικαιοσύνης στην απόδοση πέραν

του ρόλου (H4a: Beta = -0,284; p < 0,010).

Πίνακας 7: Αποτελέσματα ελέγχου Moderation Εσωτερικής Παρακίνησης

Απόδοση εντός ρόλου Απόδοση πέραν του ρόλου

Beta p Beta p

Διαδικαστική

Δικαιοσύνη
0,0261 0,777

-0,284

**
0,004

Διανεμητική

Δικαιοσύνη
0,1175 0,076 -0,1142 0,091

Διαδραστική

Δικαιοσύνη
-0,0196 0,823 -0,119 0,131

Στην διερεύνηση του ρόλου της εργασιακής εμπλοκής στην επίδραση των 3 μορφών

της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην εργασιακή απόδοση (Πίνακας 8), βρέθηκε με-

τριαστική σχέση της εργασιακής εμπλοκής με την επίδραση της διαδικαστικής δι-

καιοσύνης στην απόδοση εντός ρόλου (H5a: Beta = 0,12509; p < 0,050). Μελετώντας

τις σχέσεις μεταξύ εργασιακής εμπλοκής, διαδικαστικής δικαιοσύνης και απόδοσης

εντός ρόλου, φαίνεται ότι υπάρχει και κάποια σχέση μεσολάβησης, η οποία δεν είναι

του παρόντος και θα μπορούσε να εξεταστεί σε επόμενη έρευνα. Για τις υποθέσεις

H5b, H5c, H6a, H6b, H6c, τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι δεν υφίσταται

στατιστικά σημαντική σχέση μετριασμού.

Πίνακας 8: Αποτελέσματα ελέγχου Moderation Εργασιακής Εμπλοκής

Απόδοση εντός ρόλου Απόδοση πέραν του ρόλου

Beta p Beta p

Διαδικαστική

Δικαιοσύνη

0,12509

*
0,021 -0,0463 0,526

Διανεμητική

Δικαιοσύνη
0,03239 0,441 -0,05117 0,373

Διαδραστική

Δικαιοσύνη
0,0591 0,204 -0,0431 0,394
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6 Συζήτηση - συμπεράσματα

Η σημασία της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης στους οργανισμούς έχει τραβήξει το εν-

διαφέρον πολλών μελετητών και ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων πραγματεύε-

ται τη σχέση της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης και των διαστάσεών της με διάφορα

οργανωσιακά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων και η εργασιακή απόδοση (Bies και

Τripp, 2005; Conlon, Meyer και Nowakowski, 2005; Colquitt, Conlon, Wesson and Porter,

2001). Ίσως η πιο ασαφής όλων των σχέσεων στη βιβλιογραφία της δικαιοσύνης εί-

ναι η σχέση μεταξύ διαδικαστικής δικαιοσύνης και απόδοσης. Οι Kanfer, Sawyer,

Earley, and Lind (1987) διαπίστωσαν μια αρνητική σχέση μεταξύ της διαδικαστικής

δικαιοσύνης και της απόδοσης ενώ οι Earley and Lind (1987) βρήκαν ότι η διαδικα-

στική δικαιοσύνη επηρεάζει άμεσα την απόδοση εντός ρόλου, γεγονός που δεν επι-

βεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, η διαδικαστική

δικαιοσύνη βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με την απόδοση πέραν του ρόλου, επιβε-

βαιώνοντας τα ευρήματα πολλών μελετών (Ball, Trevino, & Sims, 1994; Moorman,

1991; Skarlicki and Latham, 1996; Konovsky & Folger, 1991).

Όσον αφορά την διανεμητική δικαιοσύνη, δεν βρέθηκε να σχετίζεται με την απόδοση

εντός ρόλου, ούτε όμως με την απόδοση πέραν του ρόλου, σε αντιστοιχία με προηγού-

μενες θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες που θεωρούν ότι τα χρηματικά κίνητρα δεν

αποτελούν τα πιο βασικά κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσης (Jurgensen, 1978;

Rainey, 1982; Nowlin, 1983; Wittmer, 1991; Vrangbaek, 2009) και σε αντίθεση με άλ-

λες που είχαν συνδέσει τη διανεμητική δικαιοσύνη με την απόδοση, σύμφωνα με τις

προβλέψεις της θεωρίας της ισότητας (Ball et al., 1994; Griffeth, Vecchio, & Logan,

1989). Απεναντίας, η διαδραστική δικαιοσύνη σχετίστηκε θετικά με την απόδοση

εντός ρόλου όπως ήταν αναμενόμενο (Ripley, 2003; Kreitzer et al. 1997; AbuAlRub,

2004; Trinkoff et al., 2010; Al-Ahmadi, 2009) καθώς επίσης και με την απόδοση πέραν

του ρόλου (Katz, και Kahn, 1966 ; Yilmaz και Tasdam, 2008; Masterson, Lewis, et al.,

2000).

Περαιτέρω, από τα αποτελέσματα της έρευνας και την ανάλυση του προτεινόμενου

μοντέλου, φάνηκε ότι, όσον αφορά τον μετριαστικό ρόλο της εσωτερικής παρακί-

νησης στην επίδραση των 3 μορφών της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην απόδοση

εντός και πέραν του ρόλου, αυτός δεν επιβεβαιώθηκε παρά μόνον στην επίδραση

της διαδικαστικής δικαιοσύνης στην απόδοση πέραν του ρόλου. Αυτό ερμηνεύεται

από την παρουσία στο δείγμα υψηλού ποσοστού (94%) εργαζομένων με εσωτερική

παρακίνηση, γεγονός που αλλοιώνει την εικόνα εξ’ αιτίας της έλλειψης διακύμαν-

σης. Ωστόσο, μετά τις οριζόντιες περικοπές μισθών και την εφαρμογή του ενιαίου

μισθολογίου, την διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, την έλλειψη μηχανισμών ελέγχου,

ποινών κλπ., παρατηρούμε ότι ένα υψηλό ποσοστό δημοσίων υποαμειβόμενων υπαλ-

λήλων, από εσωτερική παρακίνηση, από δική τους θέληση δηλαδή, υιοθετούν και ε-

φαρμόζουν συμπεριφορές οργανωσιακού πολίτη, αυξάνοντας την απόδοσή τους πέ-
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ραν του καθορισμένου ρόλου τους. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν κατά την

διερεύνηση του ρόλου της εργασιακής εμπλοκής στην επίδραση των 3 μορφών της

οργανωσιακής δικαιοσύνης στην εργασιακή απόδοση. Βρέθηκε, όπως προείπαμε,

ασθενής στατιστικά, μετριαστική σχέση της εργασιακής εμπλοκής μόνον στην επί-

δραση της διαδικαστικής δικαιοσύνης στην απόδοση εντός ρόλου, επιβεβαιώνοντας

την υπόθεσή μας. Το ποσοστό των εμπλεκομένων εργαζομένων ήταν επίσης υψηλό

(55%), αλλοιώνοντας τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αναδεικνύοντας παρ’ όλα αυ-

τά το γεγονός ότι ακόμα και όταν υπάρχουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις,

μια εργασία που εμπεριέχει ουσία και προσφέρει προκλήσεις και ποικιλία, προάγει

τις ικανότητες του ατόμου, οδηγεί σε ουσιώδη συνεισφορά και επηρεάζει την εμπλο-

κή του εργαζομένου (Saks, 2006; Bakker et al., 2007) και επομένως την απόδοση.

Η σημασία της Δικαιοσύνης και οι δυσμενείς επιπτώσεις της απουσίας της στους

οργανισμούς έχουν επισημανθεί από πολλούς μελετητές όπως προαναφέραμε. Οι

μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί στο δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια της οι-

κονομικής κρίσης στη χώρα μας, με μια σειρά οριζόντιων περικοπών των αποδοχών

και επικρίσεων για το έργο των δημοσίων υπαλλήλων, είναι επόμενο να έχουν κλονί-

σει την αίσθηση δικαιοσύνης των εργαζομένων. Καθώς η εργασιακή απόδοση έχει

μεγάλη σημασία τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τους εργαζόμενους, ένας

σημαντικός αριθμός μελετών έχει διεξαχθεί γύρω από αυτή στην Ελλάδα και πολύ

περισσότερο στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι

η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αξιολογεί την εργασιακή της απόδοση

ως αυξημένη, με το μέσο όρο να κυμαίνεται σχετικά υψηλότερα από αυτόν προηγού-

μενων μελετών (Janssen και Van Yperen, 2004; Joiner, 2001; Nikolaou και Robertson,

2001; Thomas κ.α., 2009;). Επειδή οι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή

απόδοση είναι πολλοί και εξαρτώνται τόσο από τον εργαζόμενο όσο και από το πε-

ριβάλλον εργασίας του, τα αίτια αυτής της μικρής απόκλισης μπορεί να ποικίλουν

και να οφείλονται σε δημογραφικές ή ατομικές αποκλίσεις και χαρακτηριστικά, στη

φύση της εργασίας, στην προϋπηρεσία (που στην παρούσα έρευνα βρέθηκε να σχε-

τίζεται), στην κουλτούρα του οργανισμού ή και στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε

(Barrick and Mount, 1991; Campbell κ.α., 1996; Chen κ.α., 2005; Hackman και Oldham,

1976; LePine κ.α., 2005; Parker κ.α., 2006; Wang κ.α., 2005). Τα ιδιαίτερα υψηλά προ-

σόντα που χαρακτήριζαν ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων της έρευνας

σε σχέση με την εργασιακή τους θέση ( 44,34%ΑΕΙ + 6,60% ΤΕΙ + 35,85%Μεταπτ. +

6,13% Διδακτ.%), ενδέχεται επίσης να οδήγησαν στις υψηλές εργασιακές αποδόσεις

(Fine και Nevo, 2008).

6.1 Συνεισφορά της έρευνας

Η συνεισφορά της παρούσας Διπλωματικής εργασίας έχει εφαρμογή τόσο σε θεω-

ρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το προτεινόμενο μοντέλο που εξετάστηκε για
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πρώτη φορά βιβλιογραφικά στην παρούσα έρευνα, επιβεβαίωσε εν μέρει τις επιπτώ-

σεις της Διαδικαστικής, Διανεμητικής και Διαδραστικής Δικαιοσύνης στις μορφές

απόδοσης, τόσο εντός όσο και πέραν του ρόλου ιδιαιτέρως. Ανέδειξε επίσης σε έ-

να βαθμό, τον ρυθμιστικό ρόλο της εσωτερικής παρακίνησης και της εργασιακής

εμπλοκής στην σχέση αυτή. Τέλος, επισήμανε έμμεσα τη σημασία των παραπάνω

παραγόντων ως μέσων αντιμετώπισης των φαινομένων συνολικής αδικίας της πα-

ρούσας συγκυρίας.

6.2 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευ-

να

Η παρούσα έρευνα εμφανίζει και μερικούς περιορισμούς. Ένας βασικός περιορι-

σμός, που ωστόσο είναι μια συνήθης πρακτική σε τέτοιου είδους έρευνες, είναι ότι

τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν βάσει των προσωπικών εκτιμήσεων των εργα-

ζομένων, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και επομένως ενέχονται κίνδυνοι ε-

πηρεασμού του αποτελέσματος (Organ και Ryan, 1995; Podsakoff και Organ, 1986).

Βεβαίως, καθώς οι αντιλήψεις των εργαζομένων για την ύπαρξη Οργανωσιακής Δι-

καιοσύνης στις υπηρεσίες τους ήταν στο επίκεντρο της έρευνας, ήταν λογικό να χρη-

σιμοποιηθεί η παρούσα μέθοδος συλλογής δεδομένων (Thomas και Ganster, 1995).

Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε ταυτόχρονα να γίνει εκτίμηση της εργασιακής

απόδοσης και από τους προϊσταμένους των εργαζομένων. Ένας ακόμη περιορισμός

είναι ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, δηλαδή η ηλεκτρονική αποστολή και συ-

μπλήρωση του ερωτηματολογίου. Αν και συγκεντρώθηκε ένας ικανοποιητικός α-

ριθμός απαντήσεων, το δείγμα αφορούσε υπαλλήλους που διέθεταν επαγγελματικές

ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οργανισμούς οι οποίοι είχαν διαθέσιμες τις πληροφο-

ρίες αυτές. Κατά συνέπεια, ενδέχεται ένα μέρος δημοσίων υπαλλήλων που δε χειρί-

ζεται επαρκώς ηλεκτρονικούς υπολογιστές να μην έλαβε ή να μην ήταν σε θέση να

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Παρόλα αυτά, η επανάληψη της έρευνας με ποιο-

τικές μεθόδους που θα περιέχουν και στοιχεία προσωπικής επαφής, καθιστώντας

πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα, θα ενίσχυε τα αποτελέσματά της . Ένας ακόμη

περιορισμός της έρευνας είναι ότι το δείγμα συγκεντρώθηκε κυρίως από δημοσίους

υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μάλιστα της Βόρειας

Ελλάδας και της κεντρικής υπηρεσίας. Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας ίσως

να μη βρίσκουν εφαρμογή σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα ή στον ιδιωτικό

τομέα. Κατά συνέπεια, η επανάληψη της έρευνας σε όλη την ελληνική επικράτεια,

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, καθώς και σε άλλες χώρες θα ενίσχυε

τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων, αυξάνοντας και την αξιοπιστία του

προτεινόμενου μοντέλου. Εν κατακλείδι, αν και στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε

για πρώτη φορά η συμβολή της εσωτερικής παρακίνησης και της εργασιακής εμπλο-

κής ως ρυθμιστών στη σχέση της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης με την εργασιακή α-
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πόδοση, η διερεύνηση επιπλέον παραγόντων θα ήταν σημαντική σε μια μελλοντική

έρευνα.

6.3 Επίλογος

Σε μια εποχή με δραματικές πολιτικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές ε-

ξελίξεις, ο ρόλος της δικαιοσύνης στους οργανισμούς είναι αναμφισβήτητος. Ειδικό-

τερα στο δημόσιο τομέα, η απουσία της δικαιοσύνης μπορεί να επιφέρει πολλαπλές

δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζομένους αλλά και στους οργανισμούς . Η παρου-

σία αρχών και αξιών όπως της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της ίσης μεταχείρισης

και αξιοκρατίας, της συμμετοχής, της πολυφωνίας και αντιπροσωπευτικότητας στη

λήψη των αποφάσεων αλλά και η παροχή κινήτρων και ανταμοιβών, με έμφαση σε

ενδογενείς παράγοντες, όπως η ανάγκη για αναγνώριση της συνεισφοράς, η ανά-

γκη για επιμόρφωση, αξιοποίηση ιδιαίτερων ικανοτήτων κλπ, μπορούν να βελτιώ-

σουν την απόδοση των οργανισμών. Ειδικότερα στη χώρα μας, οι ραγδαίες αλλαγές

και μεταρρυθμίσεις που επισυμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στους δημόσιους ορ-

γανισμούς, επιβάλλουν την υιοθέτηση μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να

υπάρξει μια ισχυρή βάση ανάπτυξης του δημοσίου τομέα, με ευνοϊκές επιπτώσεις

στην κοινωνία γενικότερα.
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Παράρτημα

Πίνακας 9: Ερωτηματολόγιο

Ερώτηση

Φύλο

1. Άνδρας

2. Γυναίκα

Ηλικία

1. 20 - 29

2. 30 - 39

3. 40 - 49

4. 50+

Επίπεδο εκπαίδευσης

1. Απόφοιτος/η Γυμνασίου/ Λυκείου

2. Απόφοιτος/η Τ.Ε.Ι.

3. Απόφοιτος/η Α.Ε.Ι.

4. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου

5. Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου

Οικογενειακή κατάσταση

1. Άγαμος/η

2. Έγγαμος/η

3. Διαζευγμένος/η
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Καθεστώς εργασίας

1. Συμβασιούχος αορίστου χρόνου

2. Μόνιμος/η

Χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας

1. 0 – 3 χρόνια

2. 4 – 10 χρόνια

3. 11 – 19 χρόνια

4. 20 χρόνια και άνω

Χρόνος προϋπηρεσίας στο Δημόσιο

1. Λιγότερο από 1 χρόνο

2. 1 – 5 χρόνια

3. 6 – 9 χρόνια

4. 10 χρόνια και άνω

Κλίμακα Likert για τις επόμενες ερωτήσεις: 1. Διαφωνώ απόλυτα, 2. Διαφωνώ, 3.

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα

1. Διαδικαστική δικαιοσύνη

• Όταν λαμβάνονται αποφάσεις εισακούγονται οι απόψεις και τα συναι-

σθήματα όσων επηρεάζονται από αυτές

• Κατά τη διαδικασία λήψης μίας απόφασης αντιπροσωπεύονται όλες οι

πλευρές που επηρεάζονται από αυτήν

• Μουπαρέχονται χρήσιμες πληροφορίες (ανατροφοδότηση) σχετικά με την

απόφαση και την εφαρμογή της

• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αμερόληπτη

• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στηρίζεται σε ακριβή στοιχεία

• Μπορώ να αμφισβητήσω το αποτέλεσμα της διαδικασίας λήψης αποφά-

σεων

• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στηρίζεται σε ηθικά και δεοντολογικά

πρότυπα

75



2. Διανεμητική δικαιοσύνη

• Ο οργανισμός μου είναι δίκαιος ως προς τις αμοιβές μου αν λάβω υπ΄ όψιν

μου την προσπάθεια που καταβάλλω στην εργασία μου

• Ο οργανισμός μου είναι δίκαιος ως προς τις αμοιβές μου αν λάβω υπ΄ όψιν

την εμπειρία που διαθέτω

• Ο οργανισμός μου είναι δίκαιος ως προς τις αμοιβές μου αν λάβω υπ΄ όψιν

το επίπεδο της εργασίας μου

• Ο οργανισμός μου είναι δίκαιος ως προς τις αμοιβές μου αν λάβω υπ΄ όψιν

το άγχος και την πίεση της δουλειάς μου

3. Διαδραστική δικαιοσύνη

• Ο άμεσος προϊστάμενος/η προϊσταμένη μου, μου συμπεριφέρεται με ευ-

γενικό και αξιοπρεπή τρόπο

• Ο άμεσος προϊστάμενος/η προϊσταμένη μου, μου συμπεριφέρεται με σε-

βασμό

• Ο άμεσος προϊστάμενος/η προϊσταμένη μου αποφεύγει τις ανάρμοστες

παρατηρήσεις και σχόλια

• Ο άμεσος προϊστάμενος/η προϊσταμένη μου είναι ειλικρινής στην επικοι-

νωνία του/της μαζί μου

• Ο άμεσος προϊστάμενος/η προϊσταμένη μου, μου έχει εξηγήσει πλήρως τις

διαδικασίες και τις συνέπειές τους

• Ο άμεσος προϊστάμενος/η προϊσταμένη μου, δείχνει σκεπτικός/η όσον α-

φορά τα δικαιώματά μου ως εργαζομένου/ης

• Ο άμεσος προϊστάμενος/η προϊσταμένη μου, μου κοινοποιεί σε εύλογο

χρονικό διάστημα τις αποφάσεις καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες

• Ο άμεσος προϊστάμενος/η προϊσταμένη μου, προσαρμόζει τον τρόπο επι-

κοινωνίας του/της στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υφισταμένου/ης

4. Απόδοση εντός ρόλου

• Εκπληρώνω όλες τις απαιτήσεις της δουλειάς

• Επιτυγχάνω τους στόχους που σχετίζονται με την εργασιακή μου θέση

• Εκπληρώνω τα κριτήρια απόδοσης/όσα προβλέπει η θέση εργασίας μου

5. Απόδοση πέραν του ρόλου

• Βοηθώ τους συναδέλφους μου με την δουλειά τους όταν έχουν επιστρέψει

από κάποια περίοδο απουσίας
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• Βοηθώ τους συναδέλφους μου όταν αυξάνεται ο φόρτος εργασίας τους ή

όταν έχουν άλλα προβλήματα

• Αναλαμβάνω πρόθυμα να διεκπεραιώσω εργασίες που δεν ανήκουν στα

καθήκοντά μου, αλλά που είναι χρήσιμες για την γενική εικόνα του οργα-

νισμού

6. Εσωτερική παρακίνηση

(αʹ) Μου αρέσει να βρίσκω λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα

(βʹ) Μου αρέσει να δημιουργώ νέες διαδικασίες για τα εργασιακά μου καθή-

κοντα

(γʹ) Μου αρέσει η βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών ή παραγόμενων

έργων

7. Εργασιακή εμπλοκή

• Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος/η με την εργασία μου

• Στη δουλειά μου αισθάνομαι να πλημμυρίζω από ενεργητικότητα

• Νιώθω γεμάτος/η ζωντάνια και δύναμη όταν εργάζομαι

• Είμαι ενθουσιασμένος/η με τη δουλειά μου

• Η εργασία μου με εμπνέει

• Όταν σηκώνομαι το πρωί έχω διάθεση να πάω στη δουλειά μου

• Νιώθω ευτυχισμένος/η όταν εργάζομαι με εντατικούς ρυθμούς

• Νιώθω υπερήφανος/η για τη δουλειά που κάνω

• Είμαι τελείως απορροφημένος/η από την εργασία μου

• Η δουλειά μου με συναρπάζει
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Σχήμα 10: Πίνακας συσχετίσεων
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