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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	

	

Στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 εργασίας,	 έγινε	 προσπάθεια	 να	 διερευνηθεί	 ο	 βαθμός	

επιρροής	 των	οργανωσιακών	αλλαγών	που	εφαρμόζουν	οι	Οργανισμοί,	 εξαιτίας	 της	

οικονομικής	 κρίσης,	 στο	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 των	 εργαζομένων.	 Το	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο	 αντικατοπτρίζει	 τις	 ατομικές	 πεποιθήσεις	 του	 εργαζόμενου	 για	 τις	

υποσχέσεις	 του	εργοδότη.	Οι	ανεκπλήρωτες	υποσχέσεις	 του	εργοδότη,	εκφράζονται	

ως	 «διάρρηξη»	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 του	 εργαζόμενου.	 Οι	 επιπτώσεις	 της	

διάρρηξης	 στις	 εργασιακές	 σχέσεις	 εξετάστηκαν,	 μετά	 από	 έρευνα	 που	

πραγματοποιήθηκε,	 μεταξύ	 των	 εργαζομένων	 ενός	 δημόσιου	 ελληνικού	

πανεπιστημίου.	 Ειδικότερα,	 εξετάστηκαν	 οι	 επιπτώσεις	 της	 στην	 επίδειξη	 της	

εθελοντικής	 εργασιακής	 συμπεριφοράς,	 η	 οποία	 αναφέρεται	 ως	 «Συμπεριφορά	

Οργανωσιακού	 Πολίτη»	 και	 την	 πρόθεση	 αποχώρησης	 από	 την	 εργασία.	 Τα	

αποτελέσματα	της	έρευνας	επιβεβαίωσαν	ότι:	

Οι	 οργανωσιακές	 αλλαγές	 που	 συντελέστηκαν	 στο	 πανεπιστήμιο,	 λόγω	 της	

οικονομικής	 κρίσης,	 επηρεάζουν	 μεν	 θετικά,	 αλλά	 όχι	 σημαντικά,	 τη	 διάρρηξη	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 των	 εργαζομένων.	 Η	 πλειοψηφία	 των	 ερωτηθέντων	

δήλωσε	 ότι	 βιώνει	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 όμως	 ένα	 σημαντικό	

ποσοστό	 εξακολουθεί	 να	 επιδεικνύει	 Συμπεριφορά	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 και	 δεν	

προτίθεται	να	εγκαταλείψει	την	εργασία	του.	Σημαντικό	εύρημα	μπορεί	να	θεωρηθεί	

ότι,	 ο	 ένας	 στους	 δύο	 ερωτηθέντες	 εξακολουθεί	 να	 εμπιστεύεται	 την	 ηγεσία	 του	

φορέα.	 Αποδεικνύεται	 ότι	 όσο	 μεγαλύτερη	 είναι	 η	 εμπιστοσύνη	 των	 ερωτηθέντων,	

τόσο	 αυξάνεται	 η	 εκπλήρωση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 η	 επίδειξη	 της	

Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη	και	η	πρόθεση	παραμονής	τους	στην	παρούσα	

θέση	εργασίας.	

	

	

	

	

Λέξεις	 κλειδιά:	 Ψυχολογικό	 συμβόλαιο,	 οργανωσιακή	 αλλαγή,	 οικονομική	 κρίση,	

διάρρηξη	Ψυχολογικού	 Συμβολαίου,	 Συμπεριφορά	 Οργανωσιακού	 Πολίτη,	 πρόθεση	

για	αποχώρηση,	εργασιακή	εμπιστοσύνη.	
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ABSTRACT	

	

	 In	 the	 framework	 of	 the	 present	 study	 was	 attempted	 to	 examine	 the	

influence	 of	 organizational	 changes,	 implemented	 by	 the	 Organizations	 due	 to	 the	

economic	crisis,	on	the	employee’s	psychological	contract.	The	psychological	contract	

reflects	 the	 employee's	 individual	 beliefs	 about	 the	 employer's	 promises.	 The	

unfulfilled	employee’s	expectations	are	referred	as	psychological	contract	breach.	The	

impact	of	psychological	contract	breach	on	labor	relationship	was	examined,	following	

a	survey,	between	employees	of	a	public	Greek	university.	In	particular,	was	examined	

its	 impact	on	 the	demonstration	of	 voluntary	work	behavior,	which	 is	 referred	 to	as	

"Organizational	Citizen	Behavior"	and	 the	 intention	 to	 leave	 the	work.	The	 results	of	

the	survey	confirmed	that:	

	 The	organizational	 changes	 that	have	 implemented	affect	 the	psychological	

contract	breach	positively,	but	not	significantly.	The	majority	of	respondents	recorded	

that	 they	 were	 experiencing	 psychological	 contract	 breach,	 but	 a	 significant	

percentage	 still	 demonstrates	Organizational	Citizen	Behavior	and	 intend	 to	keep	on	

working	within	 the	organization.	An	 important	 finding	can	be	considered	that	one	 in	

two	respondents	still	trusts	the	organization's	leadership.	It	turns	out	that	the	greater	

their	 trust	 is,	 the	 higher	 the	 fulfillment	 of	 the	 psychological	 contract,	 the	

demonstration	of	the	Organizational	Citizen	Behavior	and	the	intention	to	stay	in	the	

present	job.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Keywords:	 Psychological	 contract,	 organizational	 change,	 economic	 crisis,	

psychological	contract	breach,	Organizational	Citizenship	Behavior,	intention	to	leave,	

employees	trust.	
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ	

	

“The	 psychological	 contract,	 as	 with	 most	 interpersonal	 structures,	 we	 don’t	

know	we	need	it,	until	it	is	gone”	(D.	E.	Morrison,	1994)	

	

Στον	σημερινό	κόσμο,	οι	οργανισμοί,	λόγω	του	αυξανόμενου	ανταγωνισμού,	 της	

παγκοσμιοποίησης	 των	 αγορών,	 της	 εισαγωγής	 των	 τεχνολογιών	 πληροφορικής	 και	

επικοινωνίας,	 της	 συνεχούς	 αλλαγής	 του	 νομοθετικού	 και	 θεσμικού	 πλαισίου	 και	

κυρίως	της	παγκόσμιας	οικονομικής	κρίσης	που	έκανε	την	εμφάνισή	της	μετά	το	2008,	

αναγκάζονται	να	υιοθετούν	και	να	υλοποιούν	ποικίλες	οργανωσιακές	αλλαγές	για	να	

διατηρήσουν	τη	λειτουργία	και	τη	βιωσιμότητά	τους.	Οι	αλλαγές	αυτές	αφορούν	στον	

καθορισμό	νέων	στρατηγικών	και	πολιτικών	διαχείρισης	των	πόρων	τους	και	κυρίως	

του	ανθρώπινου	δυναμικού	τους.	

Όπως	αναφέρεται	από	τους	Robinson,	Kraatz	και	Rousseau,	(1994),	oι	εργασιακές	

σχέσεις	 είναι	 ένα	 πρωταρχικό	 και	 απαραίτητο	 χαρακτηριστικό	 στοιχείο	 των	

οργανισμών.	 Οι	 σχέσεις	 κοινωνικής	 ανταλλαγής	 είναι	 πρωτογενές	 στοιχείο	 στις	

επιχειρηματικές	και	οργανωτικές	δραστηριότητες.	Οι	 εργασιακές	σχέσεις	αποτελούν	

βασικά	συστατικά	της	θεωρίας	της	κοινωνικής	ανταλλαγής	(Rousseau,	1989;	Rousseau	

και	 Parks,	 1992).	 Χρησιμεύουν	 για	 να	 ενώνουν	 τους	 εργαζόμενους	 με	 τους	

οργανισμούς,	 αλλά	 και	 τους	 εργαζόμενους	 μεταξύ	 τους	 και	 να	 ρυθμίζουν	 την	

εργασιακή	 συμπεριφορά	 ώστε	 να	 διευκολύνονται	 και	 να	 επιτυγχάνονται	 οι	

οργανωτικοί	 στόχοι.	 Για	 το	 λόγο	 αυτό	 αξίζει	 η	 διερεύνησή	 τους	 στο	 πλαίσιο	 της	

μελέτης	της	λειτουργίας	των	οργανισμών.	

Η	επιστημονική	και	εμπειρική	έρευνα	κατέδειξε	ότι	σε	περιόδους	οργανωσιακών	

αλλαγών,	οι	εργασιακές	σχέσεις	αλλάζουν.	Η	αλλαγή	αυτή	έχει	προκύψει	σταδιακά,	

μετά	τη	δεκαετία	του	1980,	ως	αποτέλεσμα	των	προκλήσεων	που	αντιμετώπισαν	οι	

επιχειρήσεις	και	οι	οργανισμοί,	στο	εσωτερικό	και	εξωτερικό	τους	περιβάλλον.	

Οι	 στρατηγικές	 που	 απαιτήθηκαν	 για	 την	 οργανωτική	 αναδιοργάνωση	 των	

οργανισμών,	 έβαζαν	 στο	 περιθώριο	 τις	 παλιές	 εργασιακές	 σχέσεις	 που	 βασιζόταν	

στην	ασφάλεια	εργασίας	και	στη	μακροχρόνια	εμπιστοσύνη	και	αφοσίωση	και	έδιναν	

έμφαση	 σε	 μία	 νέα	 μορφή	 εργασιακής	 σχέσης,	 βασισμένη	 περισσότερο	 στην	

παραγωγικότητα	 και	 τα	 αποδοτικότερα	 οικονομικά	 αποτελέσματα.	 Eίναι	 κοινή	



	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης	 2	

διαπίστωση	ότι	οι	σημερινές	εργασιακές	σχέσεις	χαρακτηρίζονται	από	καχυποψία	και	

έλλειψη	 εμπιστοσύνης	 των	 εργαζομένων	 προς	 τον	 εργοδότη	 τους,	 έτσι	 μπορεί	 να	

συμπεραίνει	 κανείς	 ότι	 η	 παλαιότερη	 εργασιακή	 σχέση	 ζωής	 και	 με	 διάθεση	

προσφοράς	και	από	τις	δύο	πλευρές,	δεν	υπάρχει	πλέον.	

Στο	πλαίσιο	των	εργασιακών	σχέσεων,	οι	ατομικές	πεποιθήσεις	των	εργαζομένων	

αναφορικά	 με	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 εργοδότη	 τους,	 αποτελούν	 τον	 ιστό	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 (Rousseau,	 1989).	 Η	 υποχρέωση	 βασίζεται	 σε	 μία	

υποτιθέμενη	 υπόσχεση	 ή	 ένα	 χρέος.	 Η	 καθοριστική	 ιδιότητα	 που	 διακρίνει	 το	

ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 από	 τις	 τυπικές	 εργασιακές	 συμβάσεις	 είναι	 η	 μη	 ρητή	

διατύπωσή	του	και	η	αντιλαμβανόμενη	φύση	του.	Αποτελεί	ένα	άγραφο	συμβόλαιο	

ανθρώπινων	 σχέσεων	 με	 στόχο	 τη	 δημιουργία	 αμοιβαίας	 εμπιστοσύνης	 και	

αφοσίωσης.	 Η	 αποτυχία	 του	 εργοδότη	 να	 εκπληρώσει	 τις	 αντιλαμβανόμενες	

υποχρεώσεις	 του	 μπορεί	 να	 διαβρώσει	 τόσο	 τη	 μεταξύ	 τους	 σχέση,	 όσο	 και	 τις	

πεποιθήσεις	 του	 εργαζόμενου,	 με	 συνέπεια	 τη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου.	

Η	παγκόσμια	οικονομική	 κρίση	 που	 έκανε	 την	 εμφάνισή	 της	μετά	 το	2008,	 είχε	

σοβαρότατες	 επιπτώσεις,	 εκτός	 των	 άλλων,	 στην	 απασχόληση	 και	 τις	 εργασιακές	

σχέσεις,	 ιδιαίτερα	 στην	 Ελλάδα.	 Έτσι	 προβάλλουν	 αναπάντητα	 ερωτήματα	 όπως:	

Ποιες	είναι	οι	πεποιθήσεις	 των	εργαζομένων	για	 τις	ανεκπλήρωτες	 υποσχέσεις	 των	

εργοδοτών	 τους;	 Θεωρούν	 ότι	 οφείλονται	 στην	 παρατεταμένη	 οικονομική	 κρίση	 ή	

μήπως	όχι;	Εξακολουθούν	τα	άτομα	να	έχουν	εμπιστοσύνη	στον	εργοδότη	τους	και	να	

επιδεικνύουν	 εθελοντική	 εργασιακή	 συμπεριφορά,	 πέραν	 των	 καθηκόντων	 που	

υπαγορεύει	η	ρητή	σύμβαση	εργασίας	τους;	Ποιες	πολιτικές	διοίκησης	ανθρώπινων	

πόρων	 θα	 πρέπει	 να	 υιοθετήσουν	 οι	 διοικήσεις	 των	 οργανισμών,	 προκειμένου	 να	

μετριάζουν	 την	 αρνητική	 στάση	 και	 τη	 συμπεριφορά	 των	 εργαζομένων	 και	 να	

αποτρέπουν	την	πρόθεση	αποχώρησής	τους	από	τον	οργανισμό;	

Στη	 διερεύνηση	 των	 παραπάνω	 θεμάτων	 έχει	 αποδειχθεί	 ότι	 το	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	 ένα	 χρήσιμο	 εργαλείο	 γιατί	 αποδίδει	 νόημα	 στη	

διαφορετική	ατομική	στάση	και	συμπεριφορά	των	εργαζομένων	και	συνεισφέρει	στην	

κατανόησή	 τους.	 Στην	 παρούσα	 εργασία	 θα	 γίνει	 προσπάθεια	 να	 διερευνηθούν	 οι	

ενδεχόμενες	 επιπτώσεις	 των	 οργανωσιακών	 αλλαγών,	 ιδιαίτερα	 σε	 μία	 περίοδο	

οικονομικής	 κρίσης,	 στο	ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 των	 διοικητικών	 εργαζομένων	 ενός	

πανεπιστημιακού	ιδρύματος.	
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Η	 επιλογή	 ενός	 δημόσιου	 Ανώτατου	 Εκπαιδευτικού	 Ιδρύματος	 ως	 μελέτη	

περίπτωσης,	για	τη	διερεύνηση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	των	εργαζομένων	του	

έγινε	για	τους	ακόλουθους	λόγους:	

• Οι	περικοπές	στην	κρατική	χρηματοδότηση	των	Πανεπιστημιακών	Ιδρυμάτων,	

και	γενικά	της	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης,	λόγω	της	οικονομικής	κρίσης,	ξεπέρασε	το	

70%,	

• Η	 ανανέωση	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού	 τους	 περιορίστηκε	 σημαντικά	

(πάγωμα	 ή	 περιορισμός	 νέων	 προσλήψεων	 μόνιμου	 και	 έκτακτου	 διδακτικού	 και	

εκπαιδευτικού	προσωπικού,	δραστική	μείωση	πρόσληψης	διοικητικού	προσωπικού),	

• Η	 κλιμακούμενη	 μείωση	 του	 αριθμού	 των	 διοικητικών	 υπαλλήλων	 των	 ΑΕΙ	

κατά	 την	 τελευταία	 πενταετία	 και	 η	 κρατική	 επιβολή	 σημαντικών	 οργανωσιακών	

αλλαγών	 στις	 πρακτικές	 διοίκησης	 ανθρώπινου	 δυναμικού,	 όπως	 η	

προσυνταξιοδοτική	 διαθεσιμότητα,	 η	 εργασιακή	 εφεδρεία	 οι	 περικοπές	 αποδοχών	

και	κινήτρων.	

• Η	 διευκόλυνση	 διεξαγωγής	 της	 εμπειρικής	 έρευνας	 και	 της	 επικοινωνίας	 με	

τους	συμμετέχοντες	στην	έρευνα,	λόγω	της	υπαγωγής	της	γράφουσας	στην	κατηγορία	

του	διοικητικού	προσωπικού	ενός	δημόσιου	Πανεπιστημιακού	Ιδρύματος.	

Η	 παρούσα	 εργασία	 αναπτύσσεται	 σε	 δύο	 ενότητες,	 τη	 θεωρητική	 και	 την	

εμπειρική.	 Στα	 τέσσερα	 πρώτα	 κεφάλαια	 της	 θεωρητικής	 ενότητας	 παρατίθεται	 η	

βιβλιογραφική	ανασκόπηση	αναφορικά	με	την	έννοια	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	

τις	επιπτώσεις	της	διάρρηξης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	στις	εργασιακές	σχέσεις,	

τον	 μετριαστικό	 ρόλο	 της	 εμπιστοσύνης	 σε	 αυτές	 τις	 επιπτώσεις,	 την	 έννοια	 και	 το	

περιεχόμενο	της	οργανωσιακής	αλλαγής	και	τέλος	τα	αποτελέσματα	της	οικονομικής	

κρίσης	 στην	 Ελλάδα,	 ειδικότερα	 στον	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης.	 Στο	πέμπτο	 κεφάλαιο	

αναφέρονται	 οι	 στόχοι	 της	 παρούσας	 έρευνας,	 γίνεται	 συνοπτική	 παρουσίαση	 των	

σχετικών	 εμπειρικών	 μελετών	 και	 των	 εννοιών	 προς	 διερεύνηση	 και	 ακολουθεί	 η	

διατύπωση	 των	 ερευνητικών	 υποθέσεων	 και	 η	 διαγραμματική	 απεικόνιση	 του	

ερευνητικού	μοντέλου.	

Στην	εμπειρική	ενότητα	και	στο	έκτο	κεφάλαιο	περιγράφονται	η	μεθοδολογία	της	

έρευνας,	 ο	 σχεδιασμός,	 η	 δομή	 του	 ερωτηματολογίου	 και	 η	 διαδικασία	 της	

δειγματοληψίας.	 Στο	 έβδομο	 κεφάλαιο	 παρουσιάζεται	 ο	 τρόπος	 επεξεργασίας	 των	

απαντήσεων,	 οι	 επιμέρους	 στατιστικοί	 έλεγχοι	 που	 πραγματοποιήθηκαν	 για	 τον	

έλεγχο	 των	 υποθέσεων	 που	 διατυπώθηκαν,	 όπως	 η	 παραγοντική	 ανάλυση,	 οι	
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διακυμάνσεις	 και	 οι	 παλινδρομήσεις.	 Τέλος,	 στο	 όγδοο	 κεφάλαιο	 ερμηνεύονται	 τα	

αποτελέσματα	 της	 στατιστικής	 ανάλυσης	 των	 δεδομένων	 και	 αναφέρονται	 η	

συνεισφορά	 της	 εργασίας,	 οι	 περιορισμοί	 στη	 διεξαγωγή	 της,	 καθώς	 και	 προτάσεις	

για	τη	βελτίωση	τους	σε	μελλοντική	έρευνα.	
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Α΄	ΜΕΡΟΣ:	ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	

	

Κεφάλαιο	1.	Το	Ψυχολογικό	συμβόλαιο	

	

1.1.	Εισαγωγή	

Το	ανθρώπινο	δυναμικό	αποτελεί	 ένα	σημαντικό	περιουσιακό	στοιχείο	 για	 έναν	

οργανισμό.	Η	διερεύνηση	της	εξέλιξης	 των	εργασιακών	σχέσεων	απασχολεί	και	έχει	

συγκεντρώσει	 την	 προσοχή	 των	 οργανωσιακών	 ψυχολόγων	 και	 κοινωνιολόγων	 τις	

τελευταίες	 δεκαετίες.	 Είναι	 ένα	 τρόπος	 να	 κατανοήσει	 κανείς	 αλλά	 και	 να	

αντιμετωπίσει	 τη	 στάση	 και	 συμπεριφορά	 των	 εργαζομένων	 μέσα	 στο	 εργασιακό	

περιβάλλον.	 Ένα	 σημαντικό	 εργαλείο	 και	 μέσο	 να	 διερευνήσει	 κανείς	 πως	

εξελίσσονται	 οι	 εργασιακές	 σχέσεις	 και	 ποιοί	 παράγοντες	 επηρεάζουν	 αυτή	 την	

εξέλιξη	είναι	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο.	

Η	 έννοια	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 ήταν	 ένα	 από	 τα	 πλέον	 συζητημένα	

θέματα	της	οργανωσιακής	θεωρίας	τη	δεκαετία	του	’60-70,	ειδικότερα	σε	μελέτες	των	

αμερικανικών	 επιχειρήσεων	 και	 της	 καπιταλιστικής	 παράδοσης	 (Schein,	 1965),	 και	

αφορούσε	σχεδόν	αποκλειστικά	στον	τομέα	έρευνας	των	οργανωσιακών	ψυχολόγων.	

Τι	 είναι	 όμως	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο;	 Σύμφωνα	 με	 τους	 ορισμούς	 που	 έχουν	

διατυπωθεί	στη	σχετική	βιβλιογραφία,	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	είναι	μία	σιωπηρή	

σύμβαση	 μεταξύ	 του	 εργαζόμενου	 και	 του	 εργοδότη	 του,	 η	 οποία	 καθορίζει	 τι	

αναμένεται	να	προσφέρουν	και	να	λάβουν	ο	ένας	από	τον	άλλον	μέσα	από	αυτή	τη	

σχέση.	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	αποτελεί	μία	σημαντική	έννοια	για	την	κατανόηση	των	

καθημερινών	συναισθημάτων	και	της	διάθεσης	των	εργαζομένων.	Όπως	αναφέρει	η	

Bellou	 (2009),	 η	 Rousseau	 ισχυρίζεται	 ότι	 η	 ελκυστικότητα	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου	 είναι	 «η	αξιοπρέπεια	που	προσφέρει	 η	 εμπειρία	 του	 κάθε	ατόμου	στη	

σχέση	εργασίας,	φωτίζοντας	τις	διακριτές,	εσωτερικές	και	δυνητικά	μοναδικές	πτυχές	

της	σχέσης	ενός	ατόμου	με	τον	εργοδότη	του»	(Rousseau,	1989).	

Στην	παρούσα	εργασία,	στο	πλαίσιο	αναφοράς	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	σε	

θεωρητικό	 επίπεδο,	 θα	 παρουσιαστούν	 οι	 βασικές	 εννοιολογικές	 προσεγγίσεις,	 το	

βασικό	θεωρητικό	υπόβαθρο	στο	οποίο	στηρίζεται	η	δημιουργία	του,	το	περιεχόμενο,	

τα	χαρακτηριστικά,	οι	τύποι,	οι	προσδιοριστικοί	παράγοντες	που	το	δημιουργούν	και	

το	διαμορφώνουν,	η	διαχρονική	 του	εξέλιξη,	ο	 τρόπος	αξιολόγησής	 του	και	 τέλος	η	
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επίδραση	 του	 οικονομικού	 εξωτερικού	 περιβάλλοντος	 του	 οργανισμού	 στην	

διαμόρφωση	και	μετεξέλιξή	του.	

	

1.2.	Βασικές	εννοιολογικές	προσεγγίσεις	

Οι	 Bruyn	 και	 Nikolaou-Smokovitis,	 (1979),	 αναφέρουν	 ότι	 ο	 όρος	 "ψυχολογικό	

συμβόλαιο"	 παρουσιάστηκε	 αρχικά	 στις	 μελέτες	 των	 Argyris,	 Levinson,	 Schein,	 και	

ήταν	 συνδεδεμένη	 με	 ένα	 προϋπάρχον	 μοντέλο	 που	 αναπτύχθηκε	 από	 τους	March	

και	 Simon	 (1958)	 το	 οποίο	 βασίστηκε	 σε	 προϋπάρχουσα	 θεωρία	 ισορροπίας	 του	

Barnard	(1938).	Ως	έννοια	αναφερόταν	επίσης	στην	τυπολογία	Wade-Benzoni	για	την	

ταξινόμηση	 των	 οργανισμών	 με	 βάση	 δύο	 μεταβλητές:	 το	 είδος	 της	 εξουσίας	 ή	

δύναμης	που	 χρησιμοποιείται	 από	 τον	 οργανισμό	 και	 το	 είδος	 της	 συμμετοχής	 των	

μελών	του	(Wade-Benzoni,	1961).	

Σύμφωνα	με	τους	Βακόλα	και	Νικολάου,	(2012,	σελ.	470),	η	πρώτη	αναφορά	του	

καταγράφεται	 από	 τον	 Argyris	 στο	 βιβλίο	 του,	 «Understanding	 Organizational	

Behavior»	 (1960).	 Ο	 Argyris	 υποστήριξε	 ότι	 «οι	 οργανισμοί	 είναι	 ένα	 ζωντανό,	

πολύπλοκο	 σύστημα	 και	 μέσα	 σε	 αυτό	 τα	 άτομα	 αλληλεπιδρούν,	 διασυνδέονται	 ή	

αλληλοσυνδέονται	μεταξύ	τους	χωρίς	να	είναι	ξεχωριστές	οντότητες».	Στο	βιβλίο	του	

αναφέρεται	 ότι	 υπάρχει	 μία	 άγραφη	 συμφωνία	 μεταξύ	 των	 δύο	 συμβαλλομένων	

μερών	 που	 αντανακλά	 στη	 διατήρηση	 της	 σταθερής	 και	 υψηλής	 απόδοσης	 και	

παραγωγικότητας.	 Έτσι,	 αν	 ο	 οργανισμός	 δεν	 παρεμβαίνει	 και	 εμπιστεύεται	 τον	

εργαζόμενο	να	εκτελεί	την	εργασία	του,	όπως	εκείνος	γνωρίζει,	τότε	θα	διατηρηθεί	η	

απόδοσή	του	σε	υψηλά	επίπεδα.	Σε	αντάλλαγμα	ο	εργαζόμενος	θεωρεί	τη	διοίκηση	

του	 οργανισμού	 δίκαιη	 και	 τίμια	 και	 περιμένει	 να	 σέβεται	 το	 δικαίωμά	 του	 για	

επαγγελματική	ανάπτυξη	και	εξέλιξη.	

Στη	συνέχεια	και	σύμφωνα	με	πολλούς	ερευνητές,	ο	«πατέρας»	της	έννοιας	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 ο	 Levinson	 (Levinson	 και	 οι	 συνεργάτες	 του,	 1962)	

αναφέρθηκε	 στο	ψυχολογικό	 συμβόλαιο	ως	 «μια	 σειρά	 από	αμοιβαίες	 προσδοκίες,	

τις	 οποίες	 δεν	αντιλαμβάνονται	 ξεκάθαρα	 τα	συμβαλλόμενα	μέρη	 της	σχέσης,	αλλά	

αυτές	καθορίζουν	και	κατευθύνουν	τη	μεταξύ	τους	σχέση».	Ο	Levinson	υποστήριξε	ότι	

οι	 δημιουργούμενες	 αμοιβαίες	 προσδοκίες	 είναι	 σιωπηρές,	 ανεπίσημες	 και	

άρρηκτες.	

Όπως	 αναφέρει	 ο	 Roehling,	 (1997),	 η	 ερευνητική	 ομάδα	 του	 Levinson	 εντόπισε	

έναν	αριθμό	διαφορετικών	 τύπων	προσδοκιών	 των	εργαζομένων,	 τόσο	ασυνείδητες	
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όσο	 και	 συνειδητές,	 που	 μπορεί	 να	 το	 συνθέτουν.	 Οι	 ασυνείδητες	 προσδοκίες	

περιελάμβαναν	 εκείνες	 που	 είχαν	 να	 κάνουν	 με	 ψυχολογικά	 ζητήματα,	 όπως	 η	

μέριμνα	 και	 η	 φροντίδα,	 ενώ	 οι	 συνειδητές	 να	 έχουν	 σχέση	 με	 την	 απόδοση	 της	

εργασίας,	την	απόκτηση	συγκεκριμένων	δεξιοτήτων,	τις	κοινωνικές	σχέσεις	στον	χώρο	

εργασίας,	 την	 ασφάλεια	 εργασίας	 και	 τις	 οικονομικές	 απολαβές.	 Κατέληξαν	 στο	

συμπέρασμα	 ότι	 «ο	 οργανισμός	 αναμένει	 από	 τους	 εργαζόμενους	 να	 είναι	 καλοί	

εκπρόσωποι	 του,	 να	 βελτιώνουν	 τις	 δεξιότητές	 τους	 για	 να	 καταλαμβάνουν	 θέσεις	

αυξανόμενης	 ευθύνης,	 να	 εκπαιδεύουν	 τους	 άλλους	 εργαζόμενους	 με	 χαμηλότερη	

εξειδίκευση,	να	συνυπάρχουν	ειρηνικά	μαζί,	να	παραμένουν	στην	εταιρεία	για	μεγάλο	

χρονικό	διάστημα	και	να	εργάζονται	σκληρότερα	και	περισσότερο,	όταν	απαιτείται.	Σε	

αντάλλαγμα,	ο	οργανισμός	θα	φροντίζει	για	την	ασφάλεια	τους	και	θα	τους	τοποθετεί	

σε	λιγότερο	απαιτητικές	θέσεις	εργασίας	με	την	πάροδο	του	χρόνου»	Roehling,	(1997,	

p.	208).	

Η	οργανωτική	ψυχολογία	του	Schein,	(1980),	μαζί	με	την	πρώιμη	δουλειά	του	το	

1965,	 βελτίωσαν	 τη	 θεωρία	 του	 Levinson	 για	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο.	 Ο	 Schein,	

(1965),	με	βάση	τις	παραπάνω	θεωρίες,	αντιμετώπισε	ρητά	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	

ως	ψυχολογική	έννοια,	που	περιλαμβάνει	ένα	πρότυπο	της	εξουσίας	του	Οργανισμού	

και	ένα	πρότυπο	της	επιρροής	του	εργαζόμενου,	η	οποία	εξαρτάται	σε	μεγάλο	βαθμό	

από	 τη	 βάση	 της	 συναίνεσης	 και	 της	 νομιμότητας	 της	 εξουσίας,	 και	 μπορεί	 να	

διαφέρει	από	τον	ένα	οργανισμό	στον	άλλο	και	από	τη	μια	κοινωνία	στην	άλλη.	Με	

βάση	την	έρευνα	του	Argyris	και	του	Levinson,	ο	Schein,	(1980,	σελ.	22-23)	πρότεινε	

ότι	 «η	έννοια	 του	ψυχολογικού	συμβολαίου	 ισχύει	 για	 τις	άγραφες	προσδοκίες	που	

λειτουργούν	 ανά	 πάσα	 στιγμή	 μεταξύ	 κάθε	 μέλους	 ενός	 οργανισμού	 και	 των	

διαφόρων	 εκπροσώπων	 του».	 Υποστήριξε	 επίσης	 ότι	 «πολλές	 από	 αυτές	 τις	

προσδοκίες	είναι	σιωπηρές	και	συνεπάγονται	 την	αίσθηση	της	αξιοπρέπειας	και	 της	

αξίας	του	ατόμου».	

Ο	 Schein	 ασπαζόμενος	 την	 άποψη	 του	 Levinson	 ότι	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	

εξυπηρετεί	θετικούς	σκοπούς,	δήλωσε	ότι	πρωταρχική	σημασία	 για	 τον	 εργαζόμενο	

έχει	 ο	 αυτοπροσδιορισμός	 μέσα	 στη	 σχέση	 ενώ	 οι	 οικονομικές	 απολαβές	 έχουν	

δευτερεύουσα.	 Κατέληξε	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 τα	 χρήματα	 δεν	 μπορούσαν	 να	

αγοράσουν	 ευελιξία,	 δημιουργικότητα	 και	 δέσμευση.	 Τα	 συμπεράσματά	 του	

βασίστηκαν	 στο	 γεγονός	 ότι	 οι	 εργαζόμενοι	 παρακινούνταν	 από	 την	 εγγενή	

(εσωτερική)	 αξιολόγησή	 των	 οργανωτικών	 στόχων.	 Πρότεινε	 λοιπόν	 ότι,	 αν	 ο	
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οργανισμός	 επιθυμεί	 την	 μεγαλύτερη	 δέσμευση	 των	 εργαζομένων,	 θα	 πρέπει	 να	

προσφέρει	 κίνητρα,	 όπως	 αυτονομία,	 ευθύνη	 και	 ευκαιρίες	 για	 επαγγελματική	

ανέλιξη,	 παρέχοντας,	 όπως	 το	 έθεσε,	 «ενδιαφέρουσα	 και	 ουσιαστική	 εργασία»	

(Schein,	1980,	σελ.69).	

Ο	 Kotter,	 (1973),	 χαρακτήρισε	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 «ως	 μία	 σιωπηρή	

σύμβαση,	μεταξύ	του	ατόμου	και	του	οργανισμού,	η	οποία	καθορίζει	τι	προσδοκεί	να	

δώσει	 και	 να	 δεχθεί	 ο	 καθένας	 στη	 σχέση	 τους».	 Ο	 Kotter	 ενσωματώνει	 τις	

προσδοκίες	 τόσο	 του	 εργαζόμενου	 όσο	 και	 του	 εργοδότη	 σε	 αντίθεση	 με	 τους	

προηγούμενους	 που	 ορίζουν	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 ως	 συνέπεια	 των	

συμφωνημένων	προσδοκιών.	Όπως	αναφέρει	σχετικά	ο	Roehling,	(1997),	εισάγει	την	

έννοια	της	"αντιστοίχισης	 (matching)"	για	να	περιγράψει	 τη	συμφωνία	μεταξύ	τους,	

αλλά	σε	σχέση	με	το	ταίριασμα	ή	την	αναντιστοιχία	των	προσδοκιών	τους.	

Με	 το	 πέρασμα	 του	 χρόνου,	 η	 σχετική	 βιβλιογραφία	 και	 η	 εμπειρική	 έρευνα	

συνέχισε	 να	 εξελίσσεται	 γύρω	 από	 την	 έννοια	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 με	

σταθμό	την	έρευνα	της	«γκουρού»	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	Rousseau,	 (1989).	

Ορίζει	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 ως	 «τις	 ατομικές	 πεποιθήσεις	 του	 εργαζόμενου	

αναφορικά	 με	 τους	 όρους	 και	 τις	 συνθήκες	 μιας	 αμοιβαίας	 συμφωνίας	 μεταξύ	 του	

συγκεκριμένου	ατόμου	και	του	άλλου	μέρους»	(Rousseau,	1989,	p.	126).	

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εμπειρικής	 διερεύνησής	 της,	 η	 Rousseau	 επηρέασε	 όσο	

κανείς	 άλλος,	 την	 έρευνα	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 ξεφεύγοντας	 από	 τους	

προγενέστερους	 ερευνητές	 και	 εντοπίζοντας	 τρεις	 σημαντικές	 πτυχές	 του.	Πρώτον,	

υποστήριξε	 ότι	 οι	 oργανισμοί	 δεν	 θα	 μπορούσαν	 να	 συνάψουν	 ένα	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο,	 επειδή	 δεν	 μπορεί	 να	 αναμένεται	 αμοιβαιότητα	 από	 μια	 μη	 αποδεκτή	

οντότητα.	 Όπως	 υποστήριζε,	 "o	 οργανισμός	 παρέχει	 το	 πλαίσιο	 για	 τη	 δημιουργία	

ενός	ψυχολογικού	συμβολαίου,	αλλά	δεν	μπορεί	με	τη	σειρά	του	να	έχει	ψυχολογικό	

συμβόλαιο	 με	 τα	 μέλη	 της.	Οι	 οργανισμοί	 δεν	 μπορούν	 να	 «αντιληφθούν»,	 ενώ	 οι	

μεμονωμένοι	εκπρόσωποί	τους	μπορούν	προσωπικά	να	αντιληφθούν	ένα	ψυχολογικό	

συμβόλαιο	με	 τους	υπαλλήλους	και	 να	ανταποκριθούν	αναλόγως»	 (Rousseau,	1989,	

σελ.	126).	Παρόλα	αυτά,	είναι	σημαντικό	να	επισημανθεί	ότι	η	Rousseau	υποστήριζε	

ότι	 παρόλο	 που	 οι	 εργαζόμενοι	 δεν	 μπορούν	 να	 υποθέσουν	 ότι	 υπάρχει	

αμοιβαιότητα,	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 θα	 μπορούσε	 να	 υπάρξει	 μεταξύ	 των	

εργαζομένων	και	των	εκπροσώπων	των	οργανισμών,	όπως	είναι	οι	διευθυντές	και	οι	

άμεσοι	προϊστάμενοι	και	οι	υπεύθυνοι	διαχείρισης	ανθρώπινου	δυναμικού.	
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Δεύτερον,	 επισήμανε	 ότι	 τo	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 βασίζεται	 σε	

αντιλαμβανόμενες	 υποσχέσεις,	 όπου	 μια	 υπόσχεση	 ορίζεται	 «ως	 οποιαδήποτε	

ανακοίνωση	μελλοντικής	πρόθεσης».	Για	πρώτη	φορά	γίνεται	αναφορά	σε	ένα	βασικό	

στοιχείο	του	περιεχομένου	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	στην	υποσχετική	φύση	του,	

σε	σύγκριση	με	τους	προηγούμενες	ερευνητές	που	είχαν	δώσει	μεγαλύτερη	έμφαση	

στις	προσδοκίες	των	εργαζομένων.	

Τρίτον,	η	Rousseau	σε	μεταγενέστερη	έρευνα	της	το	1991,	έδωσε	έμφαση	σε	ένα	

τρίτο	 βασικό	 στοιχείο	 που	 χαρακτηρίζει	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο,	 την	

υποκειμενικότητα	 της	 αξιολόγησής	 του.	 Διαφοροποιήθηκε	 από	 τους	 Levinson	 και	

Schein,	 με	 το	 επιχείρημα	 ότι	 η	 ατομική	 αντίληψη	 είναι	 εσωτερική	 και	

ιδιοσυγκρασιακή,	 δεν	 είναι	 απαραίτητα	 κοινή	 για	 όλους	 τους	 άλλους	 και	 οι	

εργαζόμενοι	 και	 οι	 εργοδότες	 δεν	 έχουν	 αμοιβαία	 συμφωνία	 για	 το	 σύνολο	 των	

πεποιθήσεων	 που	 συνιστούν	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο.	 Αργότερα	 το	 1995	 και	 το	

2001,	 παρουσίασε	 τον	 τρόπο	 που	 το	 περιεχόμενο	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	

γίνεται	 αντιληπτό,	 ερμηνεύεται	 και	 διαμορφώνεται.	 Υποστήριξε	 ότι	 η	 υποκειμενική	

αξιολόγηση	 του	 εργαζόμενου	 για	 το	 ψυχολογικό	 του	 συμβόλαιο	 είναι	 αυτή	 που	

επηρεάζει	την	εργασιακή	του	συμπεριφορά,	τις	διαθέσεις	και	τη	στάση	του.	

Στη	μετάπειτα	εννοιολογική	προσέγγιση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	συνέβαλε	

σημαντικά	 η	 Robinson,	 (1996),	 η	 οποία	 το	 διατύπωσε	 «ως	 αποτελούμενο	 από	 τις	

πεποιθήσεις	 των	 ατόμων	 για	 τις	 αμοιβαίες	 υποσχέσεις	 των	 εργαζομένων	 και	 του	

εργοδότη»	 αναδεικνύοντας	 τις	 πεποιθήσεις	 για	 το	 τι	 οφείλει	 ο	 εργαζόμενος	 στον	

εργοδότη	και	αντίστοιχα	τι	οφείλει	ο	εργοδότης	στον	εργαζόμενο»	(Robinson,	1996,	p.	

575).	 Στην	 έρευνά	 της	 επισήμανε	 ότι	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 πρέπει	 να	

διαφοροποιείται	 από	 την	 εργασιακή	 ικανοποίηση	 και	 τις	 γενικές	 πεποιθήσεις	 του	

εργαζόμενου	 και	 μόνο	 οι	 προσδοκίες	 που	 προέρχονται	 από	 τις	 αντιλαμβανόμενες	

άρρητες	ή	ρητές	υποσχέσεις	του	εργοδότη	είναι	μέρος	του	ψυχολογικού	συμβολαίου.	

Το	 1997,	 οι	 Morrison	 και	 Robinson	 εξήγησαν	 περαιτέρω	 ότι	 το	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο	 υπόκειται	 και	 υπάρχει	 στις	 πεποιθήσεις	 αυτών	 που	 το	 βιώνουν	 και	

διακρίνουν	τις	προσδοκίες	από	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	που	δεν	μοιράζονται	άλλοι,	

από	 τους	 κοινούς	 κανόνες	 συμπεριφοράς	 που	 είναι	 προφανείς	 για	 έναν	 τρίτο.	 Η	

έρευνά	 τους	αφορούσε	 ιδιαίτερα	 τη	διαδικασία	 της	 διάρρηξης	 και	 παραβίασης	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου,	δύο	διαστάσεις	του	που	έχουν	σημαντικές	επιπτώσεις	στις	

εργασιακές	σχέσεις.	
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Το	2002,	οι	Conway	και	Briner,	όρισαν	ότι	τo	ψυχολογικό	συμβόλαιο	αποτελεί	ένα	

χρήσιμο	εργαλείο,	τόσο	για	την	αξιολόγηση	των	εργασιακών	σχέσεων	όσο	και	για	την	

κατανόηση	των	στάσεων	και	συμπεριφορών	των	δύο	συμβαλλομένων	μερών.	

Επανερχόμενη,	 η	 Rousseau	 το	 2003,	 πρότεινε	 ότι	 για	 να	 κατανοηθεί	 η	

δυναμικότητα	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 θα	 πρέπει	 να	 γίνει	 μία	 εκτεταμένη	

εξέταση	μιας	σειράς	 των	ψυχολογικών	διεργασιών	 του	 εργαζόμενου.	 Συγκεκριμένα,	

επανεξέτασε	 την	 αξία	 της	 δημιουργίας,	 συντήρησης	 και	 αλλαγής	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου,	τη	δυναμική	της	αμοιβαιότητας	των	συμφωνιών	και	συναλλαγών	για	την	

την	κατανόηση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	στους	οργανισμούς.	

Ο	 Guest,	 (1998	 a,b,	 2004),	 διαμορφώνοντας	 διαφορετική	 άποψη	 από	 τους	

προηγούμενους	 ερευνητές,	 υποστήριξε	 ότι	 η	 διερεύνηση	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου	 απαιτεί	 και	 την	 ταυτόχρονη	 διερεύνηση	 του	 και	 από	 τη	 μεριά	 του	

οργανισμού,	ο	οποίος	έχει	ψυχολογικό	συμβόλαιο	που	υφίσταται	και	εκφράζεται	από	

τους	 εκπροσώπους	 του.	 Επιπλέον	 θεώρησε	 ότι,	 εξαιτίας	 των	 συνεχών	 και	

μεταβαλλόμενων	 συνθηκών	 στη	 διαχείριση	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού,	 απαιτείται	

ένα	 διαφορετικό	 εννοιολογικό	 πλαίσιο	 γύρω	 από	 το	 οποίο	 θα	 πρέπει	 να	 κινηθεί	 η	

περαιτέρω	 έρευνα.	 Ένα	 πλαίσιο	 που	 να	 επιτρέπει	 τη	 διερεύνηση	 των	 εργασιακών	

σχέσεων,	αλλά	μέσα	από	τις	οργανωσιακές	αλλαγές	που	επιβάλλουν	οι	αλλαγές	στο	

ευρύτερο	οικονομικό	και	κοινωνικό	περιβάλλον	των	οργανισμών.	

Προς	 αυτή	 την	 κατεύθυνση	 διατύπωσαν	 τα	 ευρήματά	 τους	 για	 το	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο	 οι	 Coyle-Shapiro	 και	 Kessler	 το	 2000.	 Το	 εμπειρικό	 τους	 μοντέλο,	

αναγνωρίζοντας	 την	 αμοιβαιότητα	 της	 εργασιακής	 σχέσης,	 περιελάμβανε	 τις	

αντιλαμβανόμενες	υποχρεώσεις	και	των	δύο	μερών,	σε	φορείς	του	δημόσιου	τομέα.	

Η	 έρευνά	 τους	 περιελάμβανε	 εκπροσώπους	 των	 οργανισμών	 και	 εργαζόμενους.	 Τα	

ευρήματά	τους	κατέδειξαν	ότι	οι	εργαζόμενοι	αναθεωρούν	τη	δέσμευσή	τους	και	την	

προσφορά	 τους	 στον	 οργανισμό,	 όταν	 αντιλαμβάνονται	 ότι	 δεν	 εκπληρώνονται	 οι	

προσδοκίες	τους.	

Επανερχόμενος	 ο	 Guest,	 (2004),	 ανέπτυξε	 ένα	 αναλυτικό	 μοντέλο	 στο	 οποίο	

χρησιμοποιεί	το	περιεχόμενο	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	προκειμένου	να	εξηγήσει	

τις	αιτίες,	τη	φύση,	αλλά	και	την	επίδρασή	του.	Η	έρευνά	του	πραγματοποιήθηκε	και	

για	τα	δύο	συμβαλλόμενα	μέρη,	εργαζόμενο	και	εργοδότη.	Όπως	αποτυπώνεται	στο	

παρακάτω	διάγραμμα,	αυτό	το	αναλυτικό	μοντέλο	που	πρότεινε,	εμπεριέχει	όχι	μόνο	

τους	δομικούς	παράγοντες	του	περιεχομένου	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	αλλά	και	
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τις	 διοικητικές	 πρακτικές	 και	 πολιτικές	 του	 οργανισμού	 για	 την	 εξέλιξη	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου.	Ειδικότερα	υποστηρίζει	ότι	προκειμένου	να	κατανοηθεί	η	

επιρροή	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	στη	στάση	και	συμπεριφορά	του	εργαζόμενου,	

θα	πρέπει	να	ληφθούν	σοβαρά	υπόψη	η	οργανωσιακή	δικαιοσύνη	και	η	εμπιστοσύνη	

του	εργαζόμενου	στην	ηγεσία	του	οργανισμού.	

	
Όσα	 αναφέρθηκαν	 προηγουμένως	 ήταν	 μία	 σύντομη	 αναφορά	 στις	

σημαντικότερες	 εννοιολογικές	 προσεγγίσεις	 της	 έννοιας	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου,	 δεδομένου	 ότι	 η	 περιορισμένη	 έκταση	 της	 παρούσας	 εργασίας	 δεν	

επιτρέπει	 την	 αναλυτικότερη	 αναφορά	 περισσότερων.	 Παρόλο	 όμως	 που	 το	

ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 έχει	 θεωρηθεί	 σημαντικό	 για	 την	 εξέταση	 των	 εργασιακών	

σχέσεων,	 η	 διερεύνησή	 του	 δεν	 έχει	 αναπτυχθεί	 αρκετά	 σε	 θεωρητικό	 επίπεδο	 και	

ιδιαίτερα	δεν	έχει	εξεταστεί	εμπειρικά,	δίνοντας	το	περιθώριο	για	περαιτέρω	έρευνα.	

	

1.3.	Κύριες	θεωρίες	κατανόησης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	

Η	 διερεύνηση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 βασίστηκε	 σε	 σημαντικές	 θεωρίες	

της	επιστήμης	της	οργανωσιακής	ψυχολογίας	και	συμπεριφοράς.	Αυτές	αποτέλεσαν	

το	βασικό	θεωρητικό	υπόβαθρο	της	κατανόησής	του	και	παρουσιάζονται	συνοπτικά	

και	συγκεκριμένα:	

Ø Η	θεωρία	της	ισότητας	(equity	theory)	
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Η	 θεωρία	 της	 ισότητας	 διατυπώθηκε	 από	 τον	 Adams,	 (1965)	 και	 είναι	 μία	

γνωστική,	 ψυχολογική	 θεωρία	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 «σε	 μία	 κοινωνική	 σχέση	 το	

άτομο	συγκρίνει	αυτά	που	βάζει	και	παίρνει	από	αυτή	τη	σχέση,	με	αυτά	που	βάζει	

και	 παίρνει	 το	 άλλο	 μέλος	 της	 σχέσης,	 ή	 κάποιο	 άλλο	 άτομο	 που	 βρίσκεται	 σε	

παρόμοια	θέση	με	τη	δική	του»	 (Κάντας,	1997,	σελ.	60).	Ειδικότερα	στον	εργασιακό	

χώρο,	το	άτομο	συγκρίνει	τα	δικά	του	εισερχόμενα	(inputs)	και	εξερχόμενα	(outputs)	

με	τα	αντίστοιχα	κάποιου	συναδέλφου	του,	που	μπορεί	να	είναι	μέλος	της	ομάδας	ή	

όχι.	 Στα	 εισερχόμενα	 βάζει	 αυτά	 που	 θεωρεί	 ότι	 προσφέρει	 στην	 εργασία	 του	

(προσόντα,	 προσπάθεια,	 εμπειρία	 κλπ)	 και	 στα	 εξερχόμενα	 αυτά	 που	 λαμβάνει	

ανταποδοτικά	 (χρηματική	 αμοιβή,	 αναγνώριση,	 ασφάλεια	 κλπ).	 Με	 μαθηματικό	

τρόπο	η	σχέση	αποδόθηκε	από	τον	Adams	ως	εξής:	

Op/Ip=Oo/Io,	όπου	

Op:Output	of	person,	Ip:Input	of	person,	

Oo:Output	of	other,	Io:Input	of	other	

Εφόσον	οι	δύο	λόγοι	είναι	ίσοι,	τότε	υπάρχει	ισότητα	και	δικαιοσύνη,	διαφορετικά	

υπάρχει	ανισότητα	υπέρ,	ή	σε	βάρος	του	ενός.	Βέβαια	στην	πραγματικότητα	τα	άτομα	

δεν	 πραγματοποιούν	 τέτοιους	 μαθηματικούς	 υπολογισμούς	 αλλά	 συγκρίνουν	

υποκειμενικά	τα	εισερχόμενα	και	εξερχόμενα,	τόσο	τα	δικά	τους	όσο	και	των	άλλων	

που	αντιλαμβάνονται.	Όταν	η	σύγκριση	δείξει	ανισότητα	σε	βάρος	του,	τότε	το	άτομο	

διακατέχεται	 από	 ψυχολογική	 ένταση	 και	 κινείται	 προς	 την	 κατεύθυνση	 να	 τη	

μειώσει.	 Η	 προσφορά	 της	 θεωρίας	 της	 ισότητας	 έστρεψε	 την	 προσοχή	 σε	 θέματα	

δίκαιης	 κατανομής	 αμοιβών	 καθώς	 και	 στον	 σημαντικό	 ρόλο	 της	 ισότητας	 στην	

παραγωγικότητα	 του	 εργαζόμενου,	 όμως	 προβληματίζει	 διότι	 πολλές	 από	 τις	

διαπιστώσεις	της	στηρίζονται	σε	πειράματα	εργαστηρίου	(Κάντας,	1997,	σελ.	73).	

Ø Η	θεωρία	της	γνωστικής	δυσαρμονίας	(cognitive	dissorance	theory)	

Αποτελεί	τη	γνωστότερη	από	τις	θεωρίες	της	γνωστικής	συνοχής	και	αναπτύχθηκε,	

όπως	αναφέρει	ο	Κάντας	(1997),	από	τον	Festinger	το	1977.	Σύμφωνα	με	τη	θεωρία	

της	γνωστικής	δυσαρμονίας	οι	πεποιθήσεις	του	ατόμου	θα	πρέπει	να	είναι	αρμονικές	

μεταξύ	 τους.	 Αν	 δεν	 συμβαίνει	 αυτό,	 τότε	 το	 άτομο	 οδηγείται	 σε	 κατάσταση	

ψυχολογικής	έντασης	και	προσπαθεί	να	επαναφέρει	την	αρμονία	που	επιθυμεί.	Αυτό	

μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 είτε	 με	 την	 αλλαγή	 των	 υφιστάμενων	 συνθηκών	 που	

επηρεάζουν	τις	πεποιθήσεις	του,	δηλαδή	με	την	αλλαγή	της	συμπεριφοράς	του,	ή	με	

το	να	προσπαθήσει	να	ερμηνεύσει	διαφορετικά	την	δυσαρμονία	που	αντιλαμβάνεται.	
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Για	 να	 είναι	 ικανοποιημένος	 ένας	 εργαζόμενος	 θα	 πρέπει	 οι	 αντιλήψεις	 για	 την	

εργασιακή	 συνεισφορά	 του	 να	 συμφωνούν	 με	 την	 προσδοκώμενη	 ανταμοιβή	 του	

(Κάντας,	1997,	σελ.	60).	

Ø Η	θεωρία	της	κοινωνικής	ανταλλαγής	(social	exchange	theory)	

Σύμφωνα	με	τον	ιδρυτή	της	θεωρίας	της	κοινωνικής	ανταλλαγής,	Homans,	(1961),	

το	 άτομο	 εμπλέκεται	 σε	 διαφορετικές	 διαπροσωπικές	 σχέσεις	 προκειμένου	 να	

επηρεάσει	 τον	 αντισυμβαλλόμενό	 του,	 ώστε	 να	 πετύχει	 την	 καλύτερη	 δυνατή	

απολαβή,	να	μεγιστοποιήσει	το	προσωπικό	του	όφελος	και	να	μειώσει	τη	ζημία	του.	

Στο	πλαίσιο	αυτό	και	σύμφωνα	με	τον	Blau,	(1964),	το	"δούναι	και	λαβείν"	μεταξύ	των	

μελών	μιας	κοινωνίας	αποτελεί	τη	θεωρητική	βάση	της	κοινωνικής	ανταλλαγής.	

Οι	άνθρωποι	 κατά	 τη	διαμόρφωση	 των	κοινωνικών	 τους	σχέσεων	επενδύουν	σε	

αυτές	και	αναμένουν	κάποια	οφέλη	τα	οποία	θα	πρέπει	να	είναι	μεγαλύτερα	από	το	

κόστος	 που	 συνεπάγεται	 η	 διατήρηση	 της	 σχέσης	 τους.	 Έτσι	 διαμορφώνουν	 τις	

πεποιθήσεις	 και	 προσδοκίες	 τους	 αναφορικά	 με	 τα	 αναμενόμενα	 οφέλη.	 Ο	 Blau	

εστίασε	 περισσότερο	 προς	 την	 οικονομική	 και	 πρακτική	 εφαρμογή	 της	 θεωρίας	 και	

τόνισε	την	τεχνική	οικονομική	ανάλυση,	ενώ	ο	Homans	επικεντρώθηκε	περισσότερο	

στην	οργανωσιακή	ψυχολογία	και	συμπεριφορά.	

Η	 θεωρία	 κοινωνικής	 ανταλλαγής	 βοήθησε	 ώστε	 να	 γίνει	 αντιληπτό	 γιατί	 οι	

εργαζόμενοι	 είναι	 πιθανό	 να	 τροποποιήσουν	 τις	 επιδόσεις	 τους,	 δεδομένου	 γιατί	

βασίζονται	 στο	 βαθμό	 στον	 οποίο	 εκπληρώνονται	 οι	 προσδοκίες	 τους.	 Ειδικότερα,	

στην	ερμηνεία	της	κοινωνικής	ανταλλαγής	από	τον	Organ,	 (1990),	υποδηλώνεται	ότι	

οι	εθελοντικές	συμπεριφορές	των	εργαζομένων	αντανακλούν	τις	θετικές	ενέργειες	της	

καλής	αντιμετώπισης	των	εργοδοτών	τους.	Με	άλλα	λόγια,	η	θεωρία	υποδηλώνει	ότι	

οι	εργαζόμενοι	έχουν	κίνητρο	να	εργαστούν	ξεπερνώντας	τις	συμβατικές	υποχρεώσεις	

τους,	όταν	αντιλαμβάνονται	ότι	η	εργασιακή	τους	σχέση	θεμελιώνεται	σε	μια	δίκαιη	

κοινωνική	ανταλλαγή	(Organ,	1990).	

O	 Guest,	 (1998),	 θεώρησε	 ότι	 η	 θεωρία	 κοινωνικής	 ανταλλαγής	 εμπεριέχει	 την	

έννοια	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 αμφισβητώντας	 την	 προστιθέμενη	 αξία	 του	

τελευταίου	στον	τομέα	της	οργανωσιακής	ψυχολογίας	και	επιστήμης.	Στο	θέμα	αυτό	

η	 Coyle-Shapiro,	 (2002),	 διακρίνει	 την	 οικονομική	 ανταλλαγή	 από	 την	 κοινωνική	

ανταλλαγή	 και	 διαπιστώνει	 ότι,	 αντίθετα	 από	 την	 πρώτη,	 η	 κοινωνική	 ανταλλαγή	

περιλαμβάνει	 και	 τις	 αναμενόμενες	 ενέργειες	 του	 οργανισμού	 που	 παρακινούν	 τον	
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εργαζόμενο	 να	 υπερβεί	 την	 συμβατική	 εργασιακή	 υποχρέωσή	 του	 και	 αντίστοιχα	

διαμορφώνουν	την	συμπεριφορά	του.	(Bellou,	2005)	

Ø Η	θεωρία	της	προσδοκίας	(expectancy	theory)	

Όπως	αναφέρει	ο	Κάντας,	(1997),	η	θεωρία	της	προσδοκίας	αναφέρεται	από	τον	

Vroom	το	1964.	Η	θεωρία	αναφέρεται	στα	“κίνητρα	της	συμπεριφοράς”	και	εξηγεί	τον	

τρόπο	 που	 τα	 άτομα	 επιλέγουν	 να	 υιοθετούν	 διαφορετικές	 εναλλακτικές	

συμπεριφορές,	ώστε	 να	 έχουν	 τα	μεγαλύτερα	ανταποδοτικά	οφέλη.	Ο	 εργαζόμενος	

επιλέγει	εκείνη	τη	συμπεριφορά	που	άμεσα	θα	του	εκπληρώσει	τις	προσδοκίες	του,	

δηλαδή	θα	παρακινηθεί	να	καταβάλλει	μεγαλύτερη	προσπάθεια	επειδή	πιστεύει	ότι	

αυτό	θα	οδηγήσει	σε	θετική	αξιολόγηση	της	επίδοσής	του.	Η	έννοια	της	προσδοκίας	

αναφέρεται	στην	πρόβλεψη	και	στον	υπολογισμό	όλων	των	αστάθμητων	παραγόντων	

που	μπορεί	 να	 επηρεάσουν	 την	 επιλογή	 του.	Πρόκειται	 δηλαδή	 για	 μία	 διαδικασία	

λήψης	αποφάσεων,	αλλά	δίδεται	έμφαση	στην	εσωτερική	γνωστική	παρόρμηση	που	

οδηγεί	στη	λήψη	της	συγκεκριμένης	απόφασης	(Κάντας,	1997,	σελ.	76).	

Το	 μοντέλο	 πρόβλεψης	 του	 Vroom	 έχει	 καλύτερα	 αποτελέσματα	 όταν	 το	

αντικείμενο	 πρόβλεψης	 αφορά	 π.χ.	 επίδοση	 στην	 εργασία	 και	 όχι	 σε	 θέματα	

συμπεριφοράς,	 γιατί	 δεν	 μπορεί	 να	 περιγράψει	 τις	 πραγματικές	 διαδικασίες	 των	

κινήτρων	της	συμπεριφοράς.	Η	θεωρία	της	προσδοκίας	αναφέρεται	κυρίως	στο	κατά	

πόσο	η	αποδοτικότητα	των	εργαζομένων	είναι	καθοριστική	για	τον	προσδιορισμό	των	

αμοιβών	 τους,	 σε	 περιπτώσεις	 όμως	 πρόβλεψης	 της	 συμπεριφοράς	 τους,	 τότε	

μειώνεται	η	προγνωστική	ισχύς	του	μοντέλου	(Landy	και	Becker,	1987),	(Κάντας,	1997,	

σελ.	85).	

Ø Η	θεωρία	των	σχημάτων	(schema’s	theory)	

Σύμφωνα	 με	 τη	 θεωρία	 αυτή	 τα	 σχήματα	 είναι	 γνωστικά	 πλαίσια	 που	

αντιπροσωπεύουν	 οργανωμένες	 γνώσεις	 για	 μια	 δεδομένη	 ιδέα	 ή	 ένα	 ερέθισμα.	

(Taylor	 και	 Crocker,	 1981).	 Καθοδηγούν	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	 άνθρωποι	

αντιλαμβάνονται,	θυμούνται	και	βγάζουν	συμπεράσματα	αναφορικά	με	ακατέργαστα	

δεδομένα,	 απλοποιώντας	 έτσι	 τη	 διαδικασία	 με	 την	 οποία	 οι	 άνθρωποι	

αντιλαμβάνονται	γεγονότα	και	καταστάσεις	(Fiske	και	Taylor,	1984).	

	 Ένας	 τύπος	 σχήματος	 που	 διαθέτουν	 τα	 άτομα	 σχετίζεται	 με	 τις	 εργασιακές	

σχέσεις.	 Το	σχήμα	αυτό	βοηθά	 τα	άτομα	 να	 καθορίσουν	 τι	 συνεπάγεται	μια	 τυπική	

σχέση	 εργασίας	 και	 καθοδηγεί	 την	 ερμηνεία	 και	 την	 υπενθύμιση	 των	 υποσχέσεων	

που	υπάρχουν	σε	κάθε	συγκεκριμένη	εργασιακή	σχέση.	Για	παράδειγμα,	ο	τρόπος	με	



	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης	 15	

τον	 οποίο	 ένας	 εργαζόμενος	 ερμηνεύει	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 την	 ασφάλεια	 της	

εργασίας	του	θα	εξαρτάται	από	το	αν	η	ασφάλεια	είναι	μέρος	του	ατομικού	σχεδίου	

του	 για	 τις	 σχέσεις	 των	 εργαζομένων-οργανισμού	 γενικά	 (Morrison	 και	 Robinson,	

1997).	

Τα	 σχήματα	 είναι	 ιδιοσυγκρασιακά	 για	 το	 άτομο	 που	 τα	 κατέχει.	 Ως	 εκ	 τούτου,	

δύο	άτομα	(π.χ.	ένας	εργαζόμενος	και	ένας	εκπρόσωπος	του	οργανισμού),	μπορεί	να	

έχουν	 πολύ	 διαφορετικά	 σχήματα	 για	 το	 τι	 πρέπει	 να	 συνεπάγεται	 μια	 εργασιακή	

σχέση.	 Όταν	 συμβαίνει	 αυτό,	 δημιουργείται	 ασυμφωνία,	 διότι	 οι	 αντιλήψεις,	 οι	

ερμηνείες	και	οι	αναμνήσεις	 των	υποσχέσεων	των	δύο	μερών	είναι	πιθανό	να	είναι	

πολύ	 διαφορετικές.	 Τα	 συμβαλλόμενα	 μέρη	 ενδέχεται	 να	 έχουν	 ασυνέπειες	 στις	

πεποιθήσεις	τους	όχι	μόνο	για	τη	φύση	μιας	συγκεκριμένης	υπόσχεσης	αλλά	και	για	

το	αν	αυτή	πραγματοποιήθηκε	(Morrison	και	Robinson,	1997).	Τα	γνωστικά	σχήματα	

δημιουργούνται	 κυρίως	 μέσω	 προσωπικών	 εμπειριών	 (Fiske	 και	 Taylor,	 1984).	

Επομένως,	 αν	 ένας	 εργαζόμενος	 και	 ένας	 εκπρόσωπος	 του	 οργανισμού	 έχουν	

διαφορετικές	 προηγούμενες	 εμπειρίες,	 είναι	 πιθανότερο	 να	 έχουν	 διαφορετικά	

σχήματα	και	η	πιθανότητα	της	ασυμφωνίας	τους	να	είναι	μεγαλύτερη.	

Ø H	θεωρία	του	ελέγχου	(control	theory)	

Σύμφωνα	 με	 τη	 θεωρία	 του	 ελέγχου	 του	 Glasser,	 (1973),	 μπορεί	 να	 εξηγηθεί	 η	

συμπεριφορά	 των	ατόμων	 και	η	προσπάθεια	 να	μειώσουν	 τη	διαφορά	ανάμεσα	σε	

αυτό	που	επιθυμούν	και	έχουν	στο	μυαλό	τους	και	σε	αυτό	που	εισπράττουν	από	την	

εργασιακή	τους	σχέση.	Είναι	σημαντικό	να	τονιστεί	ότι,	δεν	υπάρχουν	δύο	άτομα	που	

να	μπορούν	να	έχουν	τις	ίδιες	πεποιθήσεις.	Η	πρακτική	εφαρμογή	αυτής	της	θεωρίας	

δίνει	 έμφαση	 στην	 ατομική	 ευθύνη	 και	 δράση	 (MacGregor	 και	 Ormerod,	 Chronicle	

(2001).	 Πρόκειται	 για	 μια	 θεωρία	 σχετική	 με	 την	 ενορατική	 λύση	προβλημάτων	 και	

σύμφωνα	 με	 τους	 ερευνητές	 κατά	 τη	 διαδικασία	 της	 λύσης	 ελέγχεται	 ο	 βαθμός	

προόδου	ως	προς	τον	στόχο.	

Ø Η	 θεωρία	 της	 επιλεκτικής	 αντίληψης-ερμηνείας	 (selective	 perception-

interpretation)	

Η	αντίληψη	ορίζεται	ως	μια	διαδικασία	με	 την	οποία	 τα	άτομα	οργανώνουν	και	

ερμηνεύουν	 τις	 αισθητήριες	 εντυπώσεις	 τους	 προκειμένου	 να	 προσδώσουν	 νόημα	

στο	 περιβάλλον	 τους	 (Robbins	 και	 Judge,	 2011,	 σελ.	 155).	 Η	 αντίληψη	 είναι	 πολύ	

σημαντική	 για	 την	 οργανωσιακή	 συμπεριφορά,	 η	 συμπεριφορά	 του	 ατόμου	 στον	

εργασιακό	 χώρο	 βασίζεται	 στην	 αντιλαμβανόμενη	 (επιλεκτική),	 πραγματικότητα	 και	
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όχι	στην	αντικειμενική.	Ο	εργαζόμενος	ερμηνεύει	τις	πληροφορίες	που	προσλαμβάνει	

σύμφωνα	με	τις	προηγούμενες	εμπειρίες	του,	τις	γνώσεις	του,	τις	πεποιθήσεις	και	τα	

κίνητρά	του	(Βακόλα	και	Νικολάου,	2012,	σελ.	94).	

Στην	 προσπάθεια	 του	 να	 ερμηνεύσει	 τις	 πληροφορίες	 που	 προσλαμβάνει	 το	

άτομο,	 συχνά	 έχει	 την	 τάση	 καταφεύγει	 σε	 πληροφορίες	 που	 επιβεβαιώνουν	 τις	

προηγούμενες	 πεποιθήσεις	 του	 και	 αυτή	 η	 διαδικασία	 είναι	 γνωστή	 ως	 επιλεκτική	

ερμηνεία	 (Fiske	 και	 Taylor,	 1984;	 Bellou,	 2005).	 Η	 επιλεκτική	 αντίληψη	 αποτελεί	

σημαντικό	 πρόβλημα	 στη	 διαδικασία	 αξιολόγησης	 της	 απόδοσης,	 μιας	 από	 τις	

σημαντικότερες	διαδικασίες	της	Διοίκησης	Ανθρώπινων	Πόρων.	

	

1.4.	Το	περιεχόμενο	του	Ψυχολογικού	Συμβολαίου	

1.4.1.	Οι	διαστάσεις	και	τα	χαρακτηριστικά	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	

	 Κάθε	φορά	 που	 τα	 άτομα	 συναλλάσσονται	 και	 δημιουργούν	 διαπροσωπικές	

σχέσεις,	 αναπτύσσουν	 και	 προσδοκίες	 για	 το	 τι	 αναμένεται	 να	 προσφέρει	 η	 κάθε	

πλευρά.	Παρόλο	που	δεν	καταγράφονται	και	δεν	είναι	σαφείς	οι	όροι	της	συναλλαγής	

τους,	υπάρχουν	στη	σκέψη	τους	και	δημιουργούν	τις	αντιλήψεις	και	τις	πεποιθήσεις	

των	 ατόμων	 που	 εμπλέκονται.	 Παρόλο	 που	 όλα	 τα	 συμβόλαια	 δημιουργούν	

προσδοκίες,	δεν	είναι	όλες	οι	προσδοκίες	αποτυπωμένες	σε	συμβόλαια	(Rousseau	και	

MacLean-Parks,	 1993).	 Το	ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 είναι	 ατομικό,	 διαφέρει	 και	 είναι	

μοναδικό,	 αλλά	 μπορεί	 να	 περιγραφεί	 ως	 προς	 τις	 εξής	 βασικές	 του	 διαστάσεις	

(Greenberg	και	Baron,	2013,	σελ.	669):	

1. Το	 χρονικό	 πλαίσιο	 (time	 frame)	 που	 αναμένεται	 να	 διαρκέσει	 π.χ.	 οι	

εργαζόμενοι	 με	 σχέση	 εργασίας	 ορισμένου	 χρόνου	 δημιουργούν	 διαφορετικό	

ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 από	 εκείνους	 με	 σχέση	 εργασίας	 αορίστου	 χρόνου	 διότι	

προσδοκούν	σε	μία	βραχυχρόνια	εργασιακή	σχέση	και	

2. Τις	 απαιτήσεις	 για	 επίδοση	 (performance	 requirements),	 π.χ.	 ορισμένες	

εργασίες	 αμείβονται	 ανάλογα	 με	 την	 παραγωγικότητα,	 ενώ	 για	 άλλες	 εργασίες	 η	

απαίτηση	για	επίδοση	δεν	ορίζεται	με	σαφήνεια	και	μπορεί	να	περιλαμβάνει,	εκτός	

από	τις	οικονομικές	απολαβές	και	συναισθηματική	ή	κοινωνική	υποστήριξη.	

Σύμφωνα	 με	 όσα	 προαναφέρθηκαν,	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 αποτελεί	 ένα	

υποσχετικό,	 άγραφο	 και	 υπονοούμενο	 συμβόλαιο	 στην	 έννοια	 του	 οποίου	

αποτυπώνονται	 τα	 παρακάτω	 θεμελιώδη	 στοιχεία	 (Rousseau	 και	 MacLean-Parks,	

1993):	
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1. Η	 υπόσχεση	 που	 αναφέρεται	 στη	 δέσμευση	 των	 συμβαλλόμενων	 να	

πραγματοποιηθούν	 ή	 όχι	 τα	 υποσχόμενα	 και	 η	 τήρησή	 της	 αποδεικνύεται	 με	

συμπεριφορές	και	πράξεις.	Ωστόσο,	σύμφωνα	με	τους	περισσότερους	ερευνητές,	εάν	

μια	 υποτιθέμενη	 υποχρέωση	 δεν	 συνοδεύεται	 από	 την	 πεποίθηση	 ότι	 έχει	

μεταφερθεί	 μια	 υπόσχεση	 (π.χ.	 εάν	 η	 υποτιθέμενη	 υποχρέωση	 βασίζεται	

αποκλειστικά	 σε	 προηγούμενη	 εμπειρία	 στις	 άλλες	 εργασιακές	 σχέσεις),	 τότε	 δεν	

εμπίπτει	στο	ψυχολογικό	συμβόλαιο	(McLean	Parks	και	Schmedemann,	1994).	

2. Η	ανταμοιβή,	ως	ανταλλακτική	αξία	που	προσφέρεται	για	την	υπόσχεση	και	η	

οποία	 αλλάζει	 το	 νόημα	 της.	 Η	 αποτυχία	 να	 τιμήσει	 κανείς	 την	 υπόσχεσή	 του	

εκλαμβάνεται	ως	κακή	πίστη	ή	κακή	συμπεριφορά	αλλά	δεν	επισύρει	την	παραβίαση	

ενός	συμβολαίου.	Η	πίστη	σε	μία	σύμβαση	ενισχύεται	όταν	προηγείται	μια	υπόσχεση	

παρά	όταν	ακολουθεί	μετά	από	την	συνεισφορά	του	εργαζόμενου.	

3. Η	αποδοχή	που	αντικατοπτρίζει	την	εθελούσια	αποδοχή	των	συμβαλλομένων	

να	 αναλάβουν	 δεσμεύσεις	 εκατέρωθεν.	 Είναι	 σημαντική	 διότι	 αποδεικνύει	 στην	

πράξη	την	πρόθεση	της	δέσμευσης	των	συμβαλλομένων.	

Σύμφωνα	με	τους	Sparrow	και	Cooper,	(2003),	οι	διάφοροι	κατά	καιρούς	ορισμοί	

της	 έννοιας	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 αναδεικνύουν	 και	 τα	 βασικά	

χαρακτηριστικά	του,	τα	οποία	βοηθούν	να	κατανοηθεί	η	φύση	του	και	να	αναδειχθεί	

η	 σπουδαιότητά	 του	 για	 τα	 σύγχρονα	 οργανωσιακά	 περιβάλλοντα	 (Βακόλα,	

Νικολάου,	2012).	Αναλυτικότερα:	

1. Υποκειμενικότητα:	 Οι	 ατομικές	 πεποιθήσεις	 και	 προσδοκίες	 των	 ατόμων	

διατηρούνται	 στο	 μυαλό	 του	 κάθε	 ατόμου,	 ακόμα	 και	 στην	 ίδια	 ομάδα	 εργασίας,	

διαφέρουν	 από	 άτομο	 σε	 άτομο	 επειδή	 στηρίζονται	 στην	 υποκειμενική	 αξιολόγηση	

και	ερμηνεία.	Λόγω	του	υποκειμενικού	χαρακτήρα	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	θα	

μπορούσε	κανείς	να	σκεφτεί	ότι	υπάρχει	ένας	τεράστιος	αριθμός,	ίσος	με	τον	αριθμό	

των	 απασχολουμένων.	 Η	 εμπειρική	 έρευνα	 κατέδειξε	 ότι	 υπάρχουν	 διαφορετικές	

ομάδες	εργαζομένων	με	διαφορετικές	αντιλήψεις	και	αξιολογήσεις	για	αυτό	(Conway	

and	Briner	2002;	Coyle-Shapiro	2002).	

2. Αμοιβαιότητα:	 Η	 ανάπτυξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 προϋποθέτει	 δύο	

συμβαλλόμενους,	τον	εργαζόμενο	και	τον	εργοδότη.	Παρόλα	αυτά,	ο	οργανισμός	δεν	

θεωρείται	 ότι	 έχει	 δικό	 του	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο.	 Στις	 αρχικές	 μελέτες	 των	

οργανωσιακών	ψυχολόγων	 και	 ερευνητών,	 π.χ.,	 Levinson	 και	 Schein,	 οι	 συγγραφείς	

ήταν	 λιγότερο	 σαφείς	 σε	 αυτό	 το	 θέμα	 και	 υποδήλωναν	 ότι	 και	 τα	 δύο	 μέρη	 της	
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σχέσης	 ανταλλαγής	 (εργαζόμενος	 και	 οργανισμός)	 είχαν	 το	 δικό	 τους	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο.	Οι	ερευνητές	τόνιζαν	επίσης	ότι	τα	ψυχολογικά	συμβόλαια	βιώνονται	από	

τους	εργαζόμενους,	αντιπροσωπεύουν	τις	πεποιθήσεις	 τους	για	 την	εργασιακή	τους	

σχέση	με	τον	οργανισμό	και	όχι	με	κάποιον	συγκεκριμένο	εκπρόσωπό	του	(Levinson	

και	 οι	 συνεργάτες,	 1962;	 Rousseau,	 1989;	 Schein,	 1965).	 Κατά	 μία	 έννοια,	 ο	

οργανισμός	είχε	ανθρωπομορφική	διάσταση	στα	μάτια	του	εργαζόμενου.	

Πιο	 πρόσφατα,	 οι	 μελετητές	 υπογράμμισαν	 ότι	 ενώ	 οι	 εκπρόσωποι	 των	

οργανισμών	(π.χ.	ανώτερο	στέλεχος,	διευθυντής,	προϊστάμενος	προσωπικού),	μπορεί	

να	έχουν	τη	δική	τους	αντίληψη	για	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	μεταξύ	εργαζομένου	

και	οργανισμού,	δεν	είναι	στην	πραγματικότητα	τα	δύο	συμβαλλόμενα	μέρη	του.	Με	

άλλα	 λόγια,	 οι	 ερευνητές	 θεωρούν	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 ως	 το	 μόνο	 που	

κατέχουν	 οι	 εργαζόμενοι	 (π.χ.,	 McLean	 Parks	 και	 Kidder,	 1994;	 Robinson	 και	 οι	

συνεργάτες,	1994;	Robinson	και	Rousseau,	1994).	

3. Εθελοντικός	 χαρακτήρας:	 Ένα	 άλλο	 χαρακτηριστικό	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου	 που	 έχει	 επισημανθεί	 είναι	 ότι	 βασίζεται	 σε	 αντιλαμβανόμενες	

αμοιβαίες	 υποσχέσεις.	 Οι	 υποσχέσεις	 αυτές	 μπορεί	 να	 αποτυπωθούν	 και	 να	

υπονοηθούν	 σε	 διάφορα	 μέσα:	 γραπτό	 έγγραφο,	 προφορικές	 συζητήσεις,	

οργανωτικές	 πρακτικές	 ή	 πολιτικές	 της	 ηγεσίας	 του	 οργανισμού.	 (Rousseau	 και	

Greller,	 1994;	 Rousseau	 και	 McLean-Parks,	 1993).	 Αυτά	 τα	 διαφορετικά	 μέσα	

υποδηλώνουν	 ότι	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 είναι	 μια	 πολύ	 ευρεία	 δομή,	 ωστόσο,	

σύμφωνα	 με	 τους	 περισσότερους	 ερευνητές,	 εάν	 μια	 υποτιθέμενη	 υποχρέωση	 δεν	

συνοδεύεται	από	την	πεποίθηση	ότι	έχει	μεταφερθεί	μια	υπόσχεση,	τότε	δεν	εμπίπτει	

στην	 έννοια	 του	ψυχολογικού	 συμβολαίου	 (McLean-Parks	 και	 Schmedemann,	 1994;	

Rousseau	 και	 Greller,	 1994).	 Σε	 αρκετές	 περιπτώσεις	 η	 υποτιθέμενη	 υποχρέωση	

βασίζεται	 αποκλειστικά	 στην	 προηγούμενη	 εμπειρία	 του	 εργαζόμενου	 σε	 άλλα	

εργασιακά	περιβάλλοντα.	

4. Δυναμικότητα:	 Το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 βασίζεται	 στη	 δομή	 των	

πεποιθήσεων	των	ατόμων	και	οι	βάσεις	για	τη	διαμόρφωσή	του	τοποθετούνται	στην	

αρχή	 της	 εργασιακής	σχέσης,	από	 την	πρόσληψη	 του	 εργαζόμενου.	Όμως	αυτό	δεν	

παραμένει	 το	 ίδιο	 σε	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 εργασιακής	 σχέσης	αλλά	 διαμορφώνεται	

συνέχεια,	 διατηρώντας	 έναν	 εξελισσόμενο	 χαρακτήρα.	 Η	 δυναμικότητα	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου	οφείλεται	σε	παράγοντες	 του	εξωτερικού	και	 εσωτερικού	

περιβάλλοντος	 του	 Οργανισμού,	 οι	 οποίοι	 επηρεάζουν	 σημαντικά	 την	 εκπλήρωσή	
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του.	(Βακόλα	και	Νικολάου,	2012).	

	

1.4.2.	Οι	αντιλαμβανόμενες	υποσχέσεις	των	εργοδοτών	

Η	 αντιλαμβανόμενη	 φύση	 του	ψυχολογικού	 συμβολαίου	 συνθέτει	 τον	 ιστό	 του	

και	 είναι	 η	 καθοριστική	 ιδιότητα	 που	 το	 διακρίνει	 από	 τις	 άλλες	 μορφές	 των	

εργασιακών	 συμβάσεων	 και	 αφορά	 κυρίως	 στη	 διαφορά	 των	 υποσχέσεων	 του	

εργοδότη	που	γίνονται	αντιληπτές	από	τους	εργαζόμενους.	(Coyle-Shapiro	και	Kessler	

2003;	 Schalk	 και	 Roe,	 2007).	 Το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 προκύπτει	 όταν	 οι	

εργαζόμενοι	 θεωρούν	 ότι	 οι	 εργοδότες	 υπόσχονται	 ότι	 θα	 τους	 παρέχουν	

συγκεκριμένες	 ανταμοιβές,	 σε	 αντάλλαγμα	 για	 τις	 δικές	 τους	 συνεισφορές	 που	 θα	

προσφέρουν	στον	Οργανισμό	(Turnley	και	Feldman,	2000).	

Στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 εργασίας	 θα	 διερευνηθούν	 οι	 αντιλαμβανόμενες	

υποσχέσεις	του	οργανισμού	εκ	μέρους	των	εργαζομένων	και	η	εκπλήρωσή	τους,	όπως	

σχετικά	αναφέρονται	στη	σχετική	βιβλιογραφία	και	εμπειρική	έρευνα.	

Οι	 αντιλαμβανόμενες	 υποσχέσεις	 του	 οργανισμού	 που	 αντιστοιχούν	 στις	

προσδοκίες	των	εργαζομένων,	στο	σύγχρονο	εργασιακό	περιβάλλον,	επικεντρώνονται	

σε	 πέντε	 προσδιοριστικά	 στοιχεία	 του	 περιεχομένου	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	

και	συγκεκριμένα:	Τις	ευκαιρίες	επαγγελματικής	σταδιοδρομίας,	το	περιεχόμενο	της	

εργασίας,	 τις	 οικονομικές	 απολαβές,	 το	 εργασιακό	 περιβάλλον	 και	 την	

εξισορρόπηση	 της	 επαγγελματικής	 και	 της	 προσωπικής	 ζωής.	 Η	 ανασκόπηση	 της	

σχετικής	 βιβλιογραφίας	 έδειξε	 ότι	 τα	 πέντε	 αυτά	 προσδιοριστικά	 στοιχεία	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 παρουσιάζονται	 στις	 περισσότερες	 περιπτώσεις	 της	

λειτουργικότητάς	 του	 (Coyle-Shapiro	 και	 Kessler	 2000;	 Kickul	 2001;	 De	 Vos	 και	 οι	

συνεργάτες,	2003).	Αναλυτικότερα:	

1. H	 ανάπτυξη	 καριέρας	 (career	 development)	 αφορά	 στις	 ευκαιρίες	 για	

προαγωγή	και	ανάπτυξη	εντός	του	οργανισμού	ή	εντός	του	Τμήματος	εργασίας	(field	

of	 work).	 Αντανακλά	 την	 επιτυχία	 και	 το	 εύρος	 εντός	 του	 οποίου	 ο	 εργαζόμενος	

μπορεί	να	εξελιχθεί	και	να	αναπτυχθεί.	

2. Το	 περιεχόμενο	 της	 εργασίας	 (job	 content),	 αφορά	 στην	 προώθηση	 των	

προκλήσεων,	της	ποικιλίας	και	της	ενδιαφέρουσας	εργασίας.	

3. Οι	 οικονομικές	 απολαβές	 (financial	 rewards)	 αναφέρονται	 στις	 χρηματικές	

απολαβές.	
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4. Η	 κοινωνική	 ατμόσφαιρα	 (social	 athmosphere),	 αφορά	 στην	 προώθηση	

ευχάριστου	 και	 συνεργατικού	 εργασιακού	 περιβάλλοντος.	 Υποδεικνύει	 τη	

σημαντικότητα	της	κοινωνικής	πτυχής	που	σχετίζεται	με	το	περιεχόμενο	της	εργασίας	

και	την	καριέρα.	

5. Η	εξισορρόπηση	της	εργασιακής	με	 την	προσωπική	 ζωή	 (work	 life	balance),	

αφορά	στην	κατανόηση	του	εργοδότη	και	 τον	σεβασμό	του	για	 την	προσωπική	 ζωή	

του	εργαζόμενου.	

Οι	 αναφερόμενες	 πέντε	 διαστάσεις	 εμφανίζονται	 σε	 πολλές	 λειτουργίες	 του	

περιεχομένου	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Ορισμένοι	 συγγραφείς	 έχουν	

χρησιμοποιήσει	 αυτές	 τις	 περιοχές	 για	 την	 ανάπτυξη	 υποκλιμάκων,	 δημιουργώντας	

έτσι	 ένα	 πολυδιάστατο	 ψυχολογικό	 συμβολικό	 πρότυπο	 (Coyle-Shapiro	 και	 Kessler	

2000;	 Kickul	 2001;	 De	 Vos	 και	 οι	 συνεργάτες,	 2003).	 Αυτές	 οι	 διαστάσεις	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 αντιστοιχούν	 στους	 τομείς	 των	 κινήτρων	 εργασίας	 που	

έχουν	μελετηθεί	 συχνά	στη	 βιβλιογραφία	 των	 κινήτρων	 (Van	 den	Broeck,	 2007).	 Το	

περιεχόμενο	της	εργασίας,	η	κοινωνική	ατμόσφαιρα,	οι	οικονομικές	απολαβές	και	η	

εξέλιξη	 της	 σταδιοδρομίας	 σχετίζονται	 με	 τις	 βασικές	 διαστάσεις	 στις	 κλασικές	

θεωρίες	 κινήτρων.	 Η	 εξισορρόπηση	 μεταξύ	 εργασιακής	 και	 προσωπικής	 ζωής	 δεν	

είναι	 αυτή	 που	 συχνά	 συναντάται	 στις	 θεωρίες	 κινήτρων.	 Ωστόσο,	 η	 προσθήκη	

διαφορετικής	αξίας	στην	 ισορροπία	μεταξύ	επαγγελματικού	και	οικογενειακού	βίου	

μπορεί	να	αποτελεί	ένδειξη	ενός	ευρύτερου	προτύπου	διαφορετικής	αξίας.	

	

1.4.3.	Οι	αντιλαμβανόμενες	υποσχέσεις	των	εργαζομένων	

Η	 ανασκόπηση	 της	 σχετικής	 βιβλιογραφίας	 (Robinson	 και	 Rousseau,	 1994;	

Robinson	και	οι	συνεργάτες,	1994;	Robinson	και	Morrison,	1995;	Conway	και	Briner,	

2002;	 Coyle-Shapiro	 2002)	 καθώς	 και	 η	 ολοκλήρωση	 του	 περιεχομένου	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 περιλαμβάνει	 επίσης	 και	 τις	 βασικές	 αντιλαμβανόμενες	

υποσχέσεις	των	εργαζομένων	προς	τον	εργοδότη	τους	και	συγκεκριμένα:	

ü Την	εθελοντική	υπερωριακή	απασχόληση	του	εργαζόμενου	όταν	το	απαιτούν	

οι	ανάγκες	του	οργανισμού,	

ü Την	 παροχή	 επιπρόσθετης	 εργασίας	 με	 αντικείμενο	 που	 δεν	 ορίζεται	 στα	

συμβατικά	εργασιακά	καθήκοντα,	

ü Την	 αφοσίωση	 στο	 Όραμα,	 την	 Αποστολή	 και	 τους	 Οργανωσιακούς	 Στόχους	

προασπίζοντας	το	συμφέρον	του	οργανισμού,	
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ü Την	 έγκαιρη	 ενημέρωση	 του	οργανισμού	σε	περίπτωση	απασχόλησης	 και	 σε	

άλλη	θέση	εργασίας	εκτός	αυτού,	

ü Την	 αποδοχή	 εσωτερικών	 και	 εξωτερικών	 μετακινήσεων	 σε	 θέσεις	 εργασίας	

που	εξυπηρετούν	τις	οργανωσιακές	ανάγκες,	

ü Την	υποστήριξη	του	οργανισμού	έναντι	των	ανταγωνιστών	του,	

ü Την	τήρηση	εχεμύθειας	αναφορικά	με	τα	οργανωσιακά	θέματα,	

ü Την	 παραμονή	 στον	 οργανισμό	 τουλάχιστον	 για	 χρονικό	 διάστημα	 που	 να	

ισοσταθμίζει	 την	 εκπαίδευση	 και	 κατάρτιση	 που	 του	 έχει	 παρασχεθεί	 και	 τη	

συνολικότερη	επένδυση	που	έχει	γίνει	από	τον	οργανισμό.	

	

1.5.	Η	εξέλιξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	

To	 περιεχόμενο	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 αλλάζει	 διαχρονικά	

αποδεικνύοντας	ένα	από	τα	βασικά	χαρακτηριστικά	του,	τη	δυναμικότητα	της	φύσης	

του.	Ο	Holbeche,	(1998),	σημειώνει	ότι	το	παλαιό	ψυχολογικό	συμβόλαιο	υπήρχε	πριν	

από	 τη	 δεκαετία	 του	 '80	 όπου	 η	 απασχόληση	 ήταν	 εγγυημένη,	 όσο	 οι	 εργαζόμενοι	

συνέχιζαν	να	δουλεύουν	καλύτερα.	Το	παλιό	ψυχολογικό	συμβόλαιο	βασίστηκε	στην	

αμοιβαία	 υποχρέωση	 τόσο	 του	 εργοδότη	 όσο	 και	 του	 εργαζόμενου,	 όπου	 οι	

εργαζόμενοι	 παρείχαν	 πίστη	 στους	 εργοδότες	 τους	 και	 αυτοί	 σε	 ανταπόδοση	 τους	

παρείχαν	εργασιακή	ασφάλεια.	

Σύμφωνα	 με	 τους	 Hiltrop	 και	 Sparrow,	 (1996),	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 που	

έδωσε	 ασφάλεια	 εργασίας	 και	 σταθερότητα	 θέσεων	 εργασίας	 στη	 σχέση	 τόσο	 των	

εργαζομένων	 όσο	 και	 των	 εργοδοτών	 έχει	 αλλάξει	 δραματικά	 τις	 τελευταίες	 δύο	

δεκαετίες.	 Οι	 ίδιοι	 ερευνητές	 τονίζουν	 περαιτέρω	 την	 αλλαγή	 στην	 πίστη	 και	 τη	

δέσμευση,	δίνοντας	έμφαση	στη	μεταβολή	των	μακροχρόνιων	σταδιοδρομιών	και	την	

αντικατάστασή	 τους	 από	 τις	 τρέχουσες	 επιδόσεις	 και	 την	 παραγωγικότητα.	 Στον	

παρακάτω	πίνακα	αποτυπώνεται	συγκριτικά	η	διαφοροποίηση	του	παλαιού	με	το	νέο	

ψυχολογικό	συμβόλαιο:	
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Πίνακας	I:	Διαφορές	μεταξύ	παλαιού-νέου	ψυχολογικού	συμβολαίου,	(Sparrow,	1996,	p	77)	

Τομείς	διαφοροποίησης	 Παλαιό	 Νέο	
Περιβαλλοντικές	αλλαγές	 Σταθερό,	

προσανατολισμένο	
βραχυπρόθεσμα	

Συνεχώς	μεταβαλλόμενο	
περιβάλλον	

Οργανωσιακή	κουλτούρα	 Πατερναλισμός,	σταθερό	
ωράριο,	ανταλλαγή	

ασφάλειας	με	δέσμευση	

Ανταμοιβή	και	ανάπτυξη	ανάλογα	
με	την	απόδοση	

Απολαβές	 Αμοιβή	ανάλογα	με	το	
ιεραρχικό	επίπεδο,	θέση	
και	εργασιακού	κύρους	

Αμοιβή	ανάλογη	με	συνεισφορά	
στον	Οργανισμό	

Παρακίνηση	 Προαγωγή	 Εμπλουτισμός	αρμοδιοτήτων,	
ανάπτυξης	ικανοτήτων	

Βάση	προαγωγής	 Αναμενόμενη,	ανάλογη	με	
την	προϋπηρεσία	και	τα	

τυπικά	προσόντα	

Λιγότερες	ευκαιρίες,προώθηση	
των	ικανότερων	

Προσδοκίες	κινητικότητας	 Σπάνια	και	ανάλογα	με	
τους	όρους	των	
εργαζομένων	

Οριζόντιες,	για	την	ανανέωση	του	
οργανισμού	και	των	διαδικασιών	

Αποχώρηση,	εξασφάλιση	
εργασίας	

Μόνιμη	εργασία,	με	την	
προϋπόθεση	

ικανοποιητικής	απόδοσης	

Προσωρινή,	χωρίς	εγγύηση	

Ευθύνες	 Εργαζόμενοι	κλειδιά,	
προαγωγή	με	αντάλλαγμα	
περισσότερες	ευθύνες	

Ενθάρρυνση	ανάληψης	ευθυνών	
αλλά	με	εξισορρόπηση	επιπλέον	
υπευθυνότητας	και	καινοτομίας	

Κύρος	θέσης	εργασίας	 Ανάλογο	της	κατάταξης	
στην	διοικητική	ιεραρχία	

Κερδίζεται	μέσω	της	ικανότητας	
και	αξιοπιστίας	

Προσωπική	ανάπτυξη	 Ευθύνη	του	οργανισμού	 Ατομική	ευθύνη	
Εμπιστοσύνη	στον	

Οργανισμό	
Συνήθως	υψηλό	επίπεδο	

εμπιστοσύνης	
είναι	επιθυμητή	αλλά	πιθανότερο	
προς	οργανωσιακά	προγράμματα	

ή	το	επάγγελμα	
	

Από	 τη	 μεριά	 της	 η	 Rousseau,	 (1995),	 αναγνωρίζοντας	 αυτές	 τις	 διαχρονικές	

αλλαγές	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	αναφέρει	ότι	οι	εργασιακές	σχέσεις,	ενώ	ήταν	

προηγουμένως	 σχεσιακές	 από	 τη	 φύση	 τους,	 με	 την	 πάροδο	 των	 ετών	 και	 με	 την	

εμφάνιση	 των	 επιβαλλόμενων	 οργανωσιακών	 αλλαγών	 μετατράπηκαν	 οι	

περισσότερες	σε	συναλλακτικές.	

Διάφοροι	παράγοντες	 οδήγησαν	στην	αλλαγή	 του	ψυχολογικού	συμβολαίου	 και	

μεταξύ	 άλλων,	 περιλαμβάνονται	 η	 παγκόσμια	 οικονομική	 ύφεση	 στις	 αρχές	 της	

δεκαετίας	 του	 1990,	 καθώς	 και	 οι	 συνέπειες	 της	 παγκοσμιοποίησης.	 Οι	

σημαντικότερες	 αλλαγές	 επήλθαν	 εν	 μέσω	 μεγάλης	 οικονομικής	 δυσπραγίας,	 με	

αποκορύφωμα	την	αύξηση	των	απολύσεων	και	της	ανεργίας.	

Το	αποτέλεσμα	ήταν	ένα	πιο	ευάλωτο	και	επιφυλακτικό	ανθρώπινο	δυναμικό.	Το	

οικονομικό	κλίμα	ανάγκασε	τους	οργανισμούς	να	εξετάσουν	τη	μείωση	του	εργατικού	
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κόστους,	ως	μέσο	διατήρησης	ή	αύξησης	 των	 κερδών.	Οι	πολιτικές	διαχείρισης	 των	

ανθρωπίνων	 πόρων	 θα	 έπρεπε	 να	 είναι	 οικονομικά	 αποδοτικές.	 Το	 ανθρώπινο	

δυναμικό	θεωρήθηκε	όλο	και	περισσότερο	ως	«κεφάλαιο»	που	ήταν	χρήσιμο	για	έναν	

συγκεκριμένο	 ρόλο	 και	 μπορούσε	 να	 προσαρμοστεί	 ή	 να	 αντικατασταθεί	 όταν	

τελείωνε	αυτός	ο	ρόλος	του.	

Το	 νέο	 συμβόλαιο	 βασίζεται	 στην	 προσφορά	 του	 εργοδότη	 να	 παρέχει	 δίκαιη	

αμοιβή	στον	εργαζόμενο	καθώς	και	να	παρέχει	ευκαιρίες	κατάρτισης	και	προσωπικής	

ανάπτυξης.	 Ως	 αποτέλεσμα	 αυτού,	 ο	 εργοδότης	 δεν	 μπορεί	 πλέον	 να	 προσφέρει	

ασφάλεια	εργασίας	με	συνέπεια	να	αποδυναμώνεται	η	οργανωσιακή	δέσμευση	των	

εργαζομένων.	Ο	Atkinson,	(2002),	υποδηλώνει	ότι	"το	νέο	συμβόλαιο	επικεντρώνεται	

στην	ανάγκη	για	ευέλικτους	εργαζόμενους,	με	υψηλή	εξειδίκευση	που	έχουν	ελάχιστη	

ή	καθόλου	ασφάλεια	εργασίας	αλλά	μπορεί	να	είναι	εξαιρετικά	περιζήτητοι	έξω	από	

τον	οργανισμό".	

Σε	αυτό	το	νέο	ψυχολογικό	συμβόλαιο,	όπως	επισημαίνει	ο	Bagshaw,	 (1997),	 τα	

άτομα	 πρέπει	 να	 δεσμευτούν	 σε	 πέντε	 βασικούς	 τομείς	 που	 έχουν	 τόσο	

βραχυπρόθεσμες	όσο	και	μακροπρόθεσμες	προοπτικές.	Οι	δεσμεύσεις	τους	αφορούν	

στη	συνεχή	επιμόρφωση,	την	ομαδική	εργασία,	τη	διατύπωση	κοινών	στόχων,	την	

προληπτική	διαχείριση	των	οργανωσιακών	αλλαγών	και	την	προσωπική	ανάπτυξη	

και	 δικτύωση	 των	 εργαζόμενων.	 Υποστηρίζει	 περαιτέρω	 ότι,	 αν	 οι	 εργαζόμενοι	

επικεντρωθούν	 σε	 αυτούς	 τους	 βασικούς	 τομείς,	 θα	 αυξήσουν	 τη	 μελλοντική	

απασχολησιμότητα	τους.	Επιπλέον,	οι	κοινές	πεποιθήσεις	και	ο	διάλογος	μεταξύ	των	

δύο	 μερών	 που	 έχουν	 ίδια	 συμφέροντα,	 θα	 δημιουργήσει	 αμοιβαία	 δέσμευση	 και	

πίστη.	

Οι	Hall	και	Moss,	(1998),	αποδεικνύουν	τη	διαχρονική	μεταβολή	του	ψυχολογικού	

συμβολαίου	 χρησιμοποιώντας	 τρία	 στάδια	 προσαρμογής.	 Το	 πρώτο	 στάδιο,	

περιγράφεται	 ως	 το	 "τραύμα	 της	 αλλαγής"	 υποστηρίζοντας	 ότι	 σε	 πολλούς	

οργανισμούς	οι	εργασιακές	σχέσεις	περνούν	από	αυτό	το	στάδιο.	Το	δεύτερο	στάδιο	

περιγράφεται	ως	"η	προσαρμογή	στο	νέο	συμβόλαιο",	όπου	εκτιμάται	ότι	μπορεί	να	

χρειαστεί	 μια	περίοδος	περίπου	 επτά	 ετών	 για	 να	 γίνει	 η	πλήρης	προσαρμογή	 του,	

υπογραμμίζοντας	 ότι	 δεν	 είναι	 μια	 συνεχής	 διαδικασία	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 είναι	

δυνατόν	 οι	 εργασιακές	 σχέσεις	 να	 επιστρέψουν	 σε	 πρότερες	 καταστάσεις.	 Το	 τρίτο	

στάδιο	 περιγράφεται	 από	 τον	 Atkinson,	 (2002),	 ως	 εκείνο	 της	 "σταδιακής	 αλλαγής	
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και	της	συνεχούς	μάθησης",	κατά	την	οποία	αξιολογείται	η	πίστη	του	εργαζόμενου	με	

βάση	την	απόδοση	και	την	προσωπική	του	ανάπτυξη.	

Οι	Hall	και	Moss,	(1998),	υποστηρίζουν	ότι	οι	αλλαγές	στο	ψυχολογικό	συμβόλαιο	

είναι	 εφικτές	 χωρίς	 να	 περάσουν	 από	 το	 πρώτο	 και	 το	 δεύτερο	 στάδιο,	 με	 την	

προϋπόθεση	να	γίνουν	οι	κατάλληλοι	χειρισμοί	εκ	μέρους	της	διοίκησης	ανθρώπινου	

δυναμικού	του	οργανισμού.	

	

1.6.	Η	τυπολογία	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	

Πρώτος	 ο	 Blau,	 (1964),	 διαχώρισε	 τα	 συμβόλαια	 που	 συνάπτονται	 μεταξύ	 των	

εργαζομένων	και	των	εργοδοτών	τους	σε	κοινωνικά	και	οικονομικά,	ανάλογα	με	το	

αν	υπάρχει	δυνατότητα	της	οικονομικής	(χρηματικής)	αποτίμησής	τους.	

Αν	και	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	μπορεί	να	εμπεριέχει	μία	ποικιλία	κινήτρων	και	

των	 αντίστοιχων	 συνεισφορών	 του	 εργαζόμενου,	 η	 τυπολογία	 των	 συμβάσεων	 του	

MacNeil,	 (1985),	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 για	 την	 κατηγοριοποίηση	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Ο	 MacNeil	 υποστήριξε	 ότι	 υπάρχουν	 δύο	 είδη	

ψυχολογικού	συμβολαίου:	Το	συναλλακτικό	και	το	σχεσιακό.	

Το	 συναλλακτικό	 (transactional)	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 αφορά	 συγκεκριμένες	

ανταλλαγές,	με	δυνατότητα	δημιουργίας	εσόδων	μεταξύ	των	μερών	και	ισχύει	για	ένα	

πεπερασμένο	 και	 συχνά	 σύντομο	 χρονικό	 διάστημα.	 Το	 κύριο	 χαρακτηριστικό	 του	

είναι	 το	 ανταγωνιστικό	 ύψος	 των	 αποδοχών	 και	 η	 απουσία	 των	 μακροπρόθεσμων	

υποχρεώσεων.	 Τα	 συμβαλλόμενα	 μέρη	 έχουν	 σύντομη	 και	 αυστηρά	 καθορισμένη	

σχέση.	

Σε	 αντίθεση,	 το	 σχεσιακό	 (relational)	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 είναι	 αορίστου	

διάρκειας,	 δίχως	 να	 περιλαμβάνει	 ειδικότερες	 συμφωνίες	 που	 να	 διατηρούν	 μια	

σχέση.	Το	συμβόλαιο	αυτό	αφορά	σε	συναλλαγές	και	 των	δύο	κατηγοριών,	δηλαδή	

και	 με	 τη	 δυνατότητα	 δημιουργίας	 εσόδων.	 Τα	 κίνητρα	 στην	 κατηγορία	 αυτή	

περιλαμβάνουν	 χαρακτηριστικά	 όπως	 π.χ.	 ευκαιρίες	 για	 περαιτέρω	 εκπαίδευση	 και	

ανάπτυξη,	 μια	 προοπτική	 μακροπρόθεσμης	 σταδιοδρομίας	 μέσα	 στον	 Οργανισμό,	

ανάπτυξη	μακροχρόνιας	εμπιστοσύνης	και	αφοσίωσης.	

Υπάρχει	 μια	 σημαντική	 διάκριση	 στη	 σχετική	 βιβλιογραφία	 μεταξύ	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 που	 είναι	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 συναλλακτικό	 στη	φύση	 του	

και	 εκείνου	 που	 είναι	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 σχεσιακό.	 Ένα	 σχεσιακό	 συμβόλαιο	

συνεπάγεται	 ευρείες,	 ανοιχτές	 και	 μακροπρόθεσμες	 υποσχέσεις	 και	 βασίζεται	 στην	
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ανταλλαγή	όχι	μόνο	των	κερδοφόρων	στοιχείων	(π.χ.	αμοιβή	για	υπηρεσία)	αλλά	και	

των	 κοινωνικό-επιχειρησιακών	 στοιχείων	 όπως	 είναι	 η	 πίστη	 και	 η	 υποστήριξη	

(Rousseau	 και	McLean	 Parks,	 1993).	 Σύμφωνα	 με	 τη	 Rousseau,	 (1995),	 το	 σχεσιακό	

συμβόλαιο	 είναι	 ευρύτερο,	 αορίστου	 διάρκειας	 και	 περιλαμβάνει	 μακροπρόθεσμα	

αμοιβαία	ικανοποιητικές	ανταλλαγές,	π.χ.	αφοσίωση	των	εργαζομένων	και	δέσμευση	

για	την	ασφάλεια	τους	εκ	μέρους	των	εργοδοτών.	

Δύο	 συμπληρωματικοί	 τύποι	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 προτάθηκαν	 αργότερα	

από	την	ίδια	τη	Rousseau,	(1995),	το	ισορροπημένο	και	το	μεταβατικό	συμβόλαιο.	Το	

ισορροπημένο	ψυχολογικό	συμβόλαιο	συνδυάζει	το	συναλλακτικό	μέρος	του	αλλά	με	

έμφαση	στις	σχεσιακές,	ανοιχτού	τύπου	συμφωνίες	(Hui	και	οι	συνεργάτες,	2004).	Το	

ισορροπημένο	 αντικατοπτρίζει	 το	 γεγονός	 ότι	 και	 τα	 δύο	 συμβαλλόμενα	 μέρη	

κερδίζουν	από	την	υπάρχουσα	συμφωνία	(Greenberg	και	Baron,	2013).	Το	μεταβατικό	

ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 δημιουργείται	 όταν	 οι	 εργαζόμενοι	 βιώνουν	 σημαντικές	

οργανωσιακές	 αλλαγές	 και	 αντικατοπτρίζει	 τη	 διάβρωση	 ή	 την	 απουσία	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 και	 δεν	 μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 ως	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	

διότι	 δεν	 υφίσταται	 πλέον	 αμοιβαία	 δέσμευση	 των	 δύο	 συναλλασσόμενων	 μερών	

(Hui	και	οι	συνεργάτες,	2004).	

Σύμφωνα	με	τη	Rousseau,	(1995),	η	τυπολογία	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	σε	

σχέση	με	τη	χρονική	διάρκειά	του	και	τις	απαιτήσεις	για	απόδοση	έχει	την	παρακάτω	

μορφή:	

Πίνακας	ΙΙ:	Τυπολογία	Ψυχολογικού	Συμβολαίου,	Rousseau,	1995,	σελ.	98	

Απαιτήσεις	
απόδοσης	

Καθορισμένες	απαιτήσεις	
απόδοσης	

Ακαθόριστες	απαιτήσεις	
απόδοσης	

Μικρή	
χρονική	
διάρκεια	

Συναλλακτικό	
(υπάλληλοι	ορισμένου	χρόνου	

απασχόλησης)	
Σαφήνεια,	εύκολη	αποχώρηση,	χαμηλή	
δέσμευση,	περιορισμένη	μάθηση	και	

ταύτιση	με	τον	Οργανισμό,	

Μεταβατικό	
Ασάφεια,	αστάθεια,	υψηλό	

ποσοστό	αποχώρησης	

Μεγάλη	
χρονική	
διάρκεια	

Ισορροπημένο	
Αυξημένη	οργανωσιακή	δέσμευση,	ταύτιση	
με	τους	οργανωσιακούς	στόχους,	συνεχής	

ανάπτυξη,	αμοιβαία	υποστήριξη	

Σχεσιακό	
Αυξημένη	συναισθηματική	
δέσμευση	και	αφοσίωση,	
αυξημένη	αναγνώριση	και	
επιβράβευση,	σταθερότητα,	

δυναμικότητα	
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1.7.	Η	διαμόρφωση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	

Το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 καθορίζεται	 από	 ένα	 μεγάλο	 αριθμό	 παραγόντων,	

όπως	 κοινωνικών	 σε	 μακροπρόθεσμο	 επίπεδο	 (Rousseau	 και	 Schalk,	 2000),	

οργανωτικών	σε	μεσοπρόθεσμο	επίπεδο	(Rousseau	1995;	Herriot	και	οι	συνεργάτες,	

1997)	και	ατομικών	προτιμήσεων	και	καταστάσεων	σε	βραχυπρόθεσμο	επίπεδο	 (De	

Vos	 και	 οι	 συνεργάτες,	 2003;	 Coyle-Shapiro	 και	 Neuman,	 2004).	 Ως	 εκ	 τούτου,	 δεν	

υπάρχει	μία	μεταβλητή	που	 να	 επηρεάζει	 την	 εκπλήρωσή	 του,	αλλά	μια	σειρά	από	

μεταβλητές	οι	οποίες	συμβάλλουν	στη	διαμόρφωσή	του.	

Η	 Rousseau,	 (2001),	 παρουσίασε	 ένα	 πρότυπο	 δημιουργίας	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου,	το	οποίο	περιγράφει	τις	πέντε	φάσεις	του	σχηματισμού	του.	Το	πρώτο	

στάδιο,	αφορά	στο	χρονικό	διάστημα	πριν	από	την	απασχόληση	 (pre-employment),	

δημιουργείται	 πριν	 από	 τη	 διαδικασία	 της	 πρόσληψης	 και	 επηρεάζεται	 από	 τους	

υφιστάμενους	κανόνες	του	οργανισμού	και	τις	επικρατούσες	κοινωνικές	πεποιθήσεις.	

Έτσι,	 σε	 αυτή	 τη	 φάση	 του	 σχηματισμού	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 η	

επαγγελματική	 εκπαίδευση	 και	 οι	 απαιτήσεις	 της	 θέσης	 εργασίας	 μπορεί	 να	

επηρεάσουν	τον	τύπο	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	που	θα	αναπτυχθεί.	

Το	δεύτερο	στάδιο	συμβαίνει	κατά	τη	διάρκεια	της	διαδικασίας	πρόσληψης	του	

εργαζόμενου	(recruitment	process).	Αυτό	συμβαίνει	διότι	στο	στάδιο	αυτό	υφίσταται	

η	 διαδικασία	 ανταλλαγής	 των	 μελλοντικών	 υποσχέσεων	 μεταξύ	 των	 δύο	

συμβαλλομένων	 μερών.	 Το	 τρίτο	 στάδιο	 συμβαίνει	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 αρχικής	

οργανωσιακής	 κοινωνικοποίησης	 (early	 organizational	 socialization)	 του	

εργαζόμενου,	 όπου,	 σύμφωνα	 με	 την	 Rousseau,	 υπάρχει	 μια	 συνεχής	 ανταλλαγή	

υποσχέσεων,	όμως	ταυτόχρονα	τα	δύο	συμβαλλόμενα	μέρη	συνεχίζουν	να	αναζητούν	

πληροφορίες	 από	 διάφορες	 πηγές,	 όπως	 συναδέλφους,	 πελάτες	 ή	 στελέχη	 του	

οργανισμού.	Το	τέταρτο	στάδιο	είναι	οι	μεταγενέστερες	εμπειρίες	(later	experiences)	

κατά	 τη	 διάρκεια	 του	οποίου	η	ανταλλαγή	 των	υποσχέσεων	δεν	 εμφανίζεται	 πλέον	

συχνά	 και	 η	 αναζήτηση	 των	 πληροφοριών	 από	 τον	 εργαζόμενο	 ή	 τον	 εργοδότη	

συμβαίνει	 λιγότερο	 τακτικά.	 Το	 τελικό	 στάδιο	 περιλαμβάνει	 την	 αξιολόγηση,	 την	

αναθεώρηση	 και	 την	 πιθανή	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 (evaluation,	

revision,	possible	breach).	

Άλλοι	ερευνητές,	όπως	ο	De	Vos	και	οι	συνεργάτες	του,	(2003)	και	η	Robinson	και	

οι	 συνεργάτες	 της,	 (1994),	 διαπίστωσαν	 ότι	 το	 περιεχόμενο	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου	 αλλάζει	 από	 τη	 φάση	 της	 προ-απασχόλησης,	 στη	 φάση	 μετά	 την	
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απασχόληση.	 Αυτό	 εξηγείται	 λόγω	 της	 αύξησης	 των	 αμοιβαίων	 υποχρεώσεων	 από	

την	φάση	της	προ-απασχόλησης	στη	φάση	μετά	την	απασχόληση	και	από	το	γεγονός	

ότι	τα	περισσότερα	άτομα	υπερεκτιμούν	τις	δικές	τους	συνεισφορές	και	υποτιμούν	τις	

συνεισφορές	των	άλλων.	

	

1.8.	Οι	προσδιοριστικοί	παράγοντες	και	τα	αίτια	δημιουργίας	του	

Όπως	αναφέρουν	οι	Βακόλα	και	Νικολάου,	(2012),	η	δημιουργία	του	ψυχολογικού	

συμβολαίου	οφείλεται	σε	ορισμένους	προσδιοριστικούς	παράγοντες	που	συντελούν	

στην	ανάπτυξή	του.	Συγκεκριμένα	αναφέρονται	οι	εξής	παράγοντες:	

Η	 προσωπικότητα	 των	 εργαζομένων.	 Οι	 Rousseau	 και	 Tijoriwala,	 (1998),	

αναφέρουν	ότι	η	προσωπικότητα	των	ατόμων	επηρεάζει	σημαντικά	την	ανάπτυξη	και	

διατήρηση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Οι	 εργαζόμενοι	 που	 επιδείκνυαν	 υψηλό	

επίπεδο	 ευσυνειδησίας	 και	 αυτοεκτίμησης	 δημιουργούσαν	 σχεσιακό	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο,	σε	αντίθεση	με	αυτούς	που	επιδείκνυαν	υψηλό	επίπεδο	νευρωτισμού,	οι	

οποίοι	δημιουργούσαν	αντίστοιχα	συναλλακτικό.	

Στη	 χώρα	μας,	 σε	αντίστοιχη	 έρευνα	 των	Nikolaou,	 Tomprou	 και	 Vakola,	 (2007),	

κατέδειξαν	ότι	οι	εργαζόμενοι	που	ήταν	περισσότερο	ευσυνείδητοι	και	εξωστρεφείς,	

δημιουργούσαν	 σχεσιακό	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 και	 ενδιαφερόντουσαν	

περισσότερο	 για	 τα	 ενδογενή	 χαρακτηριστικά	 της	 εργασίας	 τους,	 (ενδιαφέρουσα	

εργασία,	 αυτονομία,	 διά	 βίου	 επιμόρφωση).	 Αντίθετα	 αυτοί	 με	 υψηλά	 επίπεδα	

νευρωτισμού,	 (άγχος	 και	 ευαισθησία	 στο	 εργασιακό	 περιβάλλον),	 δημιουργούσαν	

συναλλακτικό,	 διότι	 επιθυμούσαν	 οι	 υποσχέσεις	 και	 οι	 προσδοκίες	 τους	 να	 είναι	

οριοθετημένες.	

Οι	 εργασιακές	 αξίες.	Οι	 εργασιακές	αξίες	 ορίζονται	 "ως	οι	 γενικοί	 και	 σταθεροί	

στόχοι	που	επιθυμούν	να	πετυχαίνουν	τα	άτομα	μέσα	από	την	εργασία	τους"	(Sverko	

και	 Super,	 1995).	Οι	αξίες	αυτές	 επηρεάζουν	 τις	 επιλογές	 τους	 και	 τη	συμπεριφορά	

τους	 στον	 εργασιακό	 χώρο	 και	 συνδέονται	 με	 την	 εργασιακή	 ικανοποίηση,	 την	

απόδοση	και	την	αποχώρηση	από	την	εργασία.	

Η	 έδρα	 ελέγχου.	 Οι	 De	 Vos,	 Buyens	 και	 Schalk,	 (2005)	 κατέδειξαν	 ότι	 οι	

εργαζόμενοι	που	διαθέτουν	εσωτερική	διάσταση	ελέγχου	(locus	of	control),	έχουν	την	

πεποίθηση	 ότι	 μπορούν	 να	 ικανοποιήσουν	 τις	 εργασιακές	 τους	 αξίες	 μέσα	από	 την	

εργασία	 τους	 και	 αναζητούν	 εκείνες	 τις	 πληροφορίες	 που	 θα	 διαμορφώσουν	 με	
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μεγαλύτερη	ενεργητικότητα	το	ψυχολογικό	τους	συμβόλαιο,	σε	αντίθεση	με	αυτούς	

που	διαθέτουν	εξωτερική	διάσταση	ελέγχου.	

Οι	πρακτικές	διοίκησης	ανθρώπινου	δυναμικού.	Επηρεάζουν	τη	δημιουργία	και	

ανάπτυξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	αλλά	και	την	εκπλήρωση	και	διάρρηξή	του.	

Ιδιαίτερα	οι	πρακτικές	προσέλκυσης	και	επιλογής	προσωπικού	είναι	πολύ	σημαντικές	

και	 όπως	 αναφέρει	 η	 Rousseau,	 (2001)	 επηρεάζουν	 τον	 τύπο	 και	 το	 είδος	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου.	

Η	 οργανωσιακή	 κοινωνικοποίηση.	 Οι	 Bauer	 και	 Erdogan,	 (2011),	 όρισαν	 την	

οργανωσιακή	 κοινωνικοποίηση	 ως	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	 νεοεισερχόμενοι	 σε	

έναν	οργανισμό	μαθαίνουν	να	προσαρμόζονται	στον	νέο	τους	εργασιακό	περιβάλλον.	

Έτσι	 «εκπαιδεύονται»	 στις	 στάσεις	 και	 συμπεριφορές	 που	 είναι	 αναγκαίες	 για	 να	

λειτουργήσουν	αποτελεσματικά	μέσα	σε	αυτό.	Οι	νεοεισερχόμενοι	προσαρμόζουν	τις	

αντιλήψεις	 που	 έχουν	 για	 το	 ψυχολογικό	 τους	 συμβόλαιο,	 κατά	 την	 περίοδο	 της	

κοινωνικοποίησής	 τους,	 με	 βάση	 την	 πραγματικότητα	 που	 βιώνουν	 στα	 νέα	 τους	

καθήκοντα	(De	Vos	και	οι	συνεργάτες,	2003).	

Άλλοι	 μελετητές	 έχουν	 διερευνήσει	 μεμονωμένους	παράγοντες	 που	 επηρεάζουν	

τη	 διαμόρφωση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Για	 παράδειγμα,	 ο	 αντίκτυπος	 της	

προσωπικότητας	 στο	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 εξετάστηκε	 πρόσφατα	 από	 τους	 Raja	

και	 τους	 συνεργάτες	 του,	 (2004),	 και	 η	 μελέτη	 επικεντρώθηκε	 σε	 πέντε	 βασικά	

χαρακτηριστικά	της	προσωπικότητας	(π.χ.	εξωστρέφεια,	ευσυνειδησία,	νευρωτισμός,	

αυτοεκτίμηση	 και	 ευαισθησία	 στην	 ισότητα).	 Αυτά	 τα	 βασικά	 χαρακτηριστικά,	

σύμφωνα	με	τα	ευρήματά	τους,	σχετίζονται	με	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	και	υπάρχει	

δυνατότητα	 να	 προβλέπονται	 οι	 πεποιθήσεις	 των	 εργαζομένων	 περί	 της	 διάρρηξης	

του	ψυχολογικού	σμβολαίου.	

	

1.9.	Η	εκπλήρωση	του	Ψυχολογικού	Συμβολαίου	(fulfillment)	

Σύμφωνα	 με	 τις	 Rousseau	 και	 McLean	 Parks,	 (1997),	 η	 εκπλήρωση	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 μπορεί	 να	 πραγματοποιηθεί	 ως	 προς	 τις	 παρακάτω	

διαστάσεις:	

Η	 συμμόρφωση	 ως	 προς	 τους	 όρους	 ενός	 συμβολαίου	 είναι	 η	 τήρηση	 των	

συμβατικών	του	όρων.	Η	εκπλήρωση	ενός	συμβολαίου	εξαρτάται	από	τον	βαθμό	που	

αυτό	εκπληρώνεται.	Κατά	μία	έννοια,	όταν	τα	δύο	συμβαλλόμενα	μέρη	εκπληρώνουν	

τους	όρους	που	καθορίζονται	στο	συμβόλαιο,	τότε	συμμορφώνονται	ως	προς	αυτούς	
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και	 το	 συμβόλαιο	 εκπληρώνεται.	 Ωστόσο,	 δεδομένου	 ότι	 η	 εκπλήρωση	 ενός	

συμβολαίου	 δεν	 μπορεί	 να	 συμβαίνει	 άμεσα	 αλλά	 διαχρονικά,	 μπορεί	 αυτό	 να	

παραβιάζεται	 σε	 κάποια	 χρονική	 στιγμή,	 αλλά	 στο	 τέλος	 να	 εκπληρώνεται.	 Οι	

εργαζόμενοι	 μπορεί	 στην	 αρχή	 να	 μην	 συμμορφώνονται	 αλλά	 στη	 συνέχεια	 να	

βελτιώνονται	εξαιτίας	των	οργανωσιακών	πρακτικών	όπως	η	ανατροφοδότηση	και	η	

κατάρτιση.	

Επιπλέον,	το	ένα	μέρος	ενδέχεται	να	μην	εκπληρώσει	κατά	γράμμα	τη	συμφωνία,	

αλλά	 δεν	 είναι	 απαραίτητο	 να	 υπάρχει	 διάρρηξη	 του	 συμβολαίου	 (η	 υπόσχεση	 να	

αφορά	 στο	 τέλος	 μιας	 χρονικής	 περιόδου).	 Η	 εκπλήρωση	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου	εξαρτάται	κατά	πολύ	από	την	προσωπική	ερμηνεία	του	κάθε	ατόμου.	Η	

εκπλήρωση	του	πνεύματος	και	όχι	το	γράμμα	ενός	συμβολαίου	αποτελεί	παράδειγμα	

στην	 περίπτωση	 ακούσιου	 τερματισμού,	 αλλά	 όχι	 βέβαια	 εκ	 μέρους	 των	

εργαζομένων,	 όταν	 πραγματοποιούνται	 μειώσεις	 και	 απολύσεις	 προσωπικού	

(Rousseau	και	Aquino,	1991).	Οι	επιχειρήσεις	που	προσφέρουν	πακέτα	αποχώρησης	

και	 επανατοποθέτησης	 στο	 προσωπικό	 τους,	 επιτρέπουν	 στους	 εργαζομένους	 να	

διατηρήσουν	το	βιοτικό	τους	επίπεδο,	αλλά	όχι	και	την	απασχόλησή	τους.	Όπως	και	

στην	περίπτωση	σημαντικών	οργανωσιακών	αλλαγών	που	εμποδίζουν	την	εκπλήρωση	

του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	ο	τρόπος	που	θα	διαχειριστεί	τις	αλλαγές	η	ηγεσία	του	

οργανισμού,	μπορεί	να	αποτρέψει	την	αποτυχία.	

Από	 την	 άλλη	 πλευρά,	 η	 υπερ-εκπλήρωση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	

υπερβαίνει	 τις	 αντιλαμβανόμενες	 υποσχέσεις	 ώστε	 να	 συμπεριληφθούν	 και	

συμπεριφορές	 παρόμοιες	 με	 εκείνες	 που	 ο	 Organ,	 (1990),	 περιγράφει	 ως	

Συμπεριφορά	 Οργανωσιακού	 Πολίτη-ΣΟΠ	 (organizational	 citizenship	 behavior-OCB).	

Όταν	δεν	μπορούν	να	προβλεφθούν	σημαντικές	απρόβλεπτες	αντιδράσεις,	μπορεί	να	

είναι	 σημαντικό	 τα	 συμβαλλόμενα	 μέρη	 να	 υπερκαλύψουν	 τους	 όρους	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 (MacLean-Parks,	 1992).	 Η	 εκδήλωση	 ΣΟΠ	 μπορεί	 να	

θεωρηθεί	ως	ένα	σύνολο	ενεργειών	που	υπερβαίνει	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο.	

	

1.10.	Ο	μετασχηματισμός	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	(transformation)	

Ο	μετασχηματισμός	 του	ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 σύμφωνα	με	 τους	 Robinson,	

Kraatz	και	Rousseau,	 (1994)	πιθανότατα	οφείλεται	σε	διάφορους	λόγους.	Πρώτον,	η	

ανάπτυξη	 της	 εργασιακής	 σχέσης,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 πιθανή	 προκατάληψη	 του	

εργαζομένου	για	 την	εξέλιξη	 της,	μπορεί	να	δημιουργήσει	σημαντικές	αλλαγές	στην	
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αντίληψη	του	περιεχομένου	του	συμβολαίου,	εκ	μέρους	του	εργαζόμενου.	Δεύτερον,	

η	 συμπεριφορά	 των	 συμβαλλόμενων	 επηρεάζει	 επίσης	 την	 εξέλιξη	 του.	 Για	

παράδειγμα,	 σύμφωνα	 με	 τους	 Salancik	 και	 Pfeffer,	 (1978),	 οι	 πληροφορίες	 που	

λαμβάνουν	οι	εργαζόμενοι	από	την	παρατήρηση	της	συμπεριφοράς	τους	αλλά	και	της	

συμπεριφοράς	του	εργοδότη	τους,	μπορούν	να	αλλάξουν	τις	αντιλήψεις	τους	σχετικά	

με	τις	αμοιβαίες	υποσχέσεις	και	υποχρεώσεις.	

Με	βάση	την	επικρατούσα	αντίληψη	ότι	οι	υποσχέσεις	αλλάζουν	κατά	τα	πρώτα	

χρόνια	της	εργασιακής	σχέσης,	μπορεί	να	υποθέσει	κάποιος	ότι	μπορούν	να	επέλθουν	

ποικίλες	 αλλαγές.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 κανόνα	 της	 αμοιβαιότητας,	 όταν	 κάποιος	

εισπράττει	 όφελος,	 είναι	 υποχρεωμένος	 να	 πληρώσει	 το	 αντίστοιχο	 κόστος.	 Η	

προοπτική	αυτή	δείχνει	ότι	η	συνεχόμενη	αυτή	ανταλλαγή	διαχρονικά,	είναι	πιθανό	

να	δημιουργήσει	έναν	αυξανόμενο	αριθμό	και	μια	ποικιλία	υποχρεώσεων	μεταξύ	των	

συμβαλλόμενων	μερών	(Blau,	1964).	

Η	κλιμάκωση	αυτή	μπορεί	να	συμβεί	για	δύο	λόγους:	Πρώτον,	όπως	υποστήριξε	ο	

Blau,	 (1964),	τα	άτομα	προσπαθούν	να	δημιουργήσουν	μια	θετική	ανισορροπία	στις	

ανταλλακτικές	τους	σχέσεις	ώστε	να	αποφύγουν	οφέλη	προς	την	άλλη	πλευρά.	Αυτή	

η	 συνεχής	 προσπάθεια	 να	 διατηρηθεί	 θετικό	 ισοζύγιο	 υποχρεώσεων	 μπορεί	 να	

οδηγήσει	 σε	 κλιμάκωση	 με	 την	 πάροδο	 του	 χρόνου.	 Δεύτερον,	 όταν	 ωριμάζουν	 οι	

σχέσεις,	 οι	 υποσχέσεις	 αναμένεται	 να	 αυξηθούν	 με	 την	 εμπιστοσύνη	 που	

αναπτύσσεται.	 Η	 εμπιστοσύνη	 είναι	 η	 ουσία	 της	 κοινωνικής	 ανταλλαγής	 και,	 όπως	

ανθίζει	 η	 αμοιβαία	 εμπιστοσύνη	 το	 ίδιο	 συμβαίνει	 και	 με	 την	 ίδια	 τη	 σχέση	

ανταλλαγής	(Blau,	1964).	

Πολλές	φορές	είναι	πιθανό	να	συμβεί	οι	προκαταλήψεις	των	ατόμων	να	τα	οδηγεί	

συχνά	 σε	 υπερεκτίμηση	 των	 δικών	 τους	 συνεισφορών	 και	 υποεκτίμηση	 των	

συνεισφορών	 που	 δόθηκαν	 από	 τους	 εταίρους	 της	 ανταλλαγής	 (Taylor	 και	 Brown,	

1988).	Ως	εκ	τούτου,	οι	εργαζόμενοι	μπορεί	να	πιστεύουν	ότι	χρωστούν	λιγότερα,	ενώ	

ο	εργοδότης	τους	χρωστάει	περισσότερα.	

	

1.11.	Η	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	(breach)	

Η	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	είναι	μια	"υποκειμενική	εμπειρία,	που	

αναφέρεται	στην	αντίληψη	του	ατόμου	ότι	δεν	εκπληρώθηκαν	επαρκώς	οι	υποσχέσεις	

του	 ψυχολογικού	 του	 συμβολαίου»	 (Robinson,	 1996).	 Οι	 συμπεριφορές	 των	

εργαζομένων	 μπορεί	 να	 επηρεάζονται	 από	 την	 πεποίθησή	 τους	 ότι	 έχει	 συμβεί	
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διάρρηξη	του	ψυχολογικού	τους	συμβολαίου,	ανεξάρτητα	από	το	αν	πραγματικά	έχει	

διαρραγεί	ή	όχι	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	(Morrison	και	Robinson,	1997).	

Η	 αντιλαμβανόμενη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 έχει	 πολλαπλές	

επιπτώσεις	 στη	 στάση	 και	 συμπεριφορά	 των	 εργαζομένων	 όπως	 την	 ανάπτυξη	

δυσαρέσκειας	και	δυσπιστίας	των	εργαζομένων	προς	την	ηγεσία	του	οργανισμού,	τη	

μείωση	 της	 εκδήλωσης	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 και	 την	 αύξηση	 της	

πρόθεσης	 τους	 να	αποχωρήσουν	από	 τη	θέση	 εργασίας	 τους.	 (Robinson,	 Kraatz	 και	

Rousseau,	1994;	Robinson	και	Morrison,	1995;	Robinson,	1996).	

Όταν	 οι	 προσδοκίες	 των	 εργαζομένων	 παραμένουν	 ανεκπλήρωτες,	 τόσο	 η	

Rousseau	 (1995),	 όσο	 και	 οι	 Morrison	 και	 Robinson	 (1997),	 υποδεικνύουν	 ότι	 οι	

πεποιθήσεις	 των	 εργαζομένων	 διαδραματίζουν	 σημαντικό	 ρόλο	 ειδικά	 στον	 τρόπο	

που	 αντιδρούν.	 Σε	 ευρύτερο	 επίπεδο,	 οι	 εργαζόμενοι	 είναι	 πιθανό	 να	 θεωρούν	 τη	

διάρρηξη	είτε	ότι	συμβαίνει	από	πρόθεση,	είτε	ως	μη	σκόπιμη.	

Η	 χωρίς	 πρόθεση	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 μπορεί	 να	 προκύψει	

από	 μία	 από	 τις	 παρακάτω	 πηγές.	 Πρώτον,	 η	 ασυμφωνία	 συμβαίνει	 όταν	 ο	

εργαζόμενος	και	ο	εκπρόσωπος	του	Οργανισμού	έχουν	μια	έντιμη	διαφορά	απόψεων	

σχετικά	 με	 το	 τι	 είναι	 υποχρεωμένος	 να	 παρέχει	 ο	 οργανισμός	 (Morrison	 και	

Robinson,	1997).	 Σε	αυτές	 τις	περιπτώσεις,	 ενώ	οι	εργαζόμενοι	αντιλαμβάνονται	ότι	

δεν	παίρνουν	όλα	όσα	αναμένουν	να	λάβουν,	 καταλαβαίνουν	ότι	ο	 εργοδότης	 τους	

θεωρεί	ότι	εκπληρώνει	τις	υποσχέσεις	του.	Δεύτερον,	δημιουργείται	αναταραχή	όταν	

ο	οργανισμός	δεν	είναι	σε	θέση	να	ανταποκριθεί	στις	υποσχέσεις	και	τις	δεσμεύσεις	

που	 έδωσε	 στους	 εργαζόμενους	 (Morrison	 και	 Robinson,	 1997).	 Σε	 πολλές	

περιπτώσεις,	 η	 διάρρηξη	 συμβαίνει	 όταν	 ο	 οργανισμός	 αντιμετωπίζει	 οικονομικές	

δυσκολίες.	 Για	 παράδειγμα,	 όταν	 ο	 οργανισμός	 χάνει	 οικονομικούς	 πόρους,	 ή	

μειώνεται	το	μερίδιο	αγοράς	που	κατέχει,	μπορεί	να	χρειαστεί	να	μειώσει	τις	αρχικές	

παροχές	που	προσέφερε,	ως	ανταμοιβή	της	εργασιακής	σχέσης.	

Οι	Robinson	και	Morrison,	 (1995),	 τονίζουν	περαιτέρω	ότι	η	διάρρηξη	μπορεί	να	

είναι	σχετικά	βραχυπρόθεσμη	και	ως	εκ	 τούτου	τα	άτομα	μπορούν	να	επιστρέψουν	

στην	κανονική	τους	«σταθερή»	ψυχολογική	κατάσταση,	ή	εναλλακτικά	η	διάρρηξη	να	

εξελιχθεί	 σε	 μία	 δυσάρεστη	 συναισθηματική	 εμπειρία,	 την	 παραβίαση	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Επίσης	 αναφέρουν	 ότι	 οι	 πεποιθήσεις	 των	 εργαζομένων	

για	 τις	 ανεκπλήρωτες	 υποσχέσεις	 του	 οργανισμού,	 θα	 τους	 οδηγήσουν	 σε	 πιθανή	

μείωση	των	δικών	τους	υποχρεώσεων	και	χαμηλότερη	ικανοποίηση	από	την	εργασία.	
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Αναλυτικότερα,	 οι	 επιπτώσεις	 της	 διάρρηξης	 στη	 στάση	 και	 συμπεριφορά	 των	

εργαζομένων,	 ιδιαίτερα	 για	 εκείνες	 που	 διερευνώνται	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	

εργασίας,	 όπως	 η	 εκδήλωση	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 και	 η	 πρόθεση	

αποχώρησης	 από	 τον	 οργανισμό,	 θα	 αναφερθούν	 στο	 δεύτερο	 κεφάλαιο	 της	

ενότητας.	

	

1.12	Η	παραβίαση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	(violation)	

Ο	 όρος	 παραβίαση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 εκφράζει	 μια	 ισχυρή	

συναισθηματική	 εμπειρία	 και	 αποτελεί	 διακριτή	 έννοια	 από	 αυτή	 της	 διάρρηξης,	

παρόλο	 που	 από	 τους	 περισσότερους	 μελετητές	 οι	 δύο	 έννοιες	 ταυτίζονται.	 Η	

παραβίαση	 είναι	 μία	 έντονη	συναισθηματική	 κατάσταση	που	βιώνει	 ο	 εργαζόμενος	

και	προκύπτει	από	την	πεποίθηση	ότι	ο	οργανισμός	δεν	κατάφερε	να	εκπληρώσει	το	

ψυχολογικό	του	συμβόλαιο.	

Η	Rousseau,	(1989)	περιγράφει	την	παραβίαση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	ως	

«μια	 σπασμένη	 υπόσχεση	 που	 αμφισβητεί	 το	 σεβασμό	 και	 την	 δεοντολογία	 και	

αυξάνει	την	ένταση	των	εργασιακών	σχέσεων».	Την	αναφέρει	ως	«το	συναίσθημα	της	

προδοσίας	 και	 της	 βαθύτερης	 ψυχολογικής	 δυσφορίας,	 θυμού,	 δυσαρέσκειας,	

αίσθησης	 αδικίας	 και	 αδικαιολόγητης	 βλάβης»,	 (Rousseau,	 1989).	 Η	 παραβίαση	

υπερβαίνει	κατά	πολύ	την	απλή	γνώση	ότι	μια	υπόσχεση	έχει	παραβιαστεί.	

Πιο	 συγκεκριμένα,	 η	 παραβίαση	 είναι	 ένας	 συνδυασμός	 συναισθημάτων	

απογοήτευσης	 και	 θυμού.	 Συνεπάγεται	 απογοήτευση	 και	 δυστυχία,	 συναισθήματα	

που	 τα	 δημιουργεί	 η	 αποτυχία	 να	 εισπράξει	 ο	 εργαζόμενος	 αυτό	 που	 είναι	 τόσο	

αναμενόμενο,	 όσο	 και	 επιθυμητό	 (Robinson	 και	 Rousseau,	 1994;	 Robinson	 και	

Morrison,	 1995).	 Επιπλέον,	 στην	 εμπειρία	 της	 παραβίασης	 υπερέχουν	 τα	

συναισθήματα	 θυμού,	 δυσαρέσκειας,	 πικρίας,	 αγανάκτησης	 και	 συχνά	 οργής	 που	

εκδηλώνεται	 όταν	 κάποιος	 έχει	 προδοθεί	 ή	 κακοποιηθεί	 (Rousseau,	 1989;	 Schein	 ,	

1965).	

Η	 αντιλαμβανόμενη	 διάρρηξη	 αντιπροσωπεύει	 μια	 γνωστική	 εκτίμηση	 της	

εκπλήρωσης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	μία	λογική	αποτίμηση	η	οποία	βασίζεται	

στην	 αντίληψη	 του	 ατόμου	 για	 το	 τι	 του	 έχουν	 υποσχεθεί	 και	 τι	 πραγματικά	 του	

παρέχουν.	Αντίθετα,	η	παραβίαση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	αντιπροσωπεύει	μία	

συναισθηματική	 εμπειρία,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	 προκύπτει	 από	 την	 πεποίθηση	 ότι	 ο	

εργοδότης	δεν	κατάφερε	τελικά	να	εκπληρώσει	επαρκώς	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο.	
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Έτσι,	 παρόλο	 που	 η	 παραβίαση	 είναι	 μια	 συναισθηματική	 εμπειρία,	 αυτή	 γίνεται	

αντιληπτή	και	ερμηνεύεται	λογικά.	

	

Ανακεφαλαίωση	

Στο	 κεφάλαιο	 αυτό	 αναφέρθηκαν	 οι	 βασικές	 εννοιολογικές	 προσεγγίσεις	 και	 οι	

κύριες	 θεωρίες	 κατανόησης	 της	 έννοιας	 και	 του	 περιεχομένου	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου.	 Συμπερασματικά,	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 το	 οποίο	 αναπτύσσεται	

μεταξύ	 του	 εργαζόμενου	 και	 του	 εργοδότη,	 είναι	 ένα	 χρήσιμο	 ερευνητικό	 εργαλείο	

για	την	εξέταση	της	εξέλιξης	και	της	ποιότητας	της	εργασιακής	τους	σχέσης.	Έχει	όμως	

μεγάλη	σημασία	για	τους	οργανισμούς,	διότι	σύμφωνα	με	τα	ευρήματα	των	σχετικών	

εμπειρικών	 μελετών,	 καταδεικνύεται	 ότι	 οι	 ανεκπλήρωτες	 υποσχέσεις	 υπάρχουν	 σε	

όλη	 τη	διάρκεια	 της	 εργασιακής	 ζωής	 των	ατόμων	 και	 η	διαχείρισή	 τους	μπορεί	 να	

επηρεάσει	σημαντικά	την	εύρυθμη	λειτουργία	και	βιωσιμότητα	ενός	οργανισμού.	
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Κεφάλαιο	 2.	 Η	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 οι	

επιπτώσεις	της	στις	εργασιακές	σχέσεις	και	ο	ρόλος	της	εμπιστοσύνης	

	

2.1.	Εισαγωγή	

Μερικές	 φορές	 ο	 εργοδότης	 δεν	 είναι	 σε	 θέση	 να	 ανταποκριθεί	 σε	 όλες	 τις	

έμμεσες	 υποσχέσεις	 που	 υπονοούνται	 από	 την	 εργασιακή	 σχέση	 με	 τους	

εργαζόμενους.	Εξαιτίας	 της	δυναμικής	φύσης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	και	 του	

συνεχούς	μεταβαλλόμενου	εξωτερικού	περιβάλλοντος	των	οργανισμών,	ιδιαίτερα	του	

οικονομικού,	 αποδεικνύεται	 δύσκολη	 η	 εκπλήρωση	 των	 προσδοκιών	 του	

εργαζόμενου.	 Η	 σημασία	 και	 το	 περιεχόμενο	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	

ενισχύεται	 σημαντικά	 με	 τη	 διάρρηξή	 του,	 η	 οποία	 αποτελεί	 την	 σημαντικότερη	

διάσταση	 στη	 θεωρία	 του	 και	 ορίζεται	 ως	 η	 αντίληψη	 του	 εργαζόμενου	 ότι	 δεν	

εκπληρώνονται	 οι	 υποσχέσεις	 που	 του	 έχουν	 δοθεί	 (Robinson	 &	 Rousseau,	 1994).	

Δεδομένου	 ότι	 η	 διάρρηξη	 αποτελεί	 μία	 υποκειμενική	 εμπειρία	 το	 ενδιαφέρον	 των	

περισσότερων	 μελετητών	 επικεντρώνεται	 στην	 αντιλαμβανόμενη	 διάρρηξη.	 Οι	

υποσχέσεις	του	εργοδότη	μπορεί	να	αφορούν	σε	υψηλότερες	αποδοχές,	προαγωγή,	

αμοιβή	με	βάση	την	αποδοτικότητα,	εργασιακή	ασφάλεια,	δυνατότητα	επιμόρφωσης	

και	εξέλιξη	σταδιοδρομίας.	

Η	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 έχει	 προσελκύσει	 ιδιαιτέρως	 το	

ενδιαφέρον	 των	 ερευνητών	 λόγω	 των	 αρνητικών	 συνεπειών	 της	 στις	 εργασιακές	

σχέσεις.	 Τις	 τελευταίες	 δύο	 δεκαετίες,	 υπήρξαν	 πολλές	 εμπειρικές	 μελέτες	 που	 να	

αποδεικνύουν	 ότι	 η	 διάρρηξη	 είναι	 καθοριστική	 για	 την	 εξέλιξη	 των	 εργασιακών	

σχέσεων	 και	 επιδρά	 αρνητικά	 στη	 στάση	 και	 τη	 συμπεριφορά	 των	 εργαζομένων.	

Σύμφωνα	 με	 τον	 Zhao	 και	 τους	 συνεργάτες	 του	 (2007),	 μια	 πρόσφατη	 εξέταση	 της	

βιβλιογραφίας,	απέδειξε	ότι	η	διάρρηξη	επηρεάζει	ένα	μεγάλο	μέρος	των	ζητημάτων	

που	 αποτελούν	 αντικείμενο	 έρευνας	 της	 οργανωσιακής	 ψυχολογίας	 και	

συμπεριφοράς	όπως:	την	ικανοποίηση	από	την	εργασία,	την	οργανωσιακή	δέσμευση,	

την	 εκτέλεση	 των	 καθηκόντων,	 την	 επίδειξη	 εθελοντικής	 εργασίας,	 αλλά	 και	 την	

πρόθεση	παραμονής	στην	εργασία.	

Το	μεγαλύτερο	μέρος	της	έρευνας	στον	τομέα	της	διάρρηξης,	όπως	προκύπτει	και	

από	 τη	 σχετική	 βιβλιογραφία,	 έχει	 πραγματοποιηθεί	 σε	 δυτικές	 χώρες,	 όπως	 οι	

Ηνωμένες	 Πολιτείες	 και	 τα	 ευρωπαϊκά	 κράτη	 και	 όχι	 σε	 χώρες	 με	 διαφορετικές	

πολιτικές,	 οικονομικές,	 κοινωνικές	 και	 πολιτισμικές	 συνθήκες	 και	 διαφορετική	
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οργανωσιακή	 κουλτούρα,	 όπου	 τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνας	 μπορεί	 να	

εμφανίζονται	διαφορετικά.	

Οι	Morrison	και	Robinson,	(1997),	διατύπωσαν	έναν	από	τους	πλέον	αποδεκτούς	

ορισμούς	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Τη	 χαρακτηρίζουν	 ως	 "η	

διαπίστωση	 ότι	 ο	 οργανισμός	 δεν	 καταφέρνει	 να	 εκπληρώσει	 μία	 ή	 περισσότερες	

υποσχέσεις	 προς	 τον	 εργαζόμενο,	 κατά	 τρόπο	 ανάλογο	 προς	 τις	 συνεισφορές	 του	

εργαζόμενου	προς	τον	οργανισμό».	

Τα	 αποτελέσματα	 σχετικών	 εμπειρικών	 μελετών	 αποδεικνύουν	 ότι	 οι	

περισσότεροι	εργαζόμενοι	έχουν	βιώσει	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	τους	συμβολαίου	

(Coyle-Schapiro	 και	 Kessler,	 2000;	 Kickul	 και	 συνεργάτες,	 2004).	 Οι	 Robinson	 και	

Rousseau,	(1994)	υποστήριξαν	ότι	η	διάρρηξη	δεν	είναι	η	εξαίρεση,	αλλά	ο	κανόνας.	

Σε	ανάλογη	διαχρονική	έρευνα	που	πραγματοποίησαν,	διαπιστώθηκε	ότι	μεταξύ	ενός	

δείγματος	αποφοίτων	μεταπτυχιακού	προγράμματος	διοίκησης	επιχειρήσεων,	το	55%	

πίστευε	ότι	 συγκεκριμένες	πτυχές	 του	ψυχολογικού	 του	συμβολαίου,	 είχαν	υποστεί	

διάρρηξη	κατά	τη	διάρκεια	των	δύο	ετών.	

Το	 2011,	 οι	 Parzefall	 και	 Coyle-Shapiro	 διαπίστωσαν	 ότι	 η	 διάρρηξη	 δεν	

εμφανίζεται	 σαν	 ένα	 μεμονωμένο	 γεγονός,	 αλλά	 οι	 αναμενόμενες	 υποσχέσεις	

μπορούν	να	διαρραγούν	με	διαφορετικούς	τρόπους,	καθώς	δεν	περιλαμβάνουν	μόνο	

την	ανταλλαγή	απόψεων	αλλά	και	την	επίδειξη	της	αναμενόμενης	συμπεριφοράς.	Ο	

κάθε	εργαζόμενος	μπορεί	να	αντιληφθεί	διαφορετικά	τη	διάρρηξη	και	μάλιστα	μέσα	

από	διαφορετικά	γεγονότα	 (Conway	και	Briner,	2005)	 .	Όπως	εξάλλου	διατυπώθηκε	

από	τη	Rousseau,	(1989),	"η	ένταση	της	αντίδρασης	στην	διάρρηξη	αποδίδεται	άμεσα	

όχι	μόνο	στις	ανικανοποίητες	προσδοκίες	που	αφορούν	συγκεκριμένες	ανταμοιβές	και	

παροχές,	 αλλά	 και	 στις	 γενικότερες	 πεποιθήσεις	 των	 ατόμων	 για	 σεβασμό,	 τους	

κώδικες	 δεοντολογίας	 και	 συμπεριφοράς	 που	 αντανακλούν	 τις	 σχέσεις	

εμπιστοσύνης».	

	

2.2.	Ο	σημαντικός	ρόλος	των	ατομικών	πεποιθήσεων	

Το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 εμπειρικής	 έρευνας	 για	 τη	 διερεύνηση	 της	 διάρρηξης	

του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 αναφέρεται	 στις	 αντιδράσεις	 των	 εργαζομένων	 στις	

ανεκπλήρωτες	 υποσχέσεις	 (Robinson,	 1996;	 Robinson,	 Kraatz,	 και	 Rousseau,	 1994;	

Robinson	και	Rousseau,	1994).	Εντούτοις,	οι	ερευνητές	Morrison	και	Robinson,	1997,	

Rousseau,	1995)	αναφέρουν	ότι	μια	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	μπορεί	
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να	επηρεάζεται	κυρίως	από	την	προσωπική	εκτίμηση	του	εργασιακού	περιβάλλοντος	

από	τον	εργαζόμενο.	

Σχετικές	εμπειρικές	μελέτες	έδειξαν	ότι	όλα	τα	άτομα	δεν	αντιδρούν	το	 ίδιο	στη	

διάρρηξη	 του	ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Αυτό	 οφείλεται	 σε	 διάφορους	 παράγοντες	

που	μπορούν	να	μετριάσουν,	ή	να	ενισχύσουν	τον	βαθμό	αντίδρασης	(Coyle-Shapiro	

και	Neuman,	2004).	Οι	προσωπικές	πεποιθήσεις	και	η	προσωπικότητα,	η	ευαισθησία	

του	 ατόμου	 στην	 ισότητα	 και	 την	 αδικία,	 βρέθηκαν	 να	 επηρεάζουν	 τις	 αντιδράσεις	

των	εργαζομένων	στη	διάρρηξη.	Για	παράδειγμα,	η	Robinson,	(1996),	ισχυρίστηκε	ότι	

η	 ερμηνεία	 της	 πραγματικότητας	 από	 τα	 άτομα	 επηρεάζεται	 από	 τις	 πεποιθήσεις	

τους.	Όπως	πρότεινε	ο	Kanter	και	οι	συνεργάτες	του,	(2004),	τα	συναισθήματα	και	η	

συμπεριφορά	 του	 εργαζόμενου,	 επηρεάζονται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 από	 τον	 τρόπο	 με	

τον	οποίο	αξιολογούνται	και	ερμηνεύονται	διαφορετικά	οι	καταστάσεις	από	τον	ίδιο.	

Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 και	 σύμφωνα	 με	 μελέτη	 των	 Kickul	 και	 Lester,	 (2001),	 οι	

εργαζόμενοι	 με	 υψηλή	 ακεραιότητα	 και	 ανεπτυγμένο	 αίσθημα	 δικαίου,	 είναι	

πιθανότερο	 να	 αντιδράσουν	 εντονότερα	 όταν	 αντιλαμβάνονται	 τη	 διάρρηξη	 του	

ψυχολογικού	 τους	 συμβολαίου.	 Όπως	 διατυπώθηκε	 και	 από	 προηγούμενους	

μελετητές	 η	 εκτίμηση	 αυτή	 περιλαμβάνει	 και	 τη	 δίκαιη	 αντιμετώπιση	 του	

εργαζόμενου	 από	 τον	 εργοδότη	 (Morrison	&	 Robinson,	 1997;	 Rousseau,	 1995).	 Στις	

περιπτώσεις	όπου	ένα	άτομο	αισθάνεται	ότι	αντιμετωπίζεται	άδικα	 και	 ταυτόχρονα	

βιώνει	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 του	 συμβολαίου,	 τότε	 μπορεί	 να	 προκύψουν	

έντονα	αισθήματα	θυμού	και	απογοήτευσης	(Morrison	και	Robinson,	1997).	Δηλαδή,	

τα	αισθήματα	του	εργαζόμενου	επηρεάζονται	και	από	τις	εφαρμοζόμενες	διοικητικές	

πρακτικές	 εντός	 του	 οργανισμού	 (διαδικαστική	 δικαιοσύνη)	 αλλά	 και	 την	 ποιότητα	

της	 διαπροσωπικής	 εργασιακής	 σχέσης	που	 έχει	 με	 τον	 εργοδότη	 του	 (διαδραστική	

δικαιοσύνη).	

Τα	 άτομα	 έχουν	 μια	 μοναδική	 ευαισθησία	 στη	 δίκαιη	 ή	 άδικη	 αντιμετώπιση	 εκ	

μέρους	 του	 εργοδότη	 τους,	προσπαθώντας	 να	 εξισορροπήσουν	 την	προσφορά	 τους	

στον	 οργανισμό	 με	 τις	 απολαβές	 τους.	 Όταν	 αισθάνονται	 ότι	 αυτό	 που	 έχουν	

προσφέρει	είναι	μεγαλύτερο	από	αυτό	που	έλαβαν	σε	αντάλλαγμα,	αντιδρούν	προς	

την	κατεύθυνση	να	αποκαταστήσουν	την	ισότητα.	Για	την	αποκατάσταση	της	ισότητας	

είτε	 αυξάνουν	 τη	 συνεισφορά	 τους,	 ώστε	 να	 απαιτήσουν	 μελλοντικά	 περισσότερα	

οφέλη,	ή	μειώνουν	την	προσφορά	τους	προς	τον	οργανισμό.	
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2.3.	Η	επίδραση	της	διάρρηξης	στη	στάση	και	συμπεριφορά	των	εργαζομένων	

Η	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 έχει	 αρνητικές	 συνέπειες	 για	 τους	

οργανισμούς	 και	 τους	 εργαζόμενους	 (Coyle-Shapiro	 και	 Kessler,	 2000;	 Kickul	 και	

Lester,	2001;	Restubog	και	συνεργάτες,	2007;	Robinson	και	Rousseau,	1994;	Zhao	και	

συνεργάτες,	2007).	Οι	περισσότερες	έρευνες	στον	τομέα	αυτό	επικεντρώθηκαν	στην	

άμεση	 επίδραση	 της	 διάρρηξης	 στη	 στάση	 και	 συμπεριφορά	 των	 εργαζομένων.	

Επειδή	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 καθρεφτίζει	 τις	 υποκειμενικές	 αντιλήψεις	 του	

εργαζόμενου,	όταν	αυτός	αντιλαμβάνεται	ότι,	ενώ	έχει	τηρήσει	τους	όρους	του	δικού	

του	ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 δεν	 συμβαίνει	 το	 ίδιο	 εκ	 μέρους	 του	 εργοδότη	 του,	

είναι	πιθανό	να	αισθανθεί	απογοητευμένος	και	προδομένος	(Rousseau,	1989	).	

Όπως	 αναφέρουν	 οι	 Βακόλα	 και	 Νικόλαου,	 (2012),	 η	 στάση	 καθορίζει	 τη	

συμπεριφορά	των	ατόμων	απέναντι	σε	ένα	γεγονός,	άτομο	ή	ομάδα	που	αποτελεί	το	

αντικείμενο	 της	 στάσης.	 Οι	 πληροφορίες	 που	 έχει	 το	 άτομο	 για	 το	 αντικείμενο	 της	

στάσης	 αποτελούν	 τη	 γνωστική	 συνιστώσα	 της.	 Τα	 συναισθήματα	 που	

δημιουργούνται	 για	 το	 αντικείμενο	 της	 στάσης	 αποτελούν	 τη	 συναισθηματική	

συνιστώσα	 της	 στάσης.	 Η	 γνωστική	 και	 συναισθηματική	 συνιστώσα	 επηρεάζουν	 τη	

συμπεριφορική	 συνιστώσα,	 δηλαδή	 τις	 προθέσεις	 του	 ατόμου	 να	 επιδεικνύει	 μία	

ανάλογη	 συμπεριφορά.	 Η	 στάση	 απεικονίζει	 το	 τι	 σκέπτεται	 και	 τι	 αισθάνεται	 ένα	

άτομο.	 Ένα	 άτομο	 θα	 επιδείξει	 θετική	 συμπεριφορά	 όταν	 αυτή	 συνδέεται	 με	

επιθυμητά	αποτελέσματα	και	αρνητική	όταν	συμβαίνει	το	αντίθετο.	

Σύμφωνα	με	τους	Robbins	και	Judge,	(2011),	οι	κύριες	εργασιακές	στάσεις	είναι	η	

εργασιακή	 ικανοποίηση,	 η	 ταύτιση	 με	 την	 εργασία,	 η	 οργανωσιακή	 δέσμευση,	 η	

αντιλαμβανόμενη	 οργανωσιακή	 υποστήριξη	 και	 η	 αφοσίωση	 του	 εργαζόμενου.	

Επισημαίνουν	 δε	 ότι	 οι	 παρόλου	 που	 οι	 έννοιες	 αυτές	 είναι	 διακριτές	 υπάρχει	

αλληλεξάρτηση	 μεταξύ	 τους.	 Είναι	 γενικά	 αποδεκτό	 ότι	 όταν	 ο	 εργοδότης	 κατανοεί	

καλύτερα	την	επίδραση	της	διάρρηξης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	στη	στάση	και	

συμπεριφορά	των	εργαζομένων,	μπορεί	να	είναι	σε	θέση	να	μετριάζει	 τις	αρνητικές	

επιπτώσεις	της	και	να	βελτιώνει	τις	σχέσεις	του	μαζί	τους.	

	

2.4.	Η	επίδραση	της	διάρρηξης	στην	εργασιακή	ικανοποίηση	

Ένα	 από	 τα	 ζητήματα	 που	 έχει	 μελετηθεί	 περισσότερο,	 αναφορικά	 με	 τις	

επιπτώσεις	 της	 διάρρηξης	 στην	 εργασιακή	 συμπεριφορά,	 είναι	 η	 ικανοποίηση	 από	

την	 εργασία.	 Τα	 σχετικά	 εμπειρικά	 ευρήματα	 έχουν	 καταδείξει	 ότι	 η	 διάρρηξη	
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σχετίζεται	 με	 τη	 μείωση	 της	 ικανοποίησης	 από	 την	 εργασία	 (Zhao	 και	 συνεργάτες,	

2007;	Suazo,	2009).	

Η	 ικανοποίηση	 από	 την	 εργασία	 αφορά	 τον	 «τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	 άνθρωποι	

αισθάνονται	για	εργασία	τους»	ή	«τη	θετική	στάση	του	ατόμου	προς	την	εργασία	του»	

(Aggarwal	και	συνεργάτες,	2007).	Όπως	αναφέρουν	οι	Βακόλα	και	Νικολάου,	(2012),	

οι	πέντε	βασικές	διαστάσεις	που	συνδέονται	με	την	εργασιακή	ικανοποίηση	είναι	το	

ύψος	των	αποδοχών,	η	φύση	της	εργασίας	που	εξασφαλίζει	ευκαιρίες	για	μάθηση,	

οι	 ευκαιρίες	 για	 προαγωγή	 και	 εξέλιξη,	 οι	 ικανότητες	 διοίκησης	 του	 άμεσα	

προϊστάμενου	και	τέλος	οι	συναδελφικές	σχέσεις.	

Σύμφωνα	με	τον	Judge	και	τους	συνεργάτες	του,	(2001),	οι	θεωρίες	που	εξηγούν	

την	 έννοια	 της	 εργασιακής	 ικανοποίησης	 και	 αναφέρονται	 στα	 χαρακτηριστικά	 του	

εργασιακού	 περιβάλλοντος	 είναι	 η	 θεωρία	 των	 δύο	 παραγόντων	 του	 Herzberg,	 η	

θεωρία	 της	 κοινωνικής	 επεξεργασίας	 των	 πληροφοριών	 και	 η	 θεωρία	 των	

χαρακτηριστικών	 της	 εργασίας.	Μία	 πρόσφατη	 άποψη	 για	 τα	 αίτια	 της	 εργασιακής	

ικανοποίησης	σχετίζεται	με	τη	θεωρία	των	ατομικών	διαφορών,	δηλαδή	με	το	πόσο	

εύκολα	ή	δύσκολα	ικανοποιείται	το	ίδιο	το	άτομο,	την	προσωπικότητά	του,	την	έδρα	

ελέγχου	του	και	την	υψηλή	αυτοεκτίμησή	του.	

Ωστόσο,	 όταν	 ο	 εργαζόμενος	 χάνει	 την	 εργασιακή	 του	 ασφάλεια,	 ή	 αισθάνεται	

προδομένος,	αυτό	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	εργασιακή	δυσαρέσκεια.	Αρκετές	μελέτες	

έχουν	διαπιστώσει	ότι	η	διάρρηξη	συνδέεται	θετικά	με	 την	εργασιακή	δυσαρέσκεια	

(Robinson	και	Rousseau	1994;	Zhao	και	συνεργάτες	2007;	Suazo,	2009).	

Η	 δυσαρέσκεια	 που	 επιδεικνύουν	 οι	 εργαζόμενοι	 μπορεί	 να	 εκδηλωθεί	 με	

συμπεριφορές	όπως:	

ü Πρόθεση	αποχώρησης	από	τον	οργανισμό	και	αναζήτηση	άλλης	εργασίας,	

ü Διαπραγμάτευση	των	όρων	της	εργασιακής	σχέσης,	είτα	με	παραγωγικό	τρόπο	

είτε	με	αντιπαράθεση,	

ü Διατήρηση	 της	 εμπιστοσύνης	 προς	 τον	 οργανισμό,	 με	 την	 ελπίδα	 ότι	 θα	

βελτιωθούν	οι	συνθήκες	εργασίας	και	

ü Αδιαφορία	 και	 παραμέληση	 καθηκόντων	 με	 αποτέλεσμα	 την	 εμφάνιση	

αδικαιολόγητων	απουσιών	και	χαμηλή	αποδοτικότητα.	

Η	 μελέτη	 του	 Heskett	 και	 των	 συνεργατών	 του,	 (1994),	 διαπίστωσε	 ότι	 η	

ικανοποίηση	από	την	εργασία	σχετίζεται	και	με	την	 ικανοποίηση	των	 ιδιωτών	στους	

οποίους	προσφέρει	 τις	υπηρεσίες	 του	ο	 εργαζόμενος,	αλλά	και	με	 την	 ικανοποίηση	
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των	συναδέλφων	του,	κατά	τη	διάρκεια	του	εργασιακού	βίου	του.	Αυτό	σημαίνει	ότι	η	

διάρρηξη	 μπορεί	 έμμεσα	 να	 επηρεάσει	 αρνητικά	 τις	 διαπροσωπικές	 κοινωνικές	

σχέσεις	των	εργαζομένων.	

	

2.5.	Η	επίδραση	της	διάρρηξης	στην	οργανωσιακή	δέσμευση	

Οι	 εργαζόμενοι	 που	 είναι	 ικανοποιημένοι	 από	 την	 εργασία	 τους,	 ταυτίζονται	 με	

τον	συγκεκριμένο	οργανισμό	και	επιθυμούν	να	παραμείνουν	και	να	συμβάλουν	στη	

επίτευξη	 των	 οργανωσιακών	 στόχων	 του.	 Η	 οργανωσιακή	 δέσμευση	 συνήθως	 έχει	

τρεις	διαστάσεις	(Meyer	και	Allen,	1991):	

ü τη	 συναισθηματική	 (affective)	που	αφορά	στις	θετικές	 εργασιακές	 εμπειρίες	

του	εργαζόμενου,	

ü την	 ηθική	 (normative)	 που	 αφορά	 στην	 υποχρέωση	 που	 αναλαμβάνει	 ο	

εργαζόμενος	να	υποστηρίζει	τον	οργανισμό	και	

ü την	 υπολογιστική	 δέσμευση	 (continuance)	 που	 αφορά	 στο	 όφελος	 της	

παραμονής	του	εργαζόμενου	στον	οργανισμό.	

Οι	 περισσότερες	 μελέτες	 που	 διερευνούν	 τη	 σχέση	 μεταξύ	 διάρρηξης	 και	

οργανωσιακής	 δέσμευσης	 έχουν	 εξετάσει	 τη	 συναισθηματική	 δέσμευση,	 η	 οποία	

ορίζεται	ως	 «η	συναισθηματική	 προσήλωση	 του	 εργαζόμενου	 στην	 αναγνώριση	 και	

ένταξη	 στην	 οργάνωση»	 (Meyer	 και	 συνεργάτες,	 1989).	 Υπάρχουν	 σημαντικές	

ενδείξεις	 ότι	 η	 συναισθηματική	 δέσμευση	 σχετίζεται	 αρνητικά	 με	 τη	 διάρρηξη	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου	(Raja	και	συνεργάτες,	2004).	Η	απώλεια	της	οργανωσιακής	

δέσμευσης	 έχει	 μεγάλη	 σημασία	 για	 τους	 οργανισμούς.	 Έχει	 διαπιστωθεί	 ότι	 η	

χαμηλή	δέσμευση	σχετίζεται	θετικά	με	την	πρόθεση	αποχώρησης	από	τον	οργανισμό,	

τη	 χαμηλή	 απόδοση	 και	 τις	 συχνές	 αδικαιολόγητες	 απουσίες	 και	 παραλείψεις	 στην	

εργασία	 (Raja	 και	 συνεργάτες	 2004).	 Αυτό	 υποδηλώνει	 ότι	 όταν	 η	 οργανωσιακή	

δέσμευση	 είναι	 υψηλή,	 αποφεύγεται	 η	 διάρρηξη,	 με	 θετικές	 συνέπειες	 για	 τις	

εργασιακές	σχέσεις.	Όπως	τονίζει	ο	Petersitzke,	(2009),	η	απώλεια	της	οργανωσιακής	

δέσμευσης	είναι	ιδιαίτερα	σημαντική	στον	κλάδο	των	υπηρεσιών,	της	έρευνας	και	της	

ανάπτυξης.	

	

2.6.	Η	διάρρηξη	και	η	εκτέλεση	των	καθηκόντων	(in	role	performance)	

Τα	καθήκοντα	του	εργαζόμενου	και	οι	ευθύνες	του	περιγράφονται	στην	επίσημη	

ρητή	 εργασιακή	 του	 σύμβαση.	 Για	 την	 επιτυχία	 των	 στόχων	 ενός	 οργανισμού	 θα	
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πρέπει	οι	εργαζόμενοι	να	εκτελούν	τα	καθήκοντά	τους	με	την	αναμενόμενη	επάρκεια,	

ευθύνη	 και	 ευσυνειδησία	 Παρόλα	 αυτά,	 όταν	 αντιλαμβάνονται	 διάρρηξη	 του	

ψυχολογικού	τους	συμβολαίου,	έχουν	τη	δυνατότητα	να	επιλέξουν	να	συνεχίσουν	να	

εκτελούν	 τα	 καθήκοντά	 τους	 με	 την	 ίδια	 ευσυνειδησία,	 ή	 το	 αντίθετο	 (Zhao	 και	

συνεργάτες,	 2007).	 Από	 εμπειρικές	 μελέτες	 διαπιστώθηκε	 σημαντική	 αρνητική	

συσχέτιση	 μεταξύ	 της	 αντιλαμβανόμενης	 διάρρηξης	 και	 της	 αξιολόγησης	 των	

επιδόσεων	 των	 εργαζομένων.	 Επιπλέον,	 τα	 στοιχεία	 από	 τη	 σχετική	 βιβλιογραφία	

δείχνουν	 ότι	 η	 διάρρηξη	 οδηγεί	 σε	 μειωμένη	 εκτέλεση	 καθηκόντων	 (Zhao	 και	

συνεργάτες	2007,	2001),	παρόλο	που	το	γεγονός	αυτό	δεν	έχει	πάντα	συνέπειες	στην	

απόδοση	του	εργαζόμενου.	

Οι	Turnley	και	Feldman,	 (1999),	πρότειναν	ότι	όταν	η	εργασιακή	ασφάλεια	είναι	

χαμηλή	 και	 δεν	 υπάρχουν	 ελκυστικές	 εναλλακτικές	 λύσεις	 απασχόλησης	 και	

ταυτόχρονα	διατηρείται	η	εμπιστοσύνη	του	εργαζόμενου	προς	τον	οργανισμό,	τότε	η	

διάρρηξη	 είναι	 λιγότερο	 πιθανό	 να	 επηρεάσει	 την	 απόδοση	 του	 εργαζόμενου.	

Παρόλα	αυτά,	οποιαδήποτε	ένδειξη	των	παραγόντων	που	επηρεάζουν	αρνητικά	την	

απόδοση	 των	 εργαζομένων	 πρέπει	 να	 ληφθεί	 σοβαρά	 υπόψη.	 Η	 μελέτη	 από	 τους	

Barney	και	Wright,	(1998),	που	βασίστηκε	στο	ανταγωνιστικό	πλεονέκτημα	που	έχει	ο	

οργανισμός	 όταν	 διαθέτει	 αξιόλογο	 ανθρώπινο	 δυναμικό,	 υποστήριξε	 ότι	 υπάρχει	

σημαντική	σχέση	μεταξύ	των	ατομικών	επιδόσεων	και	των	οργανωσιακών	επιδόσεων.	

Προηγούμενες	μελέτες	έχουν	δείξει	ότι	η	διάρρηξη	επηρεάζει	αρνητικά	τη	στάση	

των	 εργαζομένων	 στην	 εκτέλεση	 της	 εργασίας	 τους	 (Robinson,	 1996).	 Όταν	 οι	

εργαζόμενοι	 χάνουν	 την	 εμπιστοσύνη	 τους	 στον	 οργανισμό,	 η	 αποδοτικότητα	 και	 η	

αποτελεσματικότητά	τους	μειώνεται.	Είναι	επίσης	φανερό	ότι	η	διάρρηξη	συνδέεται	

θετικά	με	 την	παραμέληση	 των	 καθηκόντων	 τους	 (Robinson,	 1996).	 Σύμφωνα	με	 τη	

θεωρία	 της	 κοινωνικής	 ανταλλαγής	 του	 Blau,	 (1964),	 όταν	 οι	 εργαζόμενοι	

αντιλαμβάνονται	ότι	ο	οργανισμός	 τους	δεν	έχει	 εκπληρώσει	 τις	υποσχέσεις	 του,	οι	

εργαζόμενοι	 τείνουν	 να	 αποκαταστήσουν	 την	 ισορροπία	 της	 εργασιακής	 σχέσης.	 H	

παραμέληση	 των	 καθηκόντων	 τους	 είναι	 να	 μην	 ολοκληρώνουν	 ή	 να	 καθυστερούν	

ένα	έργο	που	αναλαμβάνουν,	να	απουσιάζουν	συχνότερα	και	αδικαιολόγητα	από	την	

εργασία	 τους.	 Η	 παραμέληση	 των	 καθηκόντων	 ως	 απάντηση	 στη	 διάρρηξη	 μπορεί	

επίσης	να	οδηγήσει	σε	χαμηλότερη	απόδοση	του	εργαζόμενου.	
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2.7.	Η	διάρρηξη	και	οι	επιπτώσεις	της	στην	οργανωσιακή	υποστήριξη	

Μία	 άλλη	 συνέπεια	 της	 διάρρηξης	 είναι	 οι	 επιπτώσεις	 της	 στην	 οργανωσιακή	

υποστήριξη.	 Όπως	 αναφέρουν	 οι	 Robbins	 και	 Judge,	 (2011),	 η	 οργανωσιακή	

υποστήριξη	 ορίζεται	 ως	 «ο	 βαθμός	 στον	 οποίο	 οι	 εργαζόμενοι	 πιστεύουν	 ότι	 ο	

εργοδότης	τους	εκτιμά	τις	συνεισφορές	τους	και	φροντίζει	για	την	ευημερία	τους».	Ο	

Suazo,	 (2009)	ήταν	 ένας	από	 τους	πρώτους	 ερευνητές	που	διαπίστωσε	ότι	η	θετική	

οργανωσιακή	 υποστήριξη	 ήταν	 μετριαστικός	 παράγοντας	 της	 διάρρηξης	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Η	 εξέταση	 της	 αντιλαμβανόμενης	 οργανωσιακής	

υποστήριξης	 είναι	 σημαντική	 διότι	 η	 έρευνα	 έχει	 δείξει	 ότι	 όταν	 οι	 εργαζόμενοι	

αντιλαμβάνονται	 ότι	 ο	 οργανισμός	 τους	 υποστηρίζει,	 πιθανώς	 να	περιμένουν	 ότι	 οι	

επιπλέον	προσπάθειές	που	καταβάλλουν	για	την	επίτευξη	των	οργανωτικών	στόχων	

τελικά	θα	επιβραβευτούν.	Το	γεγονός	αυτό	υποστηρίζεται	και	από	σχετικές	έρευνες	

που	 καταδεικνύουν	 ότι	 οι	 εργαζόμενοι	 με	 υψηλό	 βαθμό	 αντιλαμβανόμενης	

οργανωσιακής	 υποστήριξης,	 επιδεικνύουν	 και	 υψηλότερο	 βαθμό	 Συμπεριφοράς	

Οργανωσιακού	Πολίτη	(Eisenberger	και	συνεργάτες,	1986).	

Επιπλέον,	 έχει	 διαπιστωθεί	 ότι	 οι	 εργαζόμενοι	 με	 υψηλότερη	 αντιλαμβανόμενη	

οργανωσιακή	 υποστήριξη,	 έχουν	 αυξημένη	 ικανοποίηση	 από	 την	 εργασία.	

Συγκεκριμένα,	 ο	 Eisenberger	 και	 συνεργάτες	 του,	 (1986),	 διαπίστωσαν	 ότι	 οι	

ανταμοιβές,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 αποδοχών,	 της	 προαγωγής,	 της	

επιμόρφωσης	και	της	προσωπικής	ανάπτυξης,	καθώς	και	των	ευκαιριών	συμμετοχής	

στη	 λήψη	 αποφάσεων,	 επηρέασαν	 την	 υποστήριξη	 των	 εργαζομένων,	 γιατί	 οι	

εργαζόμενοι	 θεωρούν	 ότι	 αυτές	 οι	 ανταμοιβές	 δίνονται	 εξαιτίας	 της	 θετικής	

αξιολόγησής	τους	από	τον	εργοδότη.	

Σύμφωνα	 με	 τους	 Robinson	 και	 Morrison,	 (1995),	 οι	 εργαζόμενοι	 γενικά	

περιμένουν	 την	οικονομική	ανταμοιβή	ως	υποχρέωση	του	εργοδότη	 τους.	Αντίθετα,	

οι	 ηθικές	 ανταμοιβές	 (π.χ.	 έπαινοι,	 επιβράβευση),	 τείνουν	 να	 μη	 θεωρούνται	

ικανοποιητικά	 κίνητρα	 για	 τους	 εργαζόμενους.	 Επιπρόσθετα	 οι	 πεποιθήσεις	 των	

εργαζομένων	 μπορούν	 να	 επηρεαστούν	 και	 από	 τις	 πρακτικές	 διοίκησης	 του	

ανθρώπινου	δυναμικού	που	εφαρμόζει	ο	οργανισμός,	γεγονός	που	επηρεάζει	τελικά	

την	αντίληψη	των	εργαζομένων	για	το	αν	πράγματι	ο	εργοδότης,	τους	υποστηρίζει	και	

τους	εκτιμά.	
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2.8.	 Η	 διάρρηξη	 και	 η	 εκδήλωση	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη-ΣΟΠ	

(Organizational	Citizenship	Behavior)	

Η	 εκτέλεση	 εργασιών	 που	 δεν	 περιγράφονται	 στην	 ρητή	 περιγραφή	 των	

καθηκόντων	του	εργαζόμενου	και	έχουν	σκοπό	να	ικανοποιούν	τους	οργανωσιακούς	

στόχους	 ορίζεται	 ως	 εκδήλωση	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 (ΣΟΠ).	 Η	

Συμπεριφορά	Οργανωσιακού	Πολίτη	 περιλαμβάνει	 εθελοντική	 προσφορά	 εργασίας,	

συνεργασία	και	βοήθεια	προς	τους	συναδέλφους,	υποστήριξη	του	οργανισμού	έναντι	

τρίτων	 και	 ευσυνείδητη	 και	 φιλότιμη	 συμπεριφορά	 προς	 τους	 αποδέκτες	 των	

υπηρεσιών	ενός	οργανισμού.	

Πρώτος	 ο	 Organ,	 (1988),	 όρισε	 τη	 Συμπεριφορά	Οργανωσιακού	 Πολίτη	ως	 «την	

ατομική	συμπεριφορά	που	είναι	διακριτική,	δεν	αναγνωρίζεται	άμεσα	ή	ρητά	από	το	

επίσημο	 σύστημα	 ανταμοιβών	 και	 ότι	 συνολικά	 προωθεί	 την	 αποτελεσματική	

λειτουργία	του	οργανισμού.	Η	συμπεριφορά	αυτή	δεν	είναι	μια	εκτελεστική	απαίτηση	

του	 ρόλου	 ή	 της	 περιγραφής	 της	 θέσης	 εργασίας,	 δηλαδή	 των	 σαφώς	

προσδιορισμένων	 όρων	 της	 τυπικής	 σύμβασης	 εργασίας	 του	 ατόμου	 με	 τον	

οργανισμό.	Είναι	μάλλον	θέμα	προσωπικής	επιλογής,	έτσι	ώστε	αν	δεν	επιδεικνύεται	

να	μην	θεωρείται	παράλειψη».	

Ο	 Spector,	 (2008),	 αναφέρει	 ότι	 η	 επίδειξη	 της	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	

Πολίτη	ορίζεται	ως	«μία	ωφέλιμη	και	διακριτική	συμπεριφορά	του	εργαζόμενου	προς	

τον	 οργανισμό	 που	 δεν	 περιγράφεται	 στα	 επίσημα	 καθήκοντά	 του».	 Οι	 παραπάνω	

ορισμοί	σημαίνουν	ότι	η	ΣΟΠ	δεν	είναι	απαιτητή	από	τον	εργοδότη,	αλλά	είναι	θέμα	

προσωπικής	 επιλογής	 του	 εργαζόμενου.	 Η	 βιβλιογραφική	 ανασκόπηση	 που	 αφορά	

στην	 εκδήλωση	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 κατέδειξε	 ότι	 την	 τελευταία	

εικοσαετία,	υπήρξε	ραγδαία	άνοδος	στην	επιστημονική	μελέτη	και	εμπειρική	έρευνα	

στη	 διερεύνηση	 της	 (Podsakoff	 και	 οι	 συνεργάτες	 του,	 2000).	 Η	 Συμπεριφορά	

Οργανωσιακού	 Πολίτη	 (ΣΟΠ),	 συνδέεται	 με	 την	 παραγωγικότητα	 της	 εργασίας,	 την	

αποτελεσματικότητα	 των	 εργαζομένων	 και	 άλλους	 παράγοντες	 που	 μπορούν	 να	

επηρεάσουν	τη	λειτουργία	ενός	οργανισμού	βραχυπρόθεσμα	ή	μακροπρόθεσμα.	

Η	σημαντική	μελέτη	του	Organ,	(1988),	σχετικά	με	τη	ΣΟΠ	καθόρισε	και	τη	βασική	

τυπολογία	 του	 φαινομένου,	 σε	πέντε	 κατηγορίες	 συμπεριφοράς	 της	 ΣΟΠ.	 Οι	 πέντε	

συνηθέστερες	 συμπεριφορές,	 όπως	 ορίζονται	 από	 τον	Organ,	 είναι:	ο	 αλτρουισμός	

(altruism),	 η	 ευγένεια	 (courtesy),	 η	 ακεραιότητα	 (sportsmanship),	 η	 ευσυνειδησία	

(conscientiousness)	και	η	πολιτική	αρετή	(civic	virtue).	
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Ο	 αλτρουισμός	 αναφέρεται	 ως	 η	 πρόθεση	 του	 ατόμου	 να	 βοηθήσει	 ή	 να	

υποστηρίξει	 τον	 συνάνθρωπό	 του,	 χωρίς	 να	 περιμένει	 ανάλογη	 ανταμοιβή	 για	 τη	

βοήθεια.	 Σε	 ένα	 οργανωσιακό	 περιβάλλον,	 η	 αλτρουιστική	 συμπεριφορά	 σχετίζεται	

με	 το	 έργο	 που	 έχει	 ανατεθεί	 σε	 μία	 ομάδα	 εργαζομένων.	 Όταν	 ο	 εργαζόμενος	

εκδηλώνει	 αλτρουιστική	 συμπεριφορά	 προς	 τους	 συνεργάτες	 του,	 ενδέχεται	 να	

προσφερθεί	εθελοντικά	να	εργαστεί	επιπλέον,	βοηθώντας	τους	συναδέλφους	του	να	

μειώσουν	τον	δικό	τους	φόρτο	εργασίας.	Ο	αλτρουισμός	στον	εργασιακό	χώρο	οδηγεί	

σε	παραγωγικότητα	και	αποτελεσματικότητα,	διότι	 ενισχύει	 τη	συνεργασία,	μειώνει	

την	πίεση	του	φόρτου	εργασίας	και	εξισορροπεί	τις	σχέσεις	μεταξύ	των	εργαζομένων.	

Η	 ευγένεια	 ορίζεται	 ως	 μια	 συμπεριφορά	 που	 εκδηλώνεται	 ως	 σεβασμός	 προς	

τους	 συνανθρώπους	 και	 ως	 αξιοπρεπή	 στάση	 απέναντι	 τους.	 Σε	 ένα	 οργανωσιακό	

πλαίσιο,	η	ευγένεια	συνήθως	εκδηλώνεται	μέσω	συμπεριφορών	που	ενθαρρύνουν	τις	

θετικές	κοινωνικές	αλληλεπιδράσεις	μεταξύ	των	εργαζομένων,	που	με	τη	σειρά	τους	

βελτιώνουν	 τις	 συνθήκες	 εργασίας	 και	 τις	 διαπροσωπικές	 τους	 σχέσεις	

εξασφαλίζοντας	ένα	θετικό	εργασιακό	περιβάλλον.	

Η	 ακεραιότητα	 εκ	 μέρους	 του	 εργαζόμενου	 εκδηλώνεται	 όταν	 αντιμετωπίζει	

κάποιο	απρογραμμάτιστο	και	ενοχλητικό	γεγονός,	ή	μία	αρνητική	και	απογοητευτική	

συμπεριφορά	με	ψυχραιμία,	προσήνεια	και	την	απαιτούμενη	εχεμύθεια.	

Η	 ευσυνειδησία	 αντανακλά	 μία	 συμπεριφορά	 που	 υποδηλώνει	 ένα	 λογικό	

επίπεδο	 αυτοελέγχου	 και	 πειθαρχίας,	 το	 οποίο	 είναι	 ανώτερο	 από	 τις	 ελάχιστες	

απαιτήσεις	 που	 αναμένονται	 σε	 αυτή	 την	 κατάσταση.	 Στο	 πλαίσιο	 ενός	

επιχειρηματικού	 περιβάλλοντος,	 η	 ευσυνειδησία	 παρατηρείται	 όταν	 ένας	

εργαζόμενος	 υπερβαίνει	 πολλές	 φορές	 τις	 απαιτήσεις	 του	 εργοδότη	 του,	 όπως	 η	

έγκαιρη	και	ολοκληρωμένη	παράδοση	μιας	εργασίας.	

Η	πολιτική	αρετή	ορίζεται	ως	μια	συμπεριφορά	που	δείχνει	πόσο	καλά	ένα	άτομο	

αντιπροσωπεύει,	 αισθάνεται	 δεσμευμένο	 και	 υποστηρίζει	 τον	 οργανισμό	 του.	 Για	

παράδειγμα,	 πόσο	 καλά	 ένας	 εργαζόμενος	 εκπροσωπεί	 την	 επιχείρησή	 του	 έναντι	

τρίτων.	 Τα	 παραδείγματα	 πολιτικής	 αρετής	 σε	 επιχειρηματικό	 περιβάλλον	

περιλαμβάνουν	 τη	 θετική	 εκπροσώπηση	 και	 την	 υποστήριξη	 του	 οργανισμού	 εντός	

και	εκτός	του	εργασιακού	περιβάλλοντος.	Η	πολιτική	αρετή	ενθαρρύνει	την	αίσθηση	

της	 κοινότητας	μέσα	σε	 έναν	οργανισμό	 και	αυτό	 έχει	 αποδειχθεί	 ότι	 συνδέεται	 με	

την	απόδοση	και	την	ικανοποίηση	των	εργαζομένων.	Οι	εργαζόμενοι	που	αισθάνονται	

ισχυρότερη	 δέσμευση	 με	 το	 εργασιακό	 τους	 περιβάλλον	 είναι	 πιθανότερο	 να	 είναι	
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περισσότερο	 παραγωγικοί	 και	 αποτελεσματικοί,	 σε	 σύγκριση	 με	 εκείνους	 που	 δεν	

βιώνουν	την	αίσθηση	της	κοινότητας.	

Σε	 μία	 μεταγενέστερη	 μελέτη	 του	 Podsakoff	 και	 των	 συνεργατών	 του,	 (1990),	

δόθηκε	 μεγαλύτερη	 βαρύτητα	 στην	 πολιτική	 αρετή.	 Αυτή	 η	 διάσταση	 της	 ΣΟΠ,	 σε	

σύγκριση	με	τις	άλλες	μορφές	της,	επιδεικνύεται	συνήθως	προς	στον	οργανισμό	και	

είναι	 περισσότερο	 πιθανό	 να	 χαρακτηρίζει	 και	 την	 εργασιακή	 του	 συμπεριφορά.	 Η	

ακεραιότητα	είναι	συχνά	αντικειμενική	(Organ,	1988),	ενώ	οι	άλλες	μορφές	συνήθως	

απευθύνονται	προς	 τους	συναδέλφους,	 εντός	 του	οργανισμού.	Παρόλο	που	όλες	οι	

μορφές	 της	 ΣΟΠ	 συνεισφέρουν	 στον	 οργανισμό	 και	 επομένως	 μπορεί	 να	

επηρεαστούν	 από	 την	 διάρρηξη	 του	 ΨΣ,	 η	 ακεραιότητα	 και	 η	 αρετή	 του	 πολίτη	

θεωρούνται	 ως	 οι	 πλέον	 άμεσες	 συνεισφορές	 του	 εργαζόμενου	 και	 πιθανώς	 να	

επηρεάζονται	περισσότερο	από	την	διάρρηξη.	

Σύμφωνα	 με	 μεταγενέστερη	 μελέτη	 του	 Restubog	 και	 των	 συνεργατών	 του,	

(2008),	 η	 πλέον	 αποδεδειγμένη	 συνέπεια	 της	 διάρρηξης	 είναι	 το	 γεγονός	 ότι	 οι	

εργαζόμενοι	είναι	λιγότερο	πρόθυμοι	να	εκδηλώσουν	ΣΟΠ.	Σύμφωνα	με	την	ανωτέρω	

μελέτη	η	εκδήλωση	της	ΣΟΠ	μπορεί	να	συμβαίνει	για	δύο	λόγους:	

Ø επειδή	ο	εργαζόμενος	αισθάνεται	υποχρεωμένος	να	ανταποκριθεί	στη	θετική	

συμπεριφορά	εκ	μέρους	του	εργοδότη	του	και	

Ø επειδή	 ο	 εργαζόμενος	 θεωρεί	 ότι	 αυξάνει	 τις	 πιθανότητες	 του	 να	

αντιμετωπιστεί	ευνοϊκά	και	στο	μέλλον.	

Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 η	 διάρρηξη	 σηματοδοτεί	 τη	 σχέση	 μεταξύ	 υπαλλήλου	 και	

οργανισμού.	 Η	 δίκαιη	 αντιμετώπιση	 σημαίνει	 ότι	 υπάρχει	 εμπιστοσύνη	 στον	

οργανισμό	και	ότι	αξίζει	ο	εργαζόμενος	να	είναι	μέλος	του.	Σε	αντιδιαστολή,	η	άδικη	

αντιμετώπιση,	 εξαφανίζει	 την	 εμπιστοσύνη	 του	 εργαζόμενου	 στον	 οργανισμό,	

γεγονός	 που	 προκαλεί	 οργανωσιακή	 δυσλειτουργία.	 Σε	 μία	 διαχρονική	 μελέτη	 που	

διεξήχθη	 από	 τις	 Robinson	 και	 Morrison,	 (1995),	 διαπιστώθηκε	 ότι	 μετά	 από	 ένα	

χρόνο	 η	 αυξημένη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 συσχετίστηκε	 με	

χαμηλότερη	επίδειξη	ΣΟΠ.	

Σύμφωνα	 με	 τη	 σχετική	 βιβλιογραφία,	 η	 ΣΟΠ	 διακρίνεται	 σε	 δύο	 ευρείες	

υποκατηγορίες:	 τη	 συμπεριφορά	 του	 εργαζόμενου	 που	 απευθύνεται	 προς	 τους	

ιδιώτες	και	αποδέκτες	των	υπηρεσιών	του,	πολίτες	και	συναδέλφους	(Organizational	

Citizenship	Behavior-Individuals,	OCB-I)	και	την	εθελοντική	συμπεριφορά	που	αφορά	

περισσότερο	 στην	 υποστήριξη	 του	 οργανισμού	 (Organizational	 Citizenship	 Behavior-
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Organization,	 OCB-O).	 Από	 την	 ευγένεια	 και	 τον	 αλτρουισμό	 θεωρείται	 ότι	

επωφελούνται	 κυρίως	 οι	 συνεργάτες	 και	 οι	 πολίτες	 (OCB-I),	 ενώ	 η	 ευσυνειδησία,	 η	

ακεραιότητα	 και	 η	 αρετή	 του	 πολίτη	 είναι	 ωφέλιμες	 για	 τον	 οργανισμό	 (OCB-O)	

(Restubog	και	συνεργάτες,	2007).	

	

2.9.	Η	επίδραση	της	διάρρηξης	στην	πρόθεση	αποχώρησης	(intension	to	leave)	

Η	πρόθεση	αποχώρησης	 εκφράζει	 την	 τάση	 του	 εργαζόμενου	 να	 σταματήσει	 να	

ανήκει	 στο	 ανθρώπινο	 δυναμικό	 ενός	 οργανισμού	 (Bellou,	 2008).	 Η	 διάρρηξη,	

σύμφωνα	με	 τους	μελετητές,	 επηρεάζει	αρνητικά	 την	πρόθεση	 του	εργαζομένου	να	

παραμείνει	στον	οργανισμό,	(De	Hauw	και	De	Vos,	2010).	Οι	Farkas	και	Tetrick,	(1989),	

επιμένουν	 ότι	 η	 πρόθεση	αποχώρησης	 από	 τον	 οργανισμό	 δεν	 είναι	 το	 ίδιο	 με	 την	

οργανωτική	δέσμευση	του	εργαζόμενου.	Η	πρόθεση	του	εργαζόμενου	να	αναζητήσει	

εργασία	 σε	 άλλον	 εργοδότη	 είναι	 η	 πρώτη	 επιλογή	 του	 να	 αντιμετωπίσει	 τις	

ανισότητες	που	υφίσταται	στην	εργασιακή	του	σχέση	(Robinson	and	Morrison,	1995).	

Όπως	 αναφέρεται	 από	 την	 Bellou,	 (2008),	 στην	 περίπτωση	 της	 διάρρηξης	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου	ο	εργαζόμενος	αρχίζει	να	σκέφτεται	την	αποχώρηση.	Αν	θα	

πραγματοποιήσει	αυτή	του	την	πρόθεση	εξαρτάται	από:	

α)	 τις	 διαθέσιμες	 εναλλακτικές	 λύσεις	 εύρεσης	 άλλης	 εργασίας,	 ανάλογα	 με	 τα	

προσωπικά	χαρακτηριστικά	του,	όπως	τα	τυπικά	προσόντα,	τις	δεξιότητες	την	ηλικία,	

αλλά	 και	 βασικούς	 εξωτερικούς	παράγοντες	 όπως	 το	υφιστάμενο	 επίπεδο	ανεργίας	

στην	αγορά	εργασία	και	

β)	 τις	οικονομικές,	 κοινωνικές	και	ψυχολογικές	απώλειες	που	σχετίζονται	με	 την	

παραίτηση	 του	 από	 τον	 οργανισμό.	 Όταν	 δεν	 υπάρχει	 ελκυστικότερη	 εναλλακτική	

λύση	ή	το	κόστος	αποχώρησης	είναι	σημαντικά	υψηλό,	οι	εργαζόμενοι	είναι	πιθανό	

να	αισθάνονται	εγκλωβισμένοι	στη	θέση	τους.	

Στην	ίδια	σχετική	μελέτη	βρέθηκε	ότι	στις	περιπτώσεις	των	ριζικών	οργανωσιακών	

αλλαγών	που	συμβαίνουν	στους	οργανισμούς,	κατά	τη	διάρκεια	των	συγχωνεύσεων	

και	εξαγορών,	οι	εργαζόμενοι	είναι	πιθανό	να	υποστούν	σοκ,	λόγω	της	διαφοράς	στην	

οργανωσιακή	κουλτούρα	ή	στις	οργανωτικές	διαδικασίες	μεταξύ	της	υφιστάμενης	και	

της	διάδοχης	κατάστασης.	Έτσι,	στις	περιπτώσεις	αυτές,	η	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	

συμβολαίου	σχετίζεται	θετικά	με	την	πρόθεση	αλλαγής	εργοδότη	(Bellou,	2008).	

Ειδικότερα	 ο	 Suazo,	 (2009),	 υποστηρίζει	 ότι	 οι	 εργαζόμενοι	 που	 βιώνουν	 ένα	

συναλλακτικό	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο,	 ανέφεραν	 ότι	 ήταν	 πιο	 πιθανό	 να	
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εγκαταλείψουν	την	εργασία	τους	από	εκείνους	που	βιώνουν	ένα	σχεσιακό.	Επιπλέον,	

η	 έρευνα	 του	 έχει	 διαπιστώσει	 ότι	 οι	 εργαζόμενοι	 με	 σχεσιακό	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο,	εκδήλωναν	περισσότερο	την	πρόθεση	να	αποχωρήσουν	από	την	εργασία	

τους.	Με	βάση	αυτά	τα	ευρήματα,	ο	τύπος	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	μπορεί	να	

καθορίσει	 εάν	 οι	 εργαζόμενοι	 θα	 εγκαταλείψουν	 την	 υφιστάμενη	 θέση	 εργασίας	

τους,	λόγω	της	διάρρηξης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	τους.	

Μετά	 από	 μια	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 τους	 συμβολαίου,	 οι	 εργαζόμενοι	

χάνουν	 την	 εμπιστοσύνη	 τους	 στον	 οργανισμό	 και	 αμφισβητούν	 τη	 σχέση	 εργασίας	

και	 το	 μέλλον	 τους	 στον	 οργανισμό	 (Turnley	 &	 Feldman,	 1999).	 Οι	 εργαζόμενοι	

εκδηλώνουν	την	πρόθεση	αποχώρησης	από	την	εργασία	τους	όταν	αντιληφθούν	ότι	η	

διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 τους	 συμβολαίου	 είναι	 σημαντική	 και	 δύσκολο	 να	

αποκατασταθεί	και	οι	μελλοντικές	ανισότητες	θα	εξακολουθήσουν	να	υφίστανται.	Ως	

αποτέλεσμα,	 οι	 εργαζόμενοι	 μπορεί	 να	 πιστεύουν	 ότι	 είναι	 σημαντικό	 να	

αναζητήσουν	εναλλακτικές	ευκαιρίες	απασχόλησης	σε	άλλον	εργοδότη,	προκειμένου	

να	αποκτήσουν	αξιόλογα	οφέλη	στο	μέλλον.	

	

2.10.	 Ο	 σημαντικός	 ρόλος	 της	 οργανωσιακής	 εμπιστοσύνης	 στις	 εργασιακές	

σχέσεις	

Η	διάρρηξη	μπορεί	να	επηρεάσει	τη	συμπεριφορά	των	εργαζομένων	εξαιτίας	του	

γεγονότος	ότι	οι	εργαζόμενοι	βιώνουν	μία	απαξίωση	της	σχέσης	εμπιστοσύνης	με	τον	

οργανισμό.	Έτσι,	η	βιωματική	εμπειρία	της	διάρρηξης	εξαρτάται	και	από	κοινωνικούς	

και	ψυχολογικούς	 παράγοντες	 που	σχετίζονται	 με	 τις	 εργασιακές	 σχέσεις	 (Morrison	

και	 Robinson,	 1997).	 Ένας	 τέτοιος	 παράγοντας	 ιδιαίτερης	 σημασίας	 είναι	 η	

εμπιστοσύνη	του	εργαζόμενου	στον	εργοδότη.	

Όπως	 αναφέρει	 η	 Robinson,	 (1996),	 η	 εμπιστοσύνη	 αντανακλά	 τις	 μελλοντικές	

ενέργειες	του	εργοδότη	που	θα	είναι	ωφέλιμες,	ευνοϊκές	ή	τουλάχιστον	όχι	επιζήμιες	

για	 τα	 συμφέροντά	 του	 εργαζόμενου.	 Ως	 κοινωνικός	 παράγοντας,	 η	 εμπιστοσύνη,	

βρίσκεται	στο	επίκεντρο	των	εργασιακών	σχέσεων	και	των	συμβάσεων,	επηρεάζοντας	

τη	 συμπεριφορά	 κάθε	 συμβαλλόμενου	 μέρους	 έναντι	 του	 άλλου	 (Blau,	 1964).	 Ως	

γενική	 θετική	 στάση,	 η	 εμπιστοσύνη	 λειτουργεί	 ως	 κατευθυντήρια	 γραμμή	 και	

επηρεάζει	 την	 ερμηνεία	 της	 συμπεριφοράς	 μέσα	 σε	 μια	 σχέση.	 Επομένως,	 η	

οργανωσιακή	 εμπιστοσύνη	 μπορεί	 να	 διαδραματίσει	 σημαντικό	 ρόλο	 στην	

αντιλαμβανόμενη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 να	 επηρεάσει	 την	
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αναγνώριση	 και	 την	 ερμηνεία	 της	 και	 φυσικά	 την	 αντίδρασή	 του	 εργαζόμενου	 σε	

αυτή.	

Σχετικές	μελέτες	έδειξαν	ότι	η	εμπιστοσύνη	διαδραματίζει	καθοριστικό	ρόλο	στον	

μετριασμό	 των	 επιπτώσεων	 της	 διάρρηξης,	 όπως	 στη	 μελέτη	 της	 Robinson,	 (1996),	

όπου	 υποστηρίζεται	 ότι	 η	 εμπιστοσύνη	 διαδραματίζει	 διαμεσολαβητικό	 ρόλο.	Με	

αυτή	την	έννοια,	η	εμπιστοσύνη	φαίνεται	ότι	κτίζει	τις	πεποιθήσεις	του	εργαζόμενου	

για	 τις	 μελλοντικές	 ενέργειες	 του	 εργοδότη	 του	 με	 βάση	 τη	 λογική,	 όπως	 αυτό	

συμβαίνει	 και	 από	 την	 προηγούμενη	 συμπεριφορά	 του,	 ή	 την	 εμπειρία	 που	 έχει	

βιώσει	 ο	 εργαζόμενος.	 Δηλαδή,	 στην	 αντιλαμβανόμενη	 διάρρηξη	 γίνεται	 κυρίως	

αντιληπτή	 η	 ασυνέπεια	 μεταξύ	 των	 λέξεων	 και	 των	 πράξεών	 του	 εργοδότη,	 με	

αποτέλεσμα	 ο	 εργαζόμενος	 να	 χάνει	 την	 εμπιστοσύνη	 του	 ακόμα	 και	 για	 τις	

μελλοντικές	υποσχέσεις	του.	

Μια	 άλλη	 προϋπόθεση	 που	 οδηγεί	 στην	 εμπιστοσύνη	 είναι	 να	 είναι	 κανείς	

καλοπροαίρετος,	 και	 να	 προτίθεται,	 αλλά	 και	 να	 επιθυμεί	 να	 ενεργήσει	 θετικά	

εξαιτίας	 της	 καλής	 σχέσης	 που	 διατηρεί	 με	 τον	 άλλο.	 Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση,	 η	

εμπιστοσύνη	 έχει	 βασιστεί	 στη	 σχέση	 των	 δύο	 μερών	 και	 στην	 προσδοκία	 ότι	 ο	

καθένας	 θα	 επιδείξει	 σεβασμό	 και	 ενδιαφέρον	 για	 την	 ευημερία	 του	 άλλου.	 Όπως	

αναφέρει	ο	Blau	(1964),	η	εμπιστοσύνη	είναι	ένα	βασικό	συστατικό	για	κάθε	σταθερή	

κοινωνική	 σχέση	 και	 αυτή	 η	 σιωπηρή	 προσδοκία	 θεωρείται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 ως	

δεδομένη,	μέχρι	να	παραβιαστεί.	Ωστόσο,	όταν	συμβαίνει	η	διάρρηξη,	τότε	μπορεί	να	

αμφισβητηθεί	 η	 εγκυρότητα	αυτής	 της	 προσδοκίας,	 γεγονός	 που	 υπονομεύει	 με	 τη	

σειρά	 της	 την	 ίδια	 τη	 σχέση.	 Όταν	 τα	 υποσχόμενα	 δεν	 τηρούνται,	 η	 εμπιστοσύνη	

καταστρέφεται,	 η	 σχέση	 διαλύεται,	 ο	 εργαζόμενος	 δεν	 είναι	 πλέον	 πρόθυμος	 να	

επενδύσει	 περισσότερο	 και	 να	 διατηρήσει	 τη	 σχέση	 αυτή.	 Όλα	 τα	 προηγούμενα	

επιχειρήματα	διευκρινίζουν	πώς	η	διάρρηξη	μπορεί	να	υπονομεύσει	την	εμπιστοσύνη	

ενός	εργαζομένου	και	να	τον	οδηγήσει	να	μειώσει	μελλοντικά	την	προσφορά	του	στον	

οργανισμό.	

	

2.11	Η	εμπιστοσύνη	ως	μετριαστικός	παράγοντας	της	διάρρηξης	

Η	 υφιστάμενη	 εμπιστοσύνη	 στον	 εργοδότη	 μπορεί	 να	 επηρεάσει	 την	 διάρρηξη,	

μειώνοντας	 την	 πιθανότητα	 αυτή	 να	 μην	 πραγματοποιηθεί.	 Σχετικές	 μελέτες	

αναφορικά	με	 την	αλλαγή	των	στάσεων	έχουν	αποδείξει	ότι,	 τα	άτομα	ενεργούν	με	

τρόπο	 ώστε	 να	 διατηρούν	 τις	 καθιερωμένες	 πεποιθήσεις	 τους,	 τις	 αντιλήψεις,	 τα	
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σχήματα	και	τις	αναμνήσεις	τους	 (Greenwald,	1980).	Οι	γνώσεις	διατηρούνται	μέσω	

της	 επιλεκτικής	 αντίληψης,	 η	 οποία	 τα	 προτρέπει	 να	 παρακολουθούν	 και	 να	

ερμηνεύουν	 το	 περιβάλλον	 τους	 με	 τέτοιους	 τρόπους	 που	 να	 ενισχύουν	 τις	

υφιστάμενες	 γνώσεις,	 τις	 πεποιθήσεις	 και	 τις	 συμπεριφορές	 τους	 (Fiske	 and	 Taylor,	

1984).	Μια	μορφή	 της	 επιλεκτικής	αντίληψης	 είναι	 αυτή	 της	 επιλεκτικής	προσοχής.	

Στην	 διάρρηξη	 η	 επιλεκτική	 προσοχή	 θα	 μπορούσε	 να	 λειτουργήσει	 ώστε	 η	

υφιστάμενη	 εμπιστοσύνη	 στον	 εργοδότη	 να	 επηρεάζει	 την	 πιθανότητα	 ένας	

εργαζόμενος	να	αντιληφθεί	ή	όχι	τη	διάρρηξη.	

Έτσι	ένας	εργαζόμενος	με	υφιστάμενη	χαμηλή	εμπιστοσύνη	είναι	πιο	πιθανό	να	

ψάξει	 και	 να	 θυμηθεί	 όλα	 εκείνα	 τα	 περιστατικά	 της	 διάρρηξης	 που	 ενισχύουν	 τη	

χαμηλή	 εμπιστοσύνη	 του,	 ακόμη	 και	 όταν	 δεν	 υφίσταται	 αντικειμενικά	 διάρρηξη.	

Αντίθετα,	 ένας	 εργαζόμενος	 με	υψηλή	 εμπιστοσύνη	 μπορεί	 και	 να	 μην	 αντιληφθεί	

μια	 διάρρηξη	 και	 είναι	 πιθανότερο	 να	 παραβλέψει,	 να	 ξεχάσει	 ή	 και	 να	 μην	

αναγνωρίσει	 μια	 πραγματική	 διάρρηξη	 όταν	 συμβεί.	 Έτσι	 η	 εμπιστοσύνη	μπορεί	 να	

προκαλέσει	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 εξαιτίας	 της	 προκατάληψης.	

Επειδή	 οι	 άνθρωποι	 τείνουν	 να	 αναζητούν	 πληροφορίες	 που	 να	 επιβεβαιώνουν	 τις	

προηγούμενες	 πεποιθήσεις	 τους	 και	 να	 αποφεύγουν	 τις	 πληροφορίες	 που	 τις	

διαψεύδουν,	οι	 έχοντες	υψηλή	εμπιστοσύνη	είναι	 λιγότερο	πιθανό	να	αντιληφθούν	

τη	 διάρρηξη	 από	 αυτούς	 που	 έχουν	 χαμηλή	 εμπιστοσύνη.	 Μια	 παρόμοια	

προκατάληψη,	 γνωστή	 ως	 επιλεκτική	 ερμηνεία,	 υποδηλώνει	 ότι	 η	 υφιστάμενη	

εμπιστοσύνη	 μπορεί	 επίσης	 να	 μετριάσει	 τη	 σχέση	 μεταξύ	 της	 διάρρηξης	 και	 της	

επακόλουθης	εμπιστοσύνης,	επηρεάζοντας	την	ερμηνεία	μιας	διάρρηξης.	

Η	 επιλεκτική	 ερμηνεία	 είναι	 ένας	 άλλος	 τρόπος	 για	 να	 διατηρηθεί	 η	 γνωστική	

συνεκτικότητα.	Αναφέρεται	στην	τάση	των	ατόμων	να	μεταβιβάζουν	πληροφορίες	με	

τρόπους	 που	 να	 επιβεβαιώνουν	 τις	 προηγούμενες	 συμπεριφορές	 και	 πεποιθήσεις	

τους	 (Fiske	 και	 Taylor,	 1984),	 η	 οποία	 τάση	 αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 βασικά	

χαρακτηριστικά	 της	 συμπεριφοράς	 των	 ατόμων.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 το	 άτομο	

χρησιμοποιεί	 μια	 αποθηκευμένη	 αξιολόγηση	 μιας	 συμπεριφοράς	ως	 οδηγό	 για	 την	

κατανόηση	της	 (Pratkanis	&	Greenvald,	1989).	Η	έρευνα	έχει	δείξει	ότι	οι	άνθρωποι	

τείνουν	 να	 ταιριάζουν	 τις	 προσλαμβανόμενες	 πληροφορίες	 με	 προηγούμενες	

συμπεριφορές	 και	όχι	 το	αντίστροφο	 (Fiske	 and	Taylor,	 1984).	 Επίσης,	 δημιουργούν	

εύκολα	 αιτιώδεις	 εξηγήσεις	 των	 γεγονότων,	 τυπικά	 εκείνες	 που	 ενισχύουν	 και	

διατηρούν	τις	προηγούμενες	θεωρίες	και	υποθέσεις	τους.	
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Η	σχετική	βιβλιογραφία	δείχνει	ότι	όταν	ένας	εργαζόμενος	αντιλαμβάνεται	ότι	το	

ψυχολογικό	 του	 συμβόλαιο	 δεν	 εκπληρώθηκε	 πλήρως	 από	 τον	 εργοδότη	 του,	 η	

υφιστάμενη	 εμπιστοσύνη	 στον	 εργοδότη	 του	 θα	 τον	 καθοδηγήσει,	 ή	 θα	 επηρεάσει	

την	απόδοση	 του.	 Την	 κατανόηση	 της	διάρρηξης,	ο	 εργαζόμενος	με	υψηλό	επίπεδο	

εμπιστοσύνης,	 θα	 την	αντιληφθεί	ανάλογα	με	 την	 εμπιστοσύνη	 του,	 κατά	συνέπεια	

θα	την	ερμηνεύσει	με	σχετικά	ουδέτερους	ή	θετικούς	όρους	(π.χ.,	θεωρώντας	την	ως	

απρόβλεπτο	 γεγονός,	 παρεξήγηση,	 προσωρινή	 λήξη	 ή	 εκτός	 της	 ευθύνης	 του	

εργοδότη).	 Ως	 αποτέλεσμα,	 ο	 εργαζόμενος	 θα	 είναι	 σε	 θέση	 να	 διατηρήσει	 ένα	

σχετικά	 υψηλό	 επίπεδο	 εμπιστοσύνης	 στον	 εργοδότη,	 παρά	 την	 διάρρηξη	 που	

αντιλαμβάνεται.	

Αντίθετα,	ένας	εργαζόμενος	με	χαμηλή	εμπιστοσύνη	θα	ερμηνεύσει	τη	διάρρηξη	

του	 ψυχολογικού	 του	 συμβολαίου	 με	 αρνητικό	 τρόπο,	 π.χ.	 θα	 την	 θεωρήσει	 ως	

σκόπιμη	 και	 ανέντιμη	 πράξη	 ή	 προδοσία	 εκ	 μέρους	 του	 εργοδότη.	Ως	 εκ	 τούτου,	 ο	

εργαζόμενος	 χαμηλού	 επιπέδου	 εμπιστοσύνης	 δεν	 θα	 διατηρήσει	 την	 εμπιστοσύνη	

του	στον	 εργοδότη	 του,	 μετά	από	μια	 διάρρηξη	 του	ψυχολογικού	 του	συμβολαίου.	

Συμπερασματικά,	στη	διαχρονική	μελέτη	 της	Robinson,	 (1996),	η	οποία	εξήγησε	και	

εμπειρικά	 τον	 σημαντικό	 ρόλο	 της	 εμπιστοσύνης	 στη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου,	 η	 εμπιστοσύνη	 αναγνωρίστηκε	 ως	 διαμεσολαβητικός-μετριαστικός	

παράγοντας	στη	σχέση	μεταξύ	της	διάρρηξης	και	της	συνεισφοράς	του	εργαζόμενου.	

Η	απώλεια	εμπιστοσύνης	είναι	το	κρίσιμο	συστατικό	στη	σχέση	μεταξύ	της	διάρρηξης	

και	 της	 επακόλουθης	 αντίδρασης	 του	 εργαζόμενου	 και	 ο	 αντίκτυπος	 της	 διάρρηξης	

του	ψυχολογικού	συμβολαίου	εκπορεύεται	από	κάτι	σημαντικότερο	από	την	απώλεια	

των	αναμενόμενων	ανταμοιβών	και	παροχών.	

	

Ανακεφαλαίωση	

Σύμφωνα	 με	 τα	 προαναφερθέντα,	 στο	 παρόν	 κεφάλαιο	 πραγματοποιήθηκε	 μία	

εννοιολογική	 προσέγγιση	 της	 σημαντικότερης	 διάστασης	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου,	 αυτή	 της	 διάρρηξης.	 Ακολούθησε	 η	 αναφορά	 στις	 επιπτώσεις	 της	 στη	

στάση	των	εργαζομένων	όπως	στην	εργασιακή	ικανοποίηση,	την	εργασιακή	ταύτιση,	

την	 οργανωσιακή	 δέσμευση,	 την	 αντίληψη	 του	 εργαζόμενου	 για	 την	 οργανωσιακή	

υποστήριξη	 και	 την	 αφοσίωσή	 του.	 Στη	 συνέχεια	 αναφέρθηκαν	 οι	 επιπτώσεις	 της	

διάρρηξης	 στη	 συμπεριφορά	 του	 εργαζόμενου	 και	 ειδικότερα	 στην	 εκδήλωση	
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Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη	 και	 την	 εκδήλωση	 της	πρόθεσης	αποχώρησης	

από	τον	οργανισμό.	Τέλος	έγινε	αναφορά	στον	σημαντικό	διαμεσολαβητικό	ρόλο	της	

εμπιστοσύνης	του	εργαζόμενου	και	στον	τρόπο	που	αυτή	μετριάζει	τις	επιπτώσεις	της	

διάρρηξης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου.	
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Κεφάλαιο	3.	Η	οργανωσιακή	αλλαγή	

	

3.1.	Eισαγωγή	

Όπως	αναφέρουν	οι	Βακόλα	και	Νικολάου,	 (2012),	η	οργανωσιακή	αλλαγή	είναι	

μια	 διαδικασία	 κατά	 την	 οποία	 ένας	 οργανισμός	 μετακινείται	 από	 την	 παρούσα	

κατάσταση	 στην	 οποία	 βρίσκεται	 σε	 μια	 επιθυμητή	 κατάσταση,	 προκειμένου	 να	

αυξήσει	 την	αποτελεσματικότητά	του.	Η	οργανωσιακή	αλλαγή	συμβαίνει,	όταν	ένας	

οργανισμός	αποφασίζει,	ή	υποχρεώνεται	να	αυξήσει	την	ικανότητά	του	να	δημιουργεί	

αξία,	 ή	 να	 βελτιώνει	 την	 αποτελεσματικότητά	 του	 (Kotter,	 1996).	 Οι	 οργανισμοί	

αντιμετωπίζουν	 πολλές	 και	 διαφορετικές	 πιέσεις	 και	 προκλήσεις	 στο	 εσωτερικό	 και	

εξωτερικό	περιβάλλον	τους,	οι	οποίες	πιέζουν	για	την	υλοποίηση	αλλαγών.	

Σύμφωνα	με	τους	Greenberg	και	Baron,	(2013),	η	οργανωσιακή	αλλαγή	αφορά	σε	

προγραμματισμένες	ή	μη,	μεταβολές	στις	υπηρεσίες,	την	τεχνολογική	υποδομή	και	το	

ανθρώπινο	 δυναμικό	 ενός	 οργανισμού.	 Για	 να	 γίνει	 κατανοητή	 αυτή	 η	 διαδικασία,	

βασική	προϋπόθεση	είναι	η	ανάλυση	των	δυνάμεων	που	οδηγούν	σε	αυτή.	Δηλαδή	

θα	 πρέπει	 να	 απαντηθούν	 δύο	 καίρια	 ερωτήματα,	 τι	 ακριβώς	 αλλάζει	 και	 ποιοί	

παράγοντες	ευθύνονται	για	αυτό,	ειδικά	όταν	η	αλλαγή	συμβαίνει	απρογραμμάτιστα.	

Στο	πρώτο	ερώτημα,	για	να	πραγματοποιηθεί	μία	αλλαγή	σε	έναν	οργανισμό	θα	

πρέπει	να	γίνουν	επεμβάσεις	στη	δομή,	την	τεχνολογική	υποδομή	και	το	ανθρώπινο	

δυναμικό	του.	Οι	επεμβάσεις	στη	δομή	του	οργανισμού	περιλαμβάνουν	διαρθρωτικές	

αλλαγές	 που	 αφορούν	 τροποποιήσεις	 στόχων,	 κανόνων	 και	 διαδικασιών,	 οι	 οποίες	

άλλες	φορές	μπορεί	να	είναι	απλές	και	άλλες	φορές	πολύπλοκες	και	να	επηρεάζουν	

τον	 τρόπο	 ανταπόκρισης	 του	 οργανισμού	 στις	 υφιστάμενες	 συνθήκες.	 Οι	 αλλαγές	

στην	 τεχνολογία	 αφορούν	 στη	 χρήση	 νέων	 τεχνολογιών	 για	 την	 παραγωγή	 νέων	

προϊόντων	και	υπηρεσιών	καθώς	και	στους	τρόπους	επικοινωνίας	εντός	και	εκτός	του	

οργανισμού.	 Η	 διαδικασία	 αλλαγής	 στο	 ανθρώπινο	 δυναμικό	 ενός	 οργανισμού	 η	

οποία	 αφορά	 αλλαγές	 αρμοδιοτήτων	 και	 καθηκόντων	 και	 θέσεων	 ευθύνης,	

αποδεικνύεται	η	δυσκολότερη	από	τις	άλλες	δύο	κατηγορίες.	Συνήθως	οι	εργαζόμενοι	

δεν	αποδέχονται	εύκολα	τις	αλλαγές	όταν	δεν	τις	καταλαβαίνουν,	δεν	συμφωνούν	ή	

δεν	ωφελούνται	από	αυτές.	
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3.2.	Η	διαδικασία	της	οργανωσιακής	αλλαγής	

Όπως	 αναφέρθηκε	 προηγούμενα	 για	 να	 γίνουν	 κατανοητές	 οι	 επιπτώσεις	 της	

οργανωσιακής	αλλαγής,	πρώτα	είναι	σημαντικό	να	εκτιμηθεί	τι	εμπλέκεται	σε	αυτή.	

Μια	 οργανωσιακή	 αλλαγή,	 σύμφωνα	 με	 τον	 O'Connor,	 (1995),	 είναι	 "οτιδήποτε	

αλλάζει,	 μεταβάλλει	 ή	 μετατρέπει	 οποιοδήποτε	 μέρος	 του	 οργανισμού,	

συμπεριλαμβανομένων	των	μελών	του,	της	δομής,	της	κουλτούρας,	των	προϊόντων	ή	

των	 υπηρεσιών,	 των	 συστημάτων	 ή	 της	 διοίκησής	 του,	 ειδικά	 όσον	 αφορά	 τους	

στρατηγικούς	στόχους	 του".	O	 'Connor,	 (1995)	 επισημαίνει	 ότι	 ο	όρος	οργανωσιακή	

αλλαγή	 αντικατοπτρίζει	 την	 αντίφαση	 μεταξύ	 της	 ανάγκης	 της	 διοίκησης	 να	 κάνει	

αλλαγές	 και	 το	 βασικό	 ενδιαφέρον	 της	 διοίκησης	 για	 έλεγχο,	 σταθερότητα,	

προβλεψιμότητα,	 ορθολογισμό	 και	 οικονομικά	 αποτελέσματα.	 Επίσης	 υποστηρίζει	

ότι,	οι	οργανισμοί	αντιμετωπίζουν	επίμονα	την	αλλαγή	και	τις	διαδικασίες	της,	επειδή	

η	 αλλαγή	 θεωρείται	 ένας	 βασικός	 παράγοντας	 αύξησης	 της	 οικονομικής	 απόδοσής	

τους.	

Οι	 μέχρι	 σήμερα	 θεωρίες	 της	 οργανωσιακής	 αλλαγής	 επικεντρώνονται	 σε	 δύο	

διαφορετικές	πτυχές	 της.	Η	πρώτη	 επικεντρώνεται	 στη	θεωρία	 της	 διαδικασίας	 της	

αλλαγής,	 εξηγώντας	 τη	 δυναμική	 των	αλλαγών,	 ενώ	η	 δεύτερη	 επικεντρώνεται	 στη	

θεωρία	 της	 εφαρμογής	 της,	δίνοντας	έμφαση	στις	παρεμβάσεις	και	 τις	διαδικασίες	

που	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 για	 την	 αλλαγή	 των	 οργανισμών	 (Porras	 and	

Robertson,	1987).	

Οι	Porras	και	Robertson,	(1992),	παρατήρησαν	ότι	η	θεωρία	εφαρμογής	είναι	πιο	

ανεπτυγμένη	από	τη	θεωρία	της	διαδικασίας	της	αλλαγής.	Μεγάλο	μέρος	αυτής	της	

έρευνας	 προέρχεται	 από	 τον	 τομέα	 της	 οργανωτικής	 ανάπτυξης,	 ο	 οποίος	

παραδοσιακά	 ασχολήθηκε	 με	 ζητήματα	 προγραμματισμένων	 οργανωσιακών	

αλλαγών.	 Προκειμένου	 να	 γίνει	 περισσότερο	 κατανοητό	 το	 είδος	 της	 αλλαγής	 που	

συμβαίνει,	είναι	χρήσιμο	αρχικά	να	κατανοηθούν	οι	διαφορετικές	διαστάσεις	της.	Οι	

περισσότερες	 βιβλιογραφικές	 αναφορές	 περιγράφουν	 τις	 προσπάθειες	 του	

μετασχηματισμού,	όσον	αφορά	τις	σημαντικότερες	ριζικές	αλλαγές.	

Παρόλο	 που	 οι	 συγγραφείς	 χρησιμοποιούν	 διαφορετικούς	 όρους,	 τα	

παραδείγματα	 τους	 είναι	 συχνά	 παρόμοια.	 Για	 παράδειγμα,	 οι	 Argyris	 και	 Schon's,	

(1978),	ονομάζουν	μία	μικρή	αλλαγή	ως	"τη	μάθηση	ενός	βρόγχου	που	επιτρέπει	στον	

οργανισμό	να	ακολουθήσει	τις	τρέχουσες	πολιτικές	του	ή	να	επιτύχει	τους	σημερινούς	

στόχους	του"	ενώ	μία	ριζική	αλλαγή	περιγράφεται	ως	"η	μάθηση	με	διπλό	βρόχο,	η	
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οποία	 περιλαμβάνει	 την	 τροποποίηση	 των	 υποκείμενων	 κανόνων,	 πολιτικών	 και	

στόχων	ενός	οργανισμού".	

Παρόμοια,	η	θεωρία	των	αλλαγών	των	Gerlanch	και	Hines,	(1973),	περιγράφει	τις	

μικρές	αλλαγές	ως	 "αναπτυξιακή	αλλαγή	η	οποία	βελτιώνει	 ένα	 κοινωνικό	σύστημα	

αντί	 να	 αντικαθιστά	 μερικά	 από	 τα	 βασικά	 του	 στοιχεία".	 Αλλάζει	 όμως	 σε	

"επαναστατική	 αλλαγή	 όταν	 αφορά	 μια	 αλλαγή	 που	 αντικαθιστά	 τους	 υπάρχοντες	

στόχους	 με	 ένα	 τελείως	 διαφορετικό	 σύνολο	 στόχων,	 οι	 οποίοι	 κατευθύνουν	 το	

σύστημα	 σε	 μια	 πολύ	 διαφορετική	 πορεία".	 Ο	 Fullan,	 (1991),	 απαριθμεί	 τις	

προσπάθειες	 αλλαγής	 πρώτης	 τάξης	 ως	 εκείνες	 που	 «βελτιώνουν	 την	

αποτελεσματικότητα	 του	 τι	 γίνεται,	 χωρίς	 να	 αλλάξει	 θεμελιωδώς	 τον	 πυρήνα	 του	

συστήματος».	

Αρκετοί	 φορείς	 ακαδημαϊκής	 έρευνας	 έχουν	 συμβάλει	 στην	 κατανόηση	 της	

οργανωσιακής	αλλαγής.	Μία	ολοκληρωμένη	έρευνα	θα	πρέπει	να	καλύπτει	όλες	 τις	

διαστάσεις	 της	 διαδικασίας	 αλλαγής,	 συμπεριλαμβανομένων	 όλων	 των	 κοινωνικών,	

οικονομικών	και	πολιτικών	παραγόντων	που	συμβάλλουν	στην	πραγματοποίησή	της.	

Η	 ανασκόπηση	 της	 σχετικής	 βιβλιογραφίας	 σχετικά	 με	 τις	 τυπολογίες	 των	

οργανωσιακών	 αλλαγών	 βοηθά	 να	 γίνει	 κατανοητό	 τι	 συνιστά	 την	 αλλαγή	 και	 να	

μετρηθεί	κατά	πόσο	αυτή	είναι	ριζική	ή	όχι.	

Το	 δεύτερο	 στοιχείο	 της	 διαδικασίας	 αλλαγής	 που	 πρέπει	 να	 μελετηθεί	

περιλαμβάνει	 τη	 διερεύνηση	 του	 βαθμού	 επιτυχίας	 της	 διαδικασίας	 αλλαγής.	 Στο	

πλαίσιο	 αυτό,	 ο	 Argyris,	 (1997),	 αναφέρει	 ότι	 είναι	 δύσκολο	 να	 προωθηθεί	 μία	

οργανωσιακή	αλλαγή,	αν	δεν	αλλάζει	ταυτόχρονα	και	η	ατομική	συμπεριφορά.	

Ο	 Lewin,	 (1947),	 διατύπωσε	 μία	 πολύ	 σημαντική	 θεωρία	 στον	 τομέα	 της	

οργανωσιακής	αλλαγής	και	διοίκησης	περιγράφοντας	τα	τρία	στάδια	υλοποίησής	της.	

Το	 πρώτο	 στάδιο,	 του	 ξεπαγώματος	 (unfreezing)	 αναφέρεται	 στη	 διαπίστωση	 της	

διάστασης	 μεταξύ	 της	 υφιστάμενης	 και	 της	 επιθυμητής	 κατάστασης	 που	 θέλει	 να	

φτάσει	ο	οργανισμός.	Το	δεύτερο	στάδιο,	η	δράση	ή	μετακίνηση	(movement),	αφορά	

στην	 υλοποίηση	 των	 αλλαγών	 και	 στη	 μετάβαση	 του	 οργανισμού	 στη	 επιθυμητή	

κατάσταση.	Το	τρίτο	στάδιο	το	πάγωμα	ή	επαναδέσμευση,	 (refreezing),	αναφέρεται	

στις	απαραίτητες	ενέργειες	παγίωσης	της	αλλαγής	στον	οργανισμό.	

Ο	Schein,	(1987),	βασιζόμενος	στο	μοντέλο	του	Lewin,	επιχείρησε	να	προσεγγίσει	

διαφορετικά	τη	διαδικασία	της	αλλαγής.	Σύμφωνα	με	 το	μοντέλο	του,	η	διαδικασία	

της	οργανωσιακής	αλλαγής	 έχει	ως	πρώτο	βήμα	 το	«ξεπάγωμα».	Κατά	 τη	διάρκεια	



	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης	 54	

αυτού	του	σταδίου	προτείνει	τις	ενέργειες	που	αποσκοπούν	ώστε	να	δημιουργηθούν	

οι	 κατάλληλες	 συνθήκες	 και	 τα	 κίνητρα	 προς	 τους	 εργαζόμενους	 για	 την	

πραγματοποίηση	 και	 την	 αποδοχή	 της	 αλλαγής.	 Αυτό	 επιτυγχάνεται	 μέσω	 της	

δημιουργίας	 ενός	 κλίματος	 αστάθειας	 και	 αμφισβήτησης	 (disconfirmation)	 της	

υπάρχουσας	 κατάστασης,	 της	 επισήμανσης	 του	 χάσματος	 μεταξύ	 της	 υφιστάμενης	

και	της	επιθυμητής	κατάστασης	και	της	ψυχολογικής	προετοιμασίας	των	ατόμων	να	

αποδεχτούν	την	αλλαγή.	

Το	 δεύτερο	 βήμα	 κατά	 τον	 Schein	 είναι	 συναφές	 με	 το	 αντίστοιχο	 μοντέλο	 του	

Lewin.	Το	ονομάζει	«μετάβαση»	 (changing)	ή	«γνωστική	ανακατασκευή»	 (cognitive	

restructuring).	 Αυτό	 είναι	 δυνατό	 να	 υλοποιηθεί	 με	 την	 εναλλαγή	 των	

επιχειρησιακών	 ρόλων	 των	 εργαζομένων	ώστε	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 εξετάσουν	 τις	

εργασιακές	συνθήκες	από	διαφορετική	οπτική	 γωνία.	 Το	 τρίτο	βήμα,	 το	«πάγωμα»	

(refreezing)	 περιλαμβάνει	 την	 αποδοχή	 και	 σταθεροποίηση	 της	 νέας	 κατάστασης,	

μέσα	 από	 το	 "προσωπικό	 πάγωμα",	 δηλαδή	 την	 προσωπική	 υιοθέτηση	 της	 νέας	

κατάστασης,	 αλλά	 και	 του	«σχεσιακού	 παγώματος»	 (relational	 refreezing),	 δηλαδή,	

της	 ομαλής	 αλληλεπίδρασης	 των	 εργαζομένων	 με	 τα	 νέα	 ατομικά	 καθήκοντα	 και	

ρόλους	σε	όλο	τον	οργανισμό.	

Στη	 συνέχεια	 ο	 Kotter,	 (1995,	 1996	 και	 2002),	 πρότεινε	 μια	 διαδικασία	 οκτώ	

βημάτων	που	ακολουθούν	οι	οργανισμοί	για	να	εφαρμόσουν	με	επιτυχία	την	αλλαγή.	

Αυτά	 τα	 οκτώ	 βήματα	 περιλαμβάνουν:	 την	 καθιέρωση	 μιας	 αίσθησης	 του	

επείγοντος,	 τη	 διαμόρφωση	 μιας	 ισχυρής	 καθοδηγητικής	 ομάδας,	 τη	 δημιουργία	

ενός	κοινού	οράματος	και	 κοινής	στρατηγικής,	 την	 επικοινωνία	 του	οράματος	 της	

αλλαγής,	 την	 ενδυνάμωση	 των	 εργαζομένων	 για	 την	 υποστήριξή	 του,	 την	

υλοποίηση	άμεσων	μικρών	βραχυπρόθεσμων	επιτυχιών,	την	παγίωση	των	κερδών	

από	 τις	 αλλαγές	 και	 τέλος	 την	 ενσωμάτωση	 των	 αλλαγών	 στην	 οργανωσιακή	

κουλτούρα.	

Ο	 πυρήνας	 του	 μοντέλου	 των	 οκτώ	 σταδίων	 του	 Kotter	 έγκειται	 κυρίως	 στην	

αλλαγή	της	συμπεριφοράς	των	ανθρώπων	μέσα	στους	οργανισμούς.	Η	εφαρμογή	του	

μοντέλου	 του	 Kotter	 τονίζει	 την	 αποτελεσματικότητα	 των	 τεχνικών	 διαχείρισης	

αλλαγών	 εξετάζοντας	 τα	 συναισθήματα	 και	 τη	 συμπεριφορά	 των	 ανθρώπων.	 Η	

θεωρία	 του	 είναι	 πολύ	 χρήσιμη	 επειδή	 αναφέρεται	 τόσο	 σε	 αυτά	 που	 πρέπει	 να	

γίνουν,	 όσο	 και	 στον	 τρόπο	 διαχείρισης	 των	 προβλημάτων	 ώστε	 να	 υλοποιηθούν	

αποτελεσματικά	οι	αλλαγές.	 Στη	θεωρία	 του	περιγράφεται	η	νέα	συμπεριφορά	που	
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θα	πρέπει	να	ακολουθήσουν	οι	ηγέτες	για	να	διαχειρίζονται	 τη	διαδικασία	αλλαγής	

με	 επιτυχία	 και	 αποτελεσματικότητα.	 Η	 μέτρηση	 των	 συναισθημάτων	 και	 της	

συμπεριφοράς	 των	 εργαζομένων,	 επιτρέπει	 την	 ανάπτυξη	 ενός	 ερευνητικού	

εργαλείου	για	την	αξιολόγηση	της	ορθής	διαχείρισης	των	αλλαγών.	

Οι	Greenberg	και	Baron,	(2013),	αναφέρουν	ότι	το	πρώτο	βήμα	της	οργανωσιακής	

αλλαγής,	 αποτελεί	 η	 αναγνώριση,	 δηλαδή	 ότι	 η	 υπάρχουσα	 κατάσταση	 είναι	

ανεπιθύμητη	 και	 απαιτείται	 αποδέσμευση	 από	 αυτήν.	 Μετά	 την	 αποδέσμευση	

πραγματοποιείται	 η	 αλλαγή,	 η	 δημιουργία	 της	 επιθυμητής	 κατάστασης	 για	 τον	

οργανισμό	και	τους	εργαζόμενους,	με	αναδιάρθρωση	είτε	ολόκληρου	του	οργανισμού	

ή	 με	 επαναπροσδιορισμό	 των	 αρμοδιοτήτων	 του	 κάθε	 εργαζόμενου.	 Τέλος,	

ακολουθεί	 η	επαναδέσμευση,	 δηλαδή	η	 ενσωμάτωση	 των	αλλαγών	στη	 λειτουργία	

του	 οργανισμού	 (νέα	 στάση	 και	 συμπεριφορά)	 και	 η	 συνειδητοποίηση	 της	 νέας	

κατάστασης	στη	συνείδηση	των	εργαζομένων.	

	

3.3.	Οι	συμμετέχοντες	στην	αλλαγή	

Όπως	αναφέρει	ο	Χυτήρης,	(2013),	οι	άνθρωποι	που	συμμετέχουν	στη	διαδικασία	

αλλαγής	προέρχονται	από	διαφορετικά	επίπεδα	της	διοικητικής	ιεραρχίας,	μπορεί	να	

είναι	σημαντικοί	με	διαφορετικό	τρόπο	και	να	έχουν	διαφορετικούς	και	πολλαπλούς	

ρόλους	 στις	 διαδικασίες.	 Η	 υλοποίηση	 της	 αλλαγής	 προϋποθέτει	 τη	 συμμετοχή	

τεσσάρων	ομάδων	που	τους	ονομάζει	φορείς	της	αλλαγής	και	είναι	καθοριστικοί	για	

την	επιτυχία	της.	

Η	πρώτη	ομάδα	είναι	οι	ηγέτες,	τα	στελέχη	της	αλλαγής	που	αντιλαμβάνονται	την	

αναγκαιότητά	 της,	 προτείνουν	 την	 ιδέα	 της	 διαφοροποίησης	 του	 οργανισμού	 και	

ελέγχουν	την	πορεία	των	ενεργειών	προς	την	κατεύθυνση	των	συγκεκριμένων	στόχων	

της	πραγματοποίησής	της.	Η	δεύτερη	ομάδα	αποτελείται	από	τους	προγραμματιστές	

της,	 οι	 οποίοι	 είναι	 τα	 άτομα	 που	 ασχολούνται	 ιεραρχικά	 και	 χρονικά	 με	 την	

εξοικονόμηση	 των	 απαραίτητων	 πόρων	 και	 μετατρέπουν	 την	 αρχική	 ιδέα	 σε	

προγράμματα	 δράσης.	 Η	 τρίτη	 ομάδα	 είναι	 οι	 εργαζόμενοι,	 οι	 παραλήπτες	 των	

αλλαγών	 και	 αυτοί	που	υλοποιούν	 τα	σχετικά	προγράμματα	και	 επηρεάζονται	από	

αυτές.	Τέλος	είναι	και	οι	υποστηρικτές	της	που	συμβάλλουν	με	κάθε	τρόπο	στο	έργο	

των	τριών	προηγούμενων	ομάδων,	διασφαλίζοντας	τη	συνεχή	ροή	των	απαραίτητων	

χρηματικών,	 ανθρώπινων	 και	 υλικών	 πόρων,	 αλλά	 και	 την	 ψυχολογική	 υποστήριξη	

των	εργαζομένων	που	επηρεάζονται	από	τις	αλλαγές.	



	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης	 56	

	

3.4.	Τυπολογία	και	χαρακτηριστικά	της	οργανωσιακής	αλλαγής	

Σύμφωνα	 με	 τον	 Χυτήρη,	 (2013),	 ανάλογα	 με	 τον	 τρόπο	 και	 τη	 δυνατότητα	

αντίδρασης	 του	 οργανισμού	 στις	 πιέσεις	 τόσο	 του	 εξωτερικού	 όσο	 και	 του	

εσωτερικού	περιβάλλοντός	του,	οι	αλλαγές	που	πραγματοποιούνται	διακρίνονται	σε:	

1. Επιβαλλόμενες	 ή	 απρογραμμάτιστες.	 Σε	αυτές	 τις	αλλαγές	η	αντίδραση	 του	

οργανισμού	 είναι	 πολύ	 μικρή	 έως	 μηδαμινή.	 Αυτό	 συμβαίνει	 διότι	 αυτές	

επιβάλλονται	π.χ.	από	το	κράτος,	ή	από	το	εξωτερικό	περιβάλλον	και	ο	οργανισμός	θα	

πρέπει	απαραίτητα	να	συμμορφωθεί	σε	αυτές.	

2. Φυσιολογικές	 και	 αναμενόμενες.	 Αφορούν	 προγραμματισμένες	 διαδικασίες	

αλλαγής	του	οργανισμού	και	συνήθως	δρομολογούνται	από	το	εσωτερικό	περιβάλλον	

του	 και	 προϋποθέτουν	 οι	 οργανισμοί	 να	 δραστηριοποιούνται	 σε	 σχετικά	 σταθερό	

οικονομικό	και	θεσμικό	περιβάλλον.	

3. Διαπραγματεύσιμες.	 Αφορούν	 αλλαγές	 για	 τις	 οποίες	 η	 αντίδραση	 του	

οργανισμού	 σε	 αυτές	 δεν	 είναι	 σταθερή,	 αλλά	 μεταβάλλεται	 ανάλογα	 με	 τη	

σκοπιμότητα	 τους	 και	 εφαρμόζεται	 μετά	 από	 την	 τελική	 συμφωνία	 των	

εμπλεκόμενων	μερών.	

Σύμφωνα	με	τον	Mullins,	(1999),	οι	αλλαγές	που	συμβαίνουν	στους	οργανισμούς	

αφορούν	σε	δύο	βασικά	στοιχεία	τους:	

1. Την	παραγωγή	προϊόντων	 και	παροχή	υπηρεσιών,	δηλαδή	τις	αλλαγές	που	

αφορούν	στη	δομή,	τις	διαδικασίες,	και	την	υλικοτεχνική	υποδομή	που	συμμετέχουν	

στην	παραγωγή	και	

2. Το	 ανθρώπινο	 δυναμικό	 τους	 και	 περιλαμβάνει	 τις	 αλλαγές	 που	 έχουν	

επιπτώσεις	στους	εργαζόμενους.	

Επιπλέον,	σύμφωνα	με	τον	Todd	(1999),	οι	αλλαγές	διακρίνονται	σε:	

1. Αλλαγές	συνεχούς	βελτίωσης,	δηλαδή	συνηθισμένες	και	μικρές,	

2. Σταδιακές,	δηλαδή	μέτριας	δυσκολίας	και	σημαντικότητας	και	

3. Ριζοσπαστικές,	 αυτές	 που	 επιβάλλονται	 συνήθως	 από	 το	 εξωτερικό	

περιβάλλον	 του	 οργανισμού.	 Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 χαρακτηριστική	 είναι	 η	

εφαρμογή	 νεωτερισμών	 και	 καινοτομιών	 που	 επιβάλλουν	 την	 κατάργηση	 των	

υφιστάμενων	δομών	και	διοικητικών	διαδικασιών.	
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3.5.	Οι	παράγοντες	που	οδηγούν	τους	οργανισμούς	σε	αλλαγές	

Βασικό	 κριτήριο	 διαχωρισμού	 των	 οργανωσιακών	 αλλαγών	 είναι	 η	 προέλευση	

τους.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 οι	 αλλαγές	 διακρίνονται	 σε	 εξωτερικές	 (προερχόμενες	

από	 εξωγενείς	 σε	 σχέση	 με	 τον	 οργανισμό	 δυνάμεις,	 όπως	 πολιτικές,	 κοινωνικές,	

οικονομικές,	 τεχνολογικές,	 θεσμικές	 και	 περιβαλλοντικές	 δυνάμεις)	 και	 εσωτερικές,	

ενδογενείς	πιέσεις	(Mullins,	1999).	Οι	εξωτερικές	αλλαγές,	συχνά	είναι	πολύ	έντονες	

με	 αποτέλεσμα	 να	 επηρεάζουν	 καταστάσεις	 που	 αρχικά	 δείχνουν	 απίθανο	 να	

συμβούν,	 αλλά	 τελικά	 είναι	 ικανές	 να	 προκαλέσουν	 και	 να	 επιβάλλουν	 δραματικές	

αλλαγές	στο	εσωτερικό	ενός	οργανισμού.	

	 Οι	 παράγοντες	 που	 ενεργοποιούν	 την	 αλλαγή,	 μπορούν	 να	 εντοπιστούν	 στα	

εξής:	

• Στους	 εξωτερικούς	 παράγοντες	 που	 μπορούν	 να	 ελεγχθούν,	 αλλά	 σε	 μικρό	

ποσοστό	από	τα	στελέχη	του	Οργανισμού.	

• Στην	ανταπόκριση	του	οργανισμού	στις	ανάγκες	της	αγοράς,	όπως	η	εμφάνιση	

νέων	 προϊόντων	 και	 υπηρεσιών	 που	 εισάγουν	 οι	 ανταγωνιστές,	 ή	 η	 βελτίωση	

προϊόντων	 και	 υπηρεσιών	 που	 προσφέρονται	 σε	 πελάτες	 που	 αναζητούν	 καλύτερη	

ποιότητα.	

• Στις	αλλαγές	στην	τεχνολογική	υποδομή	που	επιτρέπουν	τη	γρήγορη	επίλυση	

σύνθετων	προβλημάτων	στην	παραγωγή	και	τη	διαχείριση.	

• Στην	αυξανόμενη	πολυπλοκότητα	στα	συστήματα	επικοινωνίας	και	προβολής.	

• Στους	 παράγοντες	 εντός	 του	 οργανισμού,	 όπως	 στις	 διαδικασίες	 λήψης	

αποφάσεων,	 επικοινωνίας,	 διαπροσωπικών	 σχέσεων,	 ηγεσίας,	 πρακτικώνς	

διαχείρισης.	

Οι	 εξωτερικοί	 παράγοντες	 που	 πιέζουν	 τις	 επιχειρήσεις	 για	 να	 υλοποιήσουν	

αλλαγές	μπορεί	να	είναι	πολιτικοί,	όπως	για	παράδειγμα,	οι	αλλαγές	στη	νομοθεσία,	

οι	 αλλαγές	 στη	 φορολογία,	 η	 διεθνής	 πολιτική	 κατάσταση,	 όπως	 πόλεμοι	 και	

φαινόμενα	 τρομοκρατίας	 που	 χαρακτηρίζουν	 την	 εποχή	 μας	 ή	 και	 διάφορες	

κυβερνητικές	μεταρρυθμίσεις.	

Μία	 άλλη	 κατηγορία	 αφορά	 σε	 παράγοντες	 κοινωνικοπολιτισμικούς	 και	

περιλαμβάνει	τις	αλλαγές	στον	τρόπο	ζωής,	π.χ.	αναζήτηση	ποιοτικότερων	προϊόντων	

και	 υπηρεσιών,	 αλλαγές	 σε	 ζητήματα	 ισότητας	 στην	 εργασία,	 μεγαλύτερο	 σεβασμό	

προς	το	περιβάλλον.	
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Οι	 αλλαγές	 που	 περιλαμβάνουν	 τους	 τεχνολογικούς	 παράγοντες	 σε	 έναν	

οργανισμό	ανακύπτουν	λόγω	των	δυνατοτήτων	που	έχει	να	προσφέρει	η	τεχνολογία	

π.χ.	 η	 τηλεργασία	 η	 αυτοματοποίηση	 των	 διαδικασιών	 μέσω	 της	 ανάπτυξης	 του	

διαδικτύου	και	η	 χρησιμοποίηση	 των	κοινωνικών	μέσων	δικτύωσης	έχουν	οδηγήσει	

τους	οργανισμούς	σε	αλλαγές.	

Οι	 αλλαγές	 δεν	 έρχονται	 μόνο	 από	 το	 εξωτερικό	 περιβάλλον	 μέσα	 στο	 οποίο	

λειτουργεί	η	επιχείρηση,	αλλά	και	από	το	εσωτερικό	 του.	 Γεγονός	είναι	όμως	ότι	οι	

εξωτερικοί	 παράγοντες	 επηρεάζουν	 κατά	 πολύ	 τους	 εσωτερικούς	 παράγοντες,	 για	

παράδειγμα,	το	καινούργιο	όραμα	διαμορφώνεται	με	βάση	τη	γνώση	της	αγοράς,	τον	

ανταγωνισμό,	τις	συνθήκες	του	εξωτερικού	περιβάλλοντος,	σε	συνδυασμό	φυσικά	και	

με	τις	εσωτερικές	δυνατότητες	του	οργανισμού.	

Σύμφωνα	με	τους	Greenberg	και	Baron,	(2013),	η	δυσκολότερη	προσαρμογή	ενός	

οργανισμού	 αποτελεί	 η	 ανταπόκρισή	 του	 στην	 κατηγορία	 των	 ριζοσπαστικών	 και	

απρογραμμάτιστων	 αλλαγών.	 Στην	 κατηγορία	 αυτή	 ανήκουν	 οι	 μεταβολές	 στη	

δημογραφική	 σύνθεση	 του	 πληθυσμού,	 η	 ανεπαρκής	 απόδοση	 παραγωγής	

προϊόντων	 ή	 παροχής	 υπηρεσιών,	 οι	 διάφορες	 κυβερνητικές	 μεταρρυθμίσεις,	 ο	

παγκόσμιος	 ανταγωνισμός,	 η	 πρόοδος	 της	 τεχνολογίας	 και	 τέλος	 η	 αλλαγή	 των	

οικονομικών	 συνθηκών	 με	 αποκορύφωμα	 την	 παγκόσμια	 οικονομική	 κρίση	 που	

εκδηλώθηκε	μετά	το	2008.	

Όπως	 αναφέρει	 ο	 Burnes,	 (2004),	 οι	 μεταβαλλόμενες	 οικονομικές	 συνθήκες	

αποτελούν	 τη	 σημαντικότερη	 πηγή	 απρογραμμάτιστων	 και	 συχνά	 ριζικών	

οργανωσιακών	 αλλαγών	 και	 τούτο	 διότι	 έχουν	 βαθιές	 επιπτώσεις	 στην	 εξέλιξη	 των	

εργασιακών	σχέσεων.	Ο	μειωμένος	ρυθμός	επενδύσεων,	με	επακόλουθο	 τη	μείωση	

της	 δημιουργίας	 νέων	 θέσεων	 εργασίας	 και	 την	 αύξηση	 της	 ανεργίας,	 επιφέρουν	

βαθιές	 επιπτώσεις	 στις	 εργασιακές	 σχέσεις	 και	 κατά	 συνέπεια	 στη	 λειτουργία	 ενός	

οργανισμού.	

	

3.6.	Η	αντίσταση	των	εργαζομένων	στην	αλλαγή	

Προκειμένου	οι	οργανισμοί	να	παραμείνουν	ανταγωνιστικοί	και	να	επιβιώσουν	θα	

πρέπει	 να	 αντιμετωπίσουν	 την	 αντίσταση	 των	 εργαζομένων	 στην	 όποια	 εφαρμογή	

αλλαγής.	 Οι	 άνθρωποι	 στις	 περισσότερες	 των	 περιπτώσεων	 αντιμετωπίζουν	 τις	

αλλαγές	 με	 φόβο	 και	 καχυποψία.	 Οι	 βασικότεροι	 λόγοι	 δικαιολογούνται	 από	 το	

γεγονός	 ότι	 φοβούνται	 την	 πιθανή	 μείωση	 των	 αποδοχών	 τους,	 ή	 την	 απώλεια	 της	
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εργασίας	 τους,	 ή	 επειδή	 φοβούνται	 το	 άγνωστο,	 την	 αλλαγή	 των	 διαπροσωπικών	

εργασιακών	 σχέσεων,	 την	 απώλεια	 της	 καθημερινότητας	 στην	 εργασία	 τους	 και	 το	

βασικότερο	 όλων,	 επειδή	 δεν	 έχουν	 πεισθεί	 για	 την	 αναγκαιότητα	 της	 αλλαγής.	

Υπάρχουν	πολλοί	παράγοντες	που	επηρεάζουν	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	οι	άνθρωποι	

αντιλαμβάνονται	 και	 ανταποκρίνονται	 στην	 αλλαγή,	 διότι	 διαφέρει	 το	 τι	 είναι	

σημαντικό	για	το	κάθε	άτομο.	

Η	 αντίσταση	 στην	 αλλαγή	 αναφέρεται	 ως	 "η	 έλλειψη	 υποστήριξης	 των	

διαδικασιών	 της	αλλαγής"	 (Oreg,	 2003).	Η	αντίσταση	μπορεί	 να	 είναι	μία	παθητική	

αντίδραση	του	εργαζόμενου,	ο	οποίος	απλά	δεν	συμμετέχει	στη	διαδικασία	αλλαγής,	

ή	 μία	 ενεργητική	 αντίδραση	 όπου	 ο	 εργαζόμενος	 με	 τις	 πράξεις	 του	 εναντιώνεται	

στην	 υλοποίησή	 της.	 Στα	 περισσότερα	 προγράμματα	 αλλαγών	 θεωρείται	

αναμενόμενη	η	αντίσταση	των	εργαζομένων	και	οι	περισσότερες	εμπειρικές	μελέτες	

αποδεικνύουν	ότι	η	αντίσταση	των	εργαζομένων	είναι	ο	σημαντικότερος	παράγοντας	

αποτυχίας	των	προγραμμάτων	αλλαγής	(Strebel,	1996).	

Όπως	 επισημαίνουν	 οι	 Βακόλα	 και	 Νικολάου	 (2012),	 η	 αντίσταση	 κατά	 της	

αλλαγής	 είναι	 μία	 αρνητική	 στάση	 με	 τρεις	 διαστάσεις.	 Τη	 γνωστική	 διάσταση,	

δηλαδή	 τι	 πιστεύει	 το	 άτομο	 για	 την	 ωφέλεια	 της	 αλλαγής,	 τη	 συναισθηματική	

διάσταση,	δηλαδή	τα	αισθήματα	που	του	προκαλεί	η	εισαγωγή	των	αλλαγών	και	τη	

συμπεριφορική	διάσταση	που	αντανακλά	τις	πράξεις	του	υπέρ	ή	κατά	της	αλλαγής.	

Οι	 Oreg,	 Vakola	 και	 Armenakis	 (2011),	 έχουν	 ξεχωρίσει	 τέσσερεις	 βασικούς	

παράγοντες	 στους	 οποίους	 οφείλεται	 η	 αντίσταση	 στην	 αλλαγή.	 Ο	 πρώτος	

παράγοντας	 αναφέρεται	 στα	 προσωπικά	 χαρακτηριστικά	 του	 ατόμου,	 όπως	 η	

εσωτερική	έδρα	ελέγχου,	η	αποτελεσματικότητα,	η	αισιοδοξία	και	κυρίως	αυτά	που	

συνδέονται	 θετικά	 με	 την	 ετοιμότητα	 και	 προσαρμοστικότητα	 του	 στις	 αλλαγές,	

ιδιαίτερα	εκείνες	που	του	προκαλούν	άγχος	και	ψυχολογική	πίεση.	

Ο	 δεύτερος	 παράγοντας	 αφορά	 στις	 συνθήκες	 και	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	

εργασιακού	 περιβάλλοντος.	 Συγκεκριμένα	 η	 εμπιστοσύνη	 προς	 τη	 διοίκηση	 και	 η	

υποστήριξη	 που	 εισπράττει,	 μετριάζουν	 τις	 αντιδράσεις	 του	 εργαζόμενου	 στην	

αλλαγή	(Oreg	και	συνεργάτες,	2011;	Rousseau	και	συνεργάτες,	1998).	Η	εμπιστοσύνη,	

όχι	μόνο	προς	τη	διοίκηση	αλλά	και	μεταξύ	των	εργαζομένων,	είναι	παράγοντας	που	

μετριάζει	την	αντίσταση	και	ενισχύει	την	αποδοχή	της	αλλαγής.	Στην	ίδια	κατηγορία	

ανήκουν	και	η	οργανωσιακή	δέσμευση	και	η	εργασιακή	ικανοποίηση,	δηλαδή	όταν	ο	

εργαζόμενος	 ταυτίζεται	 με	 τις	 αξίες	 που	 πρεσβεύει	 ο	 οργανισμός,	 επιθυμεί	 να	
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εξακολουθεί	 να	 εργάζεται	 σε	 αυτόν,	 καταβάλλοντας	 κάθε	 δυνατή	 προσπάθεια	 και	

εμφανίζοντας	 μεγαλύτερη	 ατομική	 ετοιμότητα	 και	 προσαρμογή	 στην	 αλλαγή.	

Επιπρόσθετα	 η	 οργανωσιακή	 κουλτούρα,	 δηλαδή	 «ο	 κοινός	 τρόπος	 σκέψης	 που	

διαφοροποιεί	 τα	μέλη	 ενός	οργανισμού	από	 τα	μέλη	 ενός	άλλου»	 (Hofstede,	 1991),	

αποτελεί	σημαντικό	παράγοντα	που	ευθύνεται	για	τη	θετική	ή	αρνητική	αντιμετώπιση	

των	αλλαγών.	 Τα	χαρακτηριστικά	 της	 εργασίας,	 όπως	η	αυτονομία	 και	η	 ευκαιρίες	

προαγωγής	και	αυτοπραγμάτωσης	αποτελούν	πηγές	αντίστασης	κατά	της	αλλαγής.	

Ο	 τρίτος	 παράγοντας	 αφορά	 στις	 επιδράσεις	 της	 αλλαγής	 στους	 εργαζόμενους.	

Όπως	 αναφέρουν	 οι	 Βακόλα	 και	 Νικόλαου,	 (2012),	 σύμφωνα	 με	 τους	 Petrini	 και	

Hultman	 (1995)	 ο	 υπολογισμός	 του	 κόστους	 και	 της	 ωφέλειας	 από	 την	 υλοποίηση	

μιας	 αλλαγής,	 οδηγεί	 σε	 διαφορετικές	 στάσεις	 των	 εργαζομένων.	Η	 αδιαφορία	 των	

εργαζομένων	 απέναντι	 στην	 αλλαγή	 συνδέεται	 με	 την	 απουσία	 ατομικής	

προσπάθειας	 από	 τον	 εργαζόμενο,	 με	 ταυτόχρονη	 μικρή	 προσωπική	ωφέλεια.	 Στην	

περίπτωση	που	ο	εργαζόμενος	αντιλαμβάνεται	ότι	με	μικρή	ατομική	προσπάθεια	θα	

αποκομίσει	 μεγάλο	 όφελος,	 τότε	 επιδεικνύει	 θετική	 στάση	 και	 αποδέχεται	 την	

αλλαγή.	

Η	 αντίσταση	 κατά	 της	 αλλαγής	 αρχίζει	 όταν	 αυτή	 απαιτεί	 μεγάλη	 ατομική	

προσπάθεια	 και	 το	 αναμενόμενο	 ατομικό	 όφελος	 προβλέπεται	 μικρό.	 Τέλος,	 η	

σύγκρουση	 εμφανίζεται	 όταν	 η	 αλλαγή	 προβλέπεται	 να	 είναι	 ταυτόχρονα	 το	

αποτέλεσμα	 υψηλού	 ατομικού	 κόστους	 και	 οφέλους.	 Αυτό	 συμβαίνει	 διότι	 οι	

εργαζόμενοι,	λόγω	της	αίσθησης	της	εργασιακής	ανασφάλειας,	θεωρούν	ότι	τα	οφέλη	

της	αλλαγής	δεν	θα	διανεμηθούν	με	δίκαιο	τρόπο	(διανεμητική	δικαιοσύνη).	

Ο	 τελευταίος	 παράγοντας	 στον	 οποίο	 οφείλεται	 η	 αντίσταση	 στην	 αλλαγή	

σχετίζεται	με	τον	τρόπο	εφαρμογής	της	αλλαγής.	Η	επικοινωνία	και	η	πληροφόρηση	

εντός	 του	 οργανισμού,	 η	 εμπιστοσύνη	 προς	 τη	 διοίκηση,	 η	 αναγνώριση	 της	

ικανότητας	 των	 διοικούντων	 να	 διαχειριστούν	 την	 αλλαγή,	 η	 συμμετοχή	 και	 η	

υποστήριξη	 των	 εργαζομένων	 κατά	 την	 υλοποίησή	 της,	 είναι	 στοιχεία	 που	

συμβάλλουν	 στην	 ολοκλήρωση	 και	 την	 επιτυχία	 της.	 Συνοπτικά,	 σύμφωνα	 με	 τους	

Oreg,	 Vakola	 και	 Armenakis,	 (2011),	 οι	 παράγοντες	 που	 επηρεάζουν	 την	 αντίσταση	

κατά	 της	 αλλαγής	 καταγράφονται	 στον	 ακόλουθο	 πίνακα	 (Βακόλα	 και	 Νικολάου,	

2012,	σελ.388):	
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Πίνακας	ΙΙΙ:	Πηγές	αντίστασης	των	ατόμων	κατά	της	αλλαγής	(Βακόλα	&	Νικολάου,	2012)	

Προσωπικά	
χαρακτηριστικά	

Εργασιακές	
συνθήκες	

Επίδραση	της	
αλλαγής	

Διαδικασία	της	
αλλαγής	

Εσωτερική	έδρα	ελέγχου	 Εμπιστοσύνη	στη	
διοίκηση	

Προσδοκία	θετικών	
ή	αρνητικών	

αποτελεσμάτων	

Επικοινωνία	και	
πληροφόρηση	

Αυτοαποτελεσματικότητα	 Οργανωσιακή	
δέσμευση	

Εργασιακή	
ανασφάλεια	

Συμμετοχή	στη	
διαδικασία	
αλλαγής	

Δεκτικότητα	σε	νέες	
εμπειρίες	

Εργασιακή	
ικανοποίηση	

Διανεμητική	
δικαιοσύνη	

Υποστήριξη	κατά	τη	
διάρκεια	της	
αλλαγής	

Αισιοδοξία	 Οργανωσιακή	
κουλτούρα	 	 Διαδικαστική	

δικαιοσύνη	
Ανοχή	σε	αμφίβολες	

καταστάσεις	
Χαρακτηριστικά	της	

εργασίας	 	 Ικανότητα	
διοίκησης	αλλαγών	

Ψυχολογική	
ανθεκτικότητα	 	 	 	

Τρόποι	επίλυσης	
προβλημάτων	 	 	 	

Υψηλή	ανάγκη	για	
επίτευξη	στόχων	και	

ανάπτυξη	
	 	 	

	

Παρόλο	που	η	αντίσταση	στην	αλλαγή	θεωρείται	δύσκολο	να	αντιμετωπιστεί	και	

είναι	 ανεπιθύμητη,	 σχετικές	 έρευνες	 κατέδειξαν	 και	 το	 αντίθετο.	 Οι	 Greenberg	 και	

Baron,	 (2013),	 αναφέρουν	 ότι	 η	 αντίσταση	 αποτελεί	 την	 αποτελεσματικότερη	 και	

εύλογη	 αντίδραση	 του	 εργαζόμενου	 και	 είναι	 δυνατόν	 να	 επιφέρει	 συγκεκριμένα	

οφέλη.	 Πολλές	 φορές,	 η	 αξιολόγηση	 των	 εργαζομένων	 μπορεί	 να	 αποτρέψει	 τα	

ασύμφορα	 προγράμματα	 αλλαγής,	 υποδεικνύοντας	 την	 αντικατάστασή	 τους	 από	

άλλα,	τα	οποία	επιφέρουν	καλύτερα	αποτελέσματα.	Οι	ίδιοι	μελετητές	προσδιορίζουν	

και	 τους	 παράγοντες	 που	 συμβάλλουν	 θετικά	 στην	 αποδοχή	 της	 αλλαγής	 οι	 οποίοι	

περιγράφονται	ως:	

• H	προσαρμοστικότητα	 των	 εργαζομένων,	 δηλαδή	 πόσο	 γρήγορα	 μπορούν	 οι	

εργαζόμενοι	να	προσαρμοστούν	στην	αλλαγή,	

• Οι	 πληροφορίες	 και	 οι	 λεπτομερείς	 και	 συγκεκριμένες	 περιγραφές	 για	 την	

επικείμενη	αλλαγή,	

• Η	 αυτεπάρκεια	 του	 εργαζόμενου,	 δηλαδή	 η	 ικανότητά	 του	 να	 λειτουργεί	

αποτελεσματικά	κάτω	από	απαιτητικές	συνθήκες	αλλαγής.	
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Επιπρόσθετα	αναφέρουν,	εκτός	των	ατομικών	εμποδίων	στην	αλλαγή,	υπάρχουν	

και	εμπόδια	που	σχετίζονται	με	τον	ίδιο	τον	οργανισμό.	Συγκεκριμένα	επισημαίνουν	

τη	 δομική	 αδράνεια	 που	 αφορά	 στις	 προκαθορισμένες	 σταθερές	 διαδικασίες,	 που	

είναι	 δύσκολο	 να	 υποστούν	 αλλαγή	 και	 την	 αδράνεια	 των	 ομάδων	 εργασίας	 που	

ενθαρρύνουν	 τα	 μέλη	 τους,	 να	 εκτελούν	 εργασίες	 με	 προκαθορισμένους	 τρόπους,	

αντιδρώντας	 στην	 αλλαγή.	 Σημαντική	 απειλή	 αποτελεί	 και	 η	 ανατροπή	 της	

υφιστάμενης	 ισορροπίας	 δυνάμεων	 των	 ατόμων	 που	 έχουν	 την	 εποπτεία	 των	

διαθέσιμων	 πόρων	 και	 ασκούν	 εξουσία	 όπως	 και	 οι	 προηγούμενες	 ανεπιτυχείς	

προσπάθειες	 αλλαγής	 από	 τον	 οργανισμό,	 οι	 οποίες	 καθιστούν	 οποιαδήποτε	

μελλοντική	αλλαγή	να	αντιμετωπίζεται	με	επιφύλαξη	και	σκεπτικισμό.	

	

3.7.	 Οι	 αλλαγές	 που	 επιβάλλει	 η	 οικονομική	 κρίση	 και	 το	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο	

Η	 παγκόσμια	 οικονομική	 κρίση	 είναι	 ένα	 καλό	 παράδειγμα	 ριζοσπαστικής	 και	

απρογραμμάτιστης	 αλλαγής	 που	 προέρχεται	 από	 το	 οικονομικό	 εξωτερικό	

περιβάλλον	 ενός	 οργανισμού	 και	 έχει	 επηρεάσει,	 εκτός	 των	 άλλων	 οικονομικών	

επιπτώσεων	 και	 τις	 εργασιακές	 σχέσεις	 σε	 μεγάλο	 βαθμό.	 Πολλές	 χώρες	

αντιμετωπίζουν	 τις	 πιέσεις	 λιτότητας	 και	 ύφεσης	 μετά	 την	 παγκόσμια	 οικονομική	

κρίση	 του	 2008.	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 οικονομικών	 κρίσεων,	 η	 αναδιάρθρωση	 των	

οργανισμών	 αποδείχτηκε	 πολύ	 σημαντική	 και	 απαραίτητη	 και	 οδήγησε	 σε	

αναδιοργανώσεις,	 επιβάλοντας	αλλαγές	 στη	 διανομή	 των	πόρων,	 σε	 περικοπές	 των	

θέσεων	 εργασίας	 και	 ακόμη	 δυσμενέστερα	 στο	 κλείσιμο	 επιχειρήσεων	 και	

οργανισμών	(Sverke	και	Hellgren,	2002).	

Διαχρονικά	 έχει	 καταγραφεί	 ότι,	 όταν	 τα	 κράτη	 αντιμετωπίζουν	 οικονομική	

ύφεση,	ακολουθούνται	πολιτικές	που	θυσιάζουν	αρκετές,	αν	όχι	όλες,	τις	επενδύσεις	

στη	 διοίκηση	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού.	 Ένα	 παράδειγμα	 μιας	 δραστικής	

στρατηγικής	για	 τη	διαχείριση	 της	οικονομικής	ύφεσης	είναι	η	μείωση	 του	αριθμού	

των	 εργαζομένων,	 δηλαδή	 άμεσες	 απολύσεις,	 ή	 η	 προγραμματισμένη	 κατάργηση	

θέσεων	 εργασίας,	 δηλαδή	 σταδιακές	 απολύσεις	 και	 προγράμματα	 εθελούσιας	

αποχώρησης,	γεγονός	που	είναι	ήδη	γνωστό	και	στη	χώρα	μας.	

Επιπλέον,	υποστηρίζεται	ότι	οι	διάφορες	οργανωσιακές	αλλαγές	που	επιβλήθηκαν	

λόγω	της	ύφεσης,	όπως	η	συμπίεση	του	κόστους	παραγωγής,	η	μείωση	του	κύκλου	

εργασιών,	 η	 μείωση	 των	 αποζημιώσεων	 για	 έκτακτες	 παροχές	 και	 οι	 αλλαγές	 στη	
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διοίκηση	 και	 ανάπτυξη	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού,	 αποτέλεσαν	 γεγονότα	 που	

οδήγησαν	στην	επανεκτίμηση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	και	την	πιθανή	διάρρηξή	

του	 (Shaffakat,	 2013).	 Είναι	 πολύ	 σημαντικό	 να	 γίνει	 κατανοητό	 σε	 ποιο	 βαθμό	 οι	

οργανωσιακές	αλλαγές	με	αφετηρία	την	πρόσφατη	οικονομική	κρίση	επηρέασαν	τις	

πεποιθήσεις	και	προσδοκίες	των	ανθρώπων	για	τις	εργασιακές	τους	σχέσεις.	

Η	οικονομική	κρίση	και	η	μείωση	των	θέσεων	εργασίας,	λόγω	των	απολύσεων	και	

του	παγώματος	 των	προσλήψεων	ενδέχεται	 να	έχουν	επηρεάσει	 τις	αντιλήψεις	 των	

εργαζομένων	για	τις	υποχρεώσεις	του	οργανισμού	τους.	Οι	εργοδότες	ζητούν	ολοένα	

και	 περισσότερα	 από	 τους	 εργαζόμενους,	 όπως	 υπερωριακή	 εργασία	 ή	 ανάληψη	

επιπρόσθετων	καθηκόντων	με	την	 ίδια	αμοιβή	και	αύξηση	της	αποδοτικότητάς	τους	

(Roche	και	συνεργάτες,	2011).	Ενώ	το	περιεχόμενο	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	έχει	

διερευνηθεί	 αρκετά	 και	 υπάρχει	 πλούσια	 σχετική	 βιβλιογραφία	 (Rousseau,	 1995),	

ωστόσο	οι	 εμπειρικές	μελέτες	αναφορικά	με	 τις	 επιπτώσεις	 της	 οικονομικής	 κρίσης	

στο	ψυχολογικό	συμβόλαιο	φαίνεται	να	είναι	περιορισμένες.	Παρόλο	που	πρόσφατες	

ποσοτικές	μελέτες,	όπως	των	Metz,	Kulik,	Brown,	και	Cregan,	(2012)	και	των	De	Hauw	

και	 De	 Vos	 (2010),	 έλαβαν	 υπόψη	 την	 οικονομική	 κρίση	 στην	 ανάλυση	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου,	οι	ποιοτικές	μελέτες	στον	τομέα	αυτό	είναι	περιορισμένες	

(Shaffakat,	2013).	

Οι	 οργανωσιακές	 αλλαγές	 που	 ακολουθούν	 μετά	 από	 την	 εμφάνιση	 της	

οικονομικής	 κρίσης	 μπορεί	 να	 οδηγήσουν	 σε	 αντιλήψεις	 των	 εργαζομένων	 περί	

διάρρηξης	του	ψυχολογικού	τους	συμβολαίου,	τόσο	όσον	αφορά	στα	αποτελέσματα	

όσο	 και	 τις	 διαδικασίες.	 Σύμφωνα	 με	 τους	 Mclean-Parks	 και	 Kidder,	 (1994),	 οι	

οργανωσιακές	 αλλαγές	 μπορούν	 να	 διαταράξουν	 την	 εργασιακή	 ζωή	 και	 να	

προκαλέσουν	επανεκτίμηση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου.	

Η	 Rousseau,	 (2000),	 δημιούργησε	 τον	 όρο	 "μεταβατικό	ψυχολογικό	 συμβόλαιο"	

και	υποστηρίζει	ότι	δεν	πρόκειται	για	ένα	πραγματικό	ψυχολογικό	συμβόλαιο,	αλλά	

περισσότερο	για	μία	πεποίθηση	που	αντικατοπτρίζει	τις	συνέπειες	της	οργανωσιακής	

αλλαγής	και	της	μετάβασης	που	είναι	αντίθετη	με	τις	αλλαγές	που	προϋπήρχαν	στο	

παρελθόν.	 Σύμφωνα	με	 την	 ίδια,	 κατά	 τη	διάρκεια	 των	οργανωσιακών	αλλαγών	και	

ιδιαίτερα	 όταν	 οι	 εργαζόμενοι	 αντιλαμβάνονται	 ότι	 παραβιάζεται	 το	 παραδοσιακό	

ψυχολογικό	 τους	 συμβόλαιο,	 εμφανίζονται	 τρεις	 μορφές	 του	 μεταβατικού	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 και	 συγκεκριμένα:	 η	 δυσπιστία,	 η	 αβεβαιότητα	 των	

σχέσεων	και	η	διάβρωση	της	προσδοκίας.	
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Η	δυσπιστία	αφορά	στην	περίπτωση	που	οι	εργαζόμενοι	πιστεύουν	ότι	λαμβάνουν	

αμφίβολα	 και	 συγκεχυμένα	 μηνύματα	 αναφορικά	 με	 τις	 προθέσεις	 της	 ηγεσίας,	 ή	

όταν	 ο	 εργοδότης	 τους	 αποκρύπτει	 σημαντικές	 πληροφορίες.	 Η	 αβεβαιότητα	 των	

σχέσεων	 εξηγεί	 τις	 περιπτώσεις	 που	 ο	 εργαζόμενος	 είναι	 αβέβαιος	 σχετικά	 με	 τις	

υποχρεώσεις	του	έναντι	του	οργανισμού	ή	είναι	αβέβαιος	σχετικά	με	τις	μελλοντικές	

δεσμεύσεις	 του	 εργοδότη	 που	 τον	 αφορούν.	 Τέλος	 η	 διάβρωση	 της	 προσδοκίας	

παρατηρείται	όταν	ο	εργαζόμενος	αναμένει	να	ωφεληθεί	λιγότερο	σε	σχέση	με	αυτά	

που	 έχει	 προσφέρει	 στο	 παρελθόν	 και	 περιμένει	 η	 ωφέλεια	 αυτή	 να	 μειώνεται	

συνεχώς	 και	 μελλοντικά.	 Ειδικότερα	 αυτό	 συμβαίνει	 όταν	 ο	 εργοδότης	 έχει	

δρομολογήσει	αλλαγές	που	μειώνουν	τους	μισθούς	και	τα	κίνητρα	των	εργαζομένων,	

υποβαθμίζοντας	την	ποιότητα	της	εργασιακής	ζωής	σε	σύγκριση	με	τα	προηγούμενα	

χρόνια.	

Επιπλέον,	 η	 διερεύνηση	 των	 παραγόντων	 που	 περιστρέφονται	 γύρω	 από	 την	

οργανωσιακή	 αλλαγή,	 όπως	 η	 ηγεσία,	 η	 εμπιστοσύνη	 και	 η	 επικοινωνία	 μπορεί	 να	

βοηθήσει	στο	τρόπο	αντίληψης	της	αλλαγής	η	οποία	οφείλεται	στην	οικονομική	κρίση	

και	 επιπλέον	 στην	 κατανόηση	 των	 εμπειριών	 των	 εργαζομένων,	 οι	 οποίοι	 έχουν	

βιώσει	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	τους	συμβολαίου.	

Κατά	την	πρόσφατη	παγκόσμια	οικονομική	κρίση,	ακόμη	και	αν	οι	οι	εργαζόμενοι	

δεν	είχαν	βιώσει	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	τους	συμβολαίου,	οι	εργασιακές	σχέσεις	

θα	είχαν	αλλάξει	σημαντικά.	Αυτό	οφείλεται	στο	γεγονός	ότι	η	σχέση	εργαζόμενου	και	

εργοδότη	 είναι	 δυναμική	 και	 αναμφίβολα	 επηρεάζεται	 από	 την	 αλλαγή	 του	

οικονομικού	 εξωτερικού	 περιβάλλοντος	 του	 οργανισμού.	 Βέβαια	 η	 μείωση	 του	

εργασιακού	κόστους	μπορεί	να	αποβεί	επιζήμια	για	έναν	οργανισμό	μακροπρόθεσμα.	

Σύμφωνα	με	 τους	Mellahi	 και	Wilkinson	 (2010),	όταν	απολύονται	εκείνα	 τα	στελέχη	

του	 οργανισμού	 που	 διαθέτουν	 τις	 εξειδικευμένες	 γνώσεις	 για	 τη	 λειτουργία,	 τη	

βιωσιμότητα	 και	 την	 πρόοδό	 του,	 αφαιρείται	 ένα	 συγκριτικό	 πλεονέκτημα	 του	

οργανισμού	να	επανέλθει	στην	πρότερη	της	κρίσης	οικονομικής	κατάστασης,	μετά	την	

παρέλευση	της	οικονομικής	ύφεσης	και	την	ανάκαμψη	της	οικονομίας.	

	

Ανακεφαλαίωση	

Η	 αποτελεσματικότητα	 και	 η	 ανταπόκρισή	 ενός	 οργανισμού	 στις	 συνεχόμενες	

μεταβολές,	 κυρίως	 του	 εξωτερικού	περιβάλλοντός	 του,	 εξαρτάται	 σε	μεγάλο	βαθμό	

από	την	εργασιακή	στάση	και	συμπεριφορά	των	εργαζομένων.	 Στο	παρόν	κεφάλαιο	
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επιχειρήθηκε	μία	 εννοιολογική	προσέγγιση	 της	 έννοιας	 της	 οργανωσιακής	αλλαγής,	

των	 παραγόντων	 που	 την	 προσδιορίζουν,	 της	 διαδικασίας	 υλοποίησής	 της,	 τις	

επιπτώσεις	 της	 στις	 εργασιακές	 σχέσεις	 και	 τις	 αντιδράσεις	 των	 εργαζομένων	 στην	

αλλαγή.	 Στη	συνέχεια	 έγινε	αναφορά	στις	οργανωσιακές	αλλαγές	που	υιοθετούνται	

σε	 περιβάλλον	 οικονομικής	 κρίσης,	 διαταράσσουν	 τις	 εργασιακές	 σχέσεις	 και	

οδηγούν	 στη	 δημιουργία	 ενός	 μεταβατικού	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 που	

αντικατοπτρίζει	 τη	 δυσπιστία,	 την	 αβεβαιότητα	 των	 εργασιακών	 σχέσεων	 και	 τη	

διάβρωση	της	προσδοκίας	των	εργαζομένων.	
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Κεφάλαιο	4.	Η	Οικονομική	κρίση	

	

4.1	Εισαγωγή	

Όπως	αναφέρουν	οι	Κότιος	και	Παυλίδης,	(2012),	η	έννοια	της	κρίσης	ορίζεται,	ως	

εκείνο	 το	 χρονικό	 διάστημα	 κατά	 το	 οποίο	 συμβαίνουν	 διάφορα	 γεγονότα	 σε	 ένα	

σύστημα,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 διαταράσσεται	 η	 ομαλή	 λειτουργία	 του	 και	 να	

αλλοιώνονται	οι	αρχικές	του	ιδιότητες.	Ως	παραδείγματα	κρίσεων	αναφέρονται	συχνά	

η	πολιτική	κρίση,	η	οικονομική,	η	 κοινωνική,	η	 ιδεολογική,	η	 κρίση	αξιών	και	άλλα.	

Μία	 οικονομική	 κρίση,	 όπως	 την	 ορίζει	 ο	Mishkin,	 (1991),	 είναι	μια	 διατάραξη	 στις	

χρηματοπιστωτικές	 αγορές,	 κατά	 την	 οποία	 χειροτερεύουν	 τα	 δύσκολα	προβλήματα	

των	οικονομικών	επιλογών	και	ρίσκου,	έτσι	ώστε	οι	επενδυτές	να	μην	είναι	σε	θέση	να	

επενδύουν	 αποτελεσματικά	 τα	 κεφάλαια	 τους,	 σε	 αποδοτικούς	 τομείς	 και	 σε	

παραγωγικότερες	επενδυτικές	ευκαιρίες.	

Μια	 οικονομική	 κρίση	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 οι	 αγορές	 να	 μη	 λειτουργούν	

αποτελεσματικά,	 με	 συνέπεια	 αυτό	 να	 συρρικνώνει	 την	 οικονομική	 δραστηριότητα.	

Σύμφωνα	με	μία	μελέτη	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	(2009),	η	οικονομική	κρίση	είναι	

η	φάση	της	καθόδου	στον	κύκλο	των	οικονομικών	διακυμάνσεων	και	αντικατοπτρίζει	

μία	 παρατεταμένη	 συρρίκνωση	 της	 οικονομικής	 δραστηριότητας.	 Η	 αναμενόμενη	

διάρκεια	 μιας	 οικονομικής	 διακύμανσης,	 ή	 όπως	 λέγεται	 διαφορετικά,	 ενός	

οικονομικού	 κύκλου,	 διαρκεί	 περίπου	 μια	 δεκαετία.	 Οι	 οικονομικές	 κρίσεις	

διακρίνονται	 ανάλογα	 με	 τη	 γεωγραφική	 τους	 έκταση	 σε	 παγκόσμιες,	 εθνικές	 και	

περιφερειακές	 και	 ανάλογα	 με	 τη	 χρονική	 τους	 διάρκεια,	 σε	 παροδικές	 και	

παρατεταμένες	(Κότιος	&	Παυλίδης,	2012).	

	

4.2	Η	Ελλάδα	στην	εποχή	των	μνημονίων	

Ο	 Τσακλόγλου	 και	 οι	 συνεργάτες	 του,	 (2016),	 αναφέρουν	 ότι	 η	 παρούσα	

οικονομική	κρίση	στην	Ελλάδα	έκανε	την	εμφάνισή	της	το	2008,	μετά	την	κατάρρευση	

της	 αγοράς	 ακινήτων	 στις	 Ηνωμένες	 Πολιτείες	 και	 τη	 χρεοκοπία	 της	 επενδυτικής	

τράπεζας	 Lehman	 Brothers,	 αλλά	 διογκώθηκε	 και	 επεκτάθηκε	 μέσα	 στα	 επόμενα	

χρόνια.	

Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	μιας	συναφούς	μελέτης	της	Ευρωπαϊκής	Τράπεζας	

Ανασυγκρότησης	 και	 Ανάπτυξης,	 (European	 Bank	 for	 Reconstruction	 and	

Development),	στην	οποία	περιλαμβάνεται	η	εκτεταμένη	έρευνα	με	τίτλο	“Η	Ζωή	σε	
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μετάβαση”,	(Life	in	Transition	Survey,	LiTS	ΙΙΙ,	2016),	η	οικονομική	κρίση	στην	Ελλάδα	

είχε	βαθιές	και	ευρύτατες	επιπτώσεις.	Η	συγκεκριμένη	μελέτη	πραγματοποιήθηκε	το	

2006,	το	2010	και	το	2016,	σε	34	χώρες	της	Αν.	Ευρώπης	και	της	Ευρωπαϊκής	Ασίας.	

Τα	 ευρήματα	 της	 μελέτης	 αναφέρουν	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 οι	 πολιτικές	 και	 οι	

οικονομικές	διακυμάνσεις	της	παγκόσμιας	οικονομικής	κρίσης	διαμόρφωσαν	τη	ζωή	

των	ανθρώπων,	κατά	τη	διάρκεια	των	τελευταίων	ετών.	Στην	τρίτη	κατά	σειρά	έρευνα,	

το	2016,	συμμετείχαν	51.000	οικοκυριά	και	για	πρώτη	φορά	συμμετείχε	η	Ελλάδα	και	

η	Κύπρος.	

Σε	 ιδιαίτερο	 κεφάλαιο	 της	 εν	 λόγω	 μελέτης	 (σελ.	 52-64)	 γίνεται	 αναφορά	 στις	

επιπτώσεις	 της	 οικονομικής	 κρίσης	 στους	 Έλληνες.	 Σύμφωνα	 με	 τη	 συγκεκριμένη	

μελέτη,	οι	επιπτώσεις	της	οικονομικής	κρίσης	στην	Ελλάδα	παραμένουν	και	βαίνουν	

μακρόχρονες.	 Στο	 τέλος	 του	 2015,	 το	 ΑΕΠ	 της	 χώρας	 είχε	 μειωθεί	 κατά	 26%	 σε	

σύγκριση	 με	 τα	 επίπεδα	 του	 2008.	 Η	 συνολική	 ανεργία	 αυξήθηκε	 κατά	 17,1	

ποσοστιαίες	μονάδες	και	η	ανεργία	των	νέων	αυξήθηκε	σχεδόν	στο	50%.	Το	92%	των	

Ελλήνων	ερωτηθέντων	ανέφεραν	ότι	η	κρίση	τους	επηρέασε	σε	αρκετό	ή	σε	μεγάλο	

βαθμό.	Σε	ποσοστό	76%	οι	ερωτηθέντες	απάντησαν	ότι	έχασαν	σημαντικό	μέρος	του	

εισοδήματός	τους	μεταξύ	2010	και	2016,	και	υπέστησαν	μείωση	μισθών	ή	συντάξεων,	

απώλεια	εργασίας,	καθυστέρηση	ή	αναστολή	καταβολής	μισθών	και	μείωση	ωραρίου	

εργασίας.	 Περισσότερα	 από	 το	 51%	 των	 πληγέντων	 ελληνικών	 νοικοκυριών	 μείωσε	

την	 κατανάλωση	 βασικών	 αγαθών,	 όπως	 βασικών	 τροφίμων	 και	 φαρμάκων,	 ως	

αποτέλεσμα	της	κρίσης.	

Η	 μελέτη	 αναφέρει	 τους	 διάφορους	 τρόπους	 με	 τους	 οποίους	 οι	 Έλληνες	

αντιμετώπισαν	 την	 κρίση.	 Το	 ενδιαφέρον	 είναι	 ότι,	 η	 έρευνα	 αποκάλυψε	 μια	

γενικευμένη	 δυσπιστία	 απέναντι	 στους	 πολιτικούς	 θεσμούς	 της	 Ελλάδας,	 καθώς	

περίπου	 το	 70%	 ερωτηθέντων,	 θεωρούν	 τα	 πολιτικά	 κόμματα	 υπεύθυνα	 για	 την	

οικονομική	 κρίση.	 Η	 κρίση	 στην	 Ελλάδα	 είχε	 σοβαρές	 επιπτώσεις	 στο	 επίπεδο	

ικανοποίησης	 των	πολιτών	 για	 την	πορεία	 της	διαβίωσής	 τους.	 Σήμερα,	μόνον	 ένας	

στους	 δέκα	 Έλληνες	 είναι	 ικανοποιημένος	 από	 την	 οικονομική	 του	 κατάσταση	 και	

μόνο	 το	 24%	 των	 ερωτηθέντων	 δηλώνει	 ικανοποιημένο	 από	 τη	 ζωή	 του	 γενικά.	 Το	

αξιοσημείωτο	είναι	ότι	στην	Ελλάδα	μόνο	το	ποσοστό	16%	των	ερωτηθέντων	πιστεύει	

ότι	η	κατάστασή	του	θα	βελτιωθεί	τα	επόμενα	τέσσερα	χρόνια.	

Ο	 Τσακλόγλου	 και	 οι	 συνεργάτες	 του	 (2016),	 επισημαίνουν	 ότι	 η	 οικονομική	

εφορία	που	προηγήθηκε	από	τα	 τέλη	της	δεκαετίας	 του	1990	και	σχεδόν	σε	όλη	τη	
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δεκαετία	 του	 2000,	 είχε	 ως	 συνέπεια	 να	 δημιουργηθεί	 μία	 "φούσκα"	 εγχώριας	

οικονομικής	εφορίας,	η	οποία	όμως	οφειλόταν	κυρίως	στον	εξωτερικό	δανεισμό	και	

στα	κονδύλια	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Συνεπώς	η	Ελλάδα	και	οι	περισσότερες	χώρες	

του	Ευρωπαϊκού	Νότου,	βρισκόταν	ήδη	σε	δυσχερή	οικονομική	θέση,	όταν	ξέσπασε	η	

παγκόσμια	χρηματοοικονομική	κρίση.	

Κατά	 την	 έναρξη	 της	 κρίσης	 στην	 Ελλάδα,	 όπως	 συνέβη	 και	 στις	 χώρες	 του	

Ευρωπαϊκού	 Νότου	 (Ισπανία,	 Πορτογαλία,	 Κύπρος)	 αλλά	 και	 στην	 Ιρλανδία,	

σταμάτησε	 η	 παροχή	 κεφαλαίων	 από	 τις	 αγορές,	 εξαιτίας	 της	 αδυναμίας	 έκδοσης	

κρατικών	ομολόγων	με	ανταγωνιστικό	επιτόκιο.	Η	οικονομική	στήριξη	της	χώρας	μας	

προερχόταν	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Κεντρική	 Τράπεζα	 και	 το	 Διεθνές	 Νομισματικό	

Ταμείο.	 Το	 αντάλλαγμα	 για	 την	 οικονομική	 βοήθεια	 ήταν	 ένα	 αυστηρό	 πρόγραμμα	

δημοσιονομικής	 λιτότητας,	 με	 απώλειες	 στο	 Ακαθάριστο	 Εθνικό	 Προϊόν	 και	 την	

Απασχόληση.	 Η	 Ελλάδα	 έλαβε	 την	 πρώτη	 οικονομική	 βοήθεια	 το	 2010	 (Πρώτο	

Μνημόνιο),	 τη	 δεύτερη	 το	 2012	 (Δεύτερο	 Μνημόνιο)	 και	 την	 τρίτη	 το	 2015	 (Τρίτο	

Μνημόνιο).	Η	χρηματοδοτική	στήριξη	μέσω	των	Μνημονίων	απαιτούσε	τόσο	τη	λήψη	

επώδυνων	 μέτρων	 δημοσιονομικής	 πολιτικής	 και	 εξυγίανσης	 αλλά	 και	 φιλόδοξες	

διαρθρωτικές	οργανωσιακές	αλλαγές	του	δημόσιου	τομέα.	

	

4.3	Η	οικονομική	κρίση	και	οι	αλλαγές	στους	φορείς	του	δημόσιου	τομέα	

Σύμφωνα	με	πρόσφατη	μελέτη	 της	ΑΔΕΔΥ,	 (2017),	 λόγω	 της	 οικονομικής	 κρίσης	

και	 των	 επιβαλλόμενων	 οργανωσιακών	 αλλαγών	 ο	 δημόσιος	 τομέας	 παρουσιάζει	

σήμερα	 μια	 διαφορετική	 εικόνα.	 Στη	 συγκεκριμένη	 μελέτη	 συμπεριλαμβάνονται	 οι	

φορείς	Κεντρικής	Κυβέρνησης,	τα	Νομικά	Πρόσωπα	Δημοσίου	και	 Ιδιωτικού	Δικαίου	

και	 οι	 Οργανισμοί	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης.	 Ο	 δημόσιος	 τομέας	 στην	 Ελλάδα	 τη	

συγκεκριμένη	περίοδο,	2009-2016,	έχει	υποστεί	σημαντικές	αλλαγές,	τόσο	ως	προς	το	

μέγεθός	 του	 όσο	 και	 ως	 προς	 την	 οργάνωση	 και	 λειτουργία	 του.	 Τα	 γενικά	

συμπεράσματα,	 που	 εξάγονται	 από	 τη	 συγκεκριμένη	 μελέτη	 επιβεβαιώνουν	 τις	

περιοριστικές	πολιτικές	στη	Δημόσια	Διοίκηση,	την	εκπαίδευση,	την	υγεία,	την	άμυνα	

και	 την	 υποχρεωτική	 ασφάλιση,	 αλλά	 και	 στις	 ΔΕΚΟ.	 Συνοπτικά,	 τα	 στοιχεία	 που	

παρουσιάζονται	 στη	 μελέτη,	 σύμφωνα	 με	 τα	 στοιχεία	 που	 τηρούνται	 από	 την	

Ελληνική	 Στατιστική	 Υπηρεσία	 αναφέρονται	 στις	 επιπτώσεις	 της	 οικονομικής	 κρίσης	

και	συγκεκριμένα	στα	εξής:	

α)	Η	σημαντική	μείωση	της	απασχόλησης	
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Η	μείωση	του	τακτικού	προσωπικού	στο	Δημόσιο	(εκτός	ΔΕΚΟ)	κατά	την	περίοδο	

2009-16	 ανέρχεται	 σε	 128.930	 εργαζόμενους	 και	 σε	 ποσοστό	 18,6%.	 Ο	 χαμηλός	

βαθμός	αναπλήρωσης	του	τακτικού	προσωπικού	που	αποχωρεί	(μόλις	15,6%	για	την	

περίοδο	2013-15)	στο	πλαίσιο	των	περιοριστικών	πολιτικών	είναι	ιδιαίτερα	εμφανής	

στους	τομείς	της	παιδείας	και	της	υγείας.	

β)	H	διαμόρφωση	διαφορετικών	εργασιακών	συμβάσεων	
	

Το	περιεχόμενο	της	απασχόλησης	στο	Δημόσιο	υφίσταται	σημαντικές	αλλαγές	σε	

ότι	 αφορά	 τους	 δημοσίους	 υπαλλήλους	 και	 λειτουργούς.	 Αυτό	 προκύπτει	 από	 τη	

συνεχόμενη	 αύξηση	 των	 εργαζόμενων	 με	 καθεστώς	 ιδιωτικού	 δικαίου	 αορίστου	

χρόνου	(ΙΔΑΧ)	στο	Δημόσιο,	σε	μια	προσπάθεια	σύγκλισης	των	εργασιακών	σχέσεων	

μεταξύ	δημόσιου	και	ιδιωτικού	τομέα.	Επίσης	παρατηρείται	συνεχιζόμενη	αύξηση	του	

αριθμού	και	του	ποσοστού	των	εργαζόμενων	με	καθεστώς	προσωρινής	απασχόλησης,	

που	μέχρι	 το	2015	αντιστοιχεί	στο	13,2%	της	συνολικής	απασχόλησης	στο	Δημόσιο.	

Αυτές	 οι	 οργανωσιακές	 αλλαγές	 ενισχύονται	 και	 με	 την	 υιοθέτηση	 μέτρων	 που	

οδηγούν	 τους	 δημοσίους	 υπαλλήλους,	 μέσα	 από	 την	 κατάργηση	 θέσεων	 στην	

αποχώρηση,	 με	 τις	 διάφορες	 μορφές	 διαθεσιμότητας,	 εφεδρείας	 και	 αργίας	 που	

υιοθετούνται.	Τέλος,	εμφανίζεται	η	μερική	απασχόληση	σε	όλο	τον	δημόσιο	τομέα	με	

καθεστώς	των	5μηνων	και	8μηνων	συμβάσεων.	

γ)	Οι	μισθολογικές	απώλειες	

Οι	μισθολογικές	δαπάνες	της	Γενικής	Κυβέρνησης	είναι	το	άθροισμα	των	αμοιβών	

εργασίας	 του	 συνόλου	 των	 εργαζομένων.	 Κατά	 την	 περίοδο	 2009-16	 εκδηλώνεται	

μείωση	 κατά	 30%	 των	 δαπανών	 της	 Γενικής	 Κυβέρνησης,	 κυρίως	 σε	 μισθούς	 και	

συντάξεις.	Το	έτος	2016,	οι	μισθολογικές	δαπάνες	της	γενικής	κυβέρνησης	ήταν	κατά	

30%	μικρότερες	από	τις	αντίστοιχες	του	2009.	

Στις	 διοικητικές	 πρακτικές	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού	 είναι	 αξιοσημείωτη	 η	

εισαγωγή	της	αξιολόγησης,	με	τέτοια	κριτήρια	που	να	μην	συνδέεται	η	αμοιβή	με	το	

βαθμολογικό	κλιμάκιο.	Επίσης	ψηφίζεται	νομοθεσία	(Ν.4369/2016)	για	τη	στελέχωση	

της	 Δημόσιας	 Διοίκησης	 μέσα	 από	 εσωτερικές	 διαδικασίες	 και	 κριτήρια	 ανάδειξης	

σύμφωνα	με	τους	οργανισμούς	και	εσωτερικούς	κανονισμούς	των	φορέων.	Η	εξέλιξη	

αυτή	ανταποκρίνεται	 επίσης	στην	ανάγκη	 της	απεξάρτησης	 της	Δημόσιας	Διοίκησης	

από	την	εκτελεστική	εξουσία.	

δ)	Η	υποχώρηση	του	καθεστώτος	του	δημοσίου	υπαλλήλου	

Αλλάζει	σημαντικά	το	περιεχόμενο	της	εργασιακής	σχέσης	στο	δημόσιο	τομέα,	με	
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την	 σταδιακή	 υποχώρηση	 του	 καθεστώτος	 εργασίας	 δημοσίου	 δικαίου	 που	

χαρακτηρίζει	 τον	 εργαζόμενο	 δημόσιο	 υπάλληλο	 και	 λειτουργό	 και	 την	

αντικατάστασή	του	με	συμβάσεις	ιδιωτικού	δικαίου	αορίστου	χρόνου	για	το	τακτικό	

προσωπικό	 καθώς	 συμβάσεις	 ιδιωτικού	 δικαίου	 ορισμένου	 χρόνου	 του	 έκτακτου	

προσωπικού	στο	Δημόσιο.	

Κατά	 το	 χρονικό	 διάστημα	 2013-2016,	 με	 μία	 σειρά	 νόμων,	 Προεδρικών	

Διαταγμάτων	 και	 Πράξεων	 Νομοθετικού	 περιεχομένου,	 νομοθετούνται	 και	

δημιουργούνται	οι	προϋποθέσεις	για	μία	σειρά	οργανωτικών	αλλαγών	που	αφορούν	

άμεσα	στο	ανθρώπινο	δυναμικό	του	δημόσιου	τομέα,	σε	τρεις	κυρίως	άξονες:	

ü Το	εύρος	του	δημόσιου	τομέα	(κατάργηση	υπηρεσιών)	

ü Το	 νέο	 καθεστώς	 θέσεων	 και	 μισθολογικών	 δαπανών	 (κατάργηση	 θέσεων	

εργασίας)	

ü Τη	 Διοίκηση	 Ανθρώπινου	 Δυναμικού	 που	 περιλαμβάνει	 την	 υποχρεωτική	

ποσόστωση,	την	κινητικότητα,	το	σύστημα	επιλογής	θέσεων	ευθύνης,	τη	βαθμολογική	

και	μισθολογική	εξέλιξη	των	εργαζομένων	και	την	αξιολόγηση.	

	

4.4.	Η	οικονομική	κρίση	και	η	λειτουργία	των	ελληνικών	ΑΕΙ	

Στις	 σύγχρονες	 οικονομικές	 θεωρίες,	 η	 επένδυση	 σε	 ανθρώπινο	 κεφάλαιο	

θεωρείται	 ο	 πιο	 σημαντικός	 παράγοντας	 για	 τη	 μακροχρόνια	 ανάπτυξη	 μιας	 χώρας	

και	τη	βελτίωση	της	ευημερίας	του	πληθυσμού	της.	Οι	υφιστάμενες	μελέτες	δείχνουν	

ότι,	 συνολικά	 η	 δημόσια	 εκπαίδευση	 μειώνει	 τις	 οικονομικές	 ανισότητες.	 Το	

αποτέλεσμα	αυτό	οφείλεται	 στην	 επίδραση	 της	πρωτοβάθμιας	 και	 δευτεροβάθμιας	

εκπαίδευσης,	 ενώ	 τα	 οφέλη	 της	 δημόσιας	 δωρεάν	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 τα	

καρπώνονται	 κυρίως,	 μέλη	 νοικοκυριών	 που	 βρίσκονται	 στο	 μεσαίο	 και	 ανώτερο	

επίπεδο	της	κατανομής	εισοδήματος	(Koutsampelas	και	Tsakloglou,	2015).	

Βέβαια,	 κατά	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 το	 εκπαιδευτικό	 επίπεδο	 του	 ελληνικού	

πληθυσμού	 βελτιώνεται	 σταθερά,	 αν	 και	 συνεχίζει	 να	 υπολείπεται	 του	 κοινοτικού	

μέσου	 όρου.	 Το	 ποσοστό	 των	 αποφοίτων	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 στην	 ηλικιακή	

ομάδα	 15-64,	 το	 1995	 ήταν	 11,9%,	 το	 2014	 είχε	 υπερδιπλαστιαστεί,	 φτάνοντας	 το	

24,6%.	 (IOBE,	 2017).	 Τα	 ελληνικά	 Ανώτατα	 Εκπαιδευτικά	 Ιδρύματα	 είναι	 Νομικά	

Πρόσωπα	 Δημοσίου	 Δικαίου,	 πλήρως	 αυτοδιοικούμενα.	 Η	 εποπτεία	 του	 κράτους	

ασκείται	διά	του	Υπουργείου,	Παιδείας,	Έρευνας	και	Θρησκευμάτων,	σύμφωνα	με	το	

ισχύον	νομικό	καθεστώς	και	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	16,	παρ.	5,	του	Συντάγματος	της	
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Ελλάδας.	Οι	ειδικότερες	αρχές	και	κανόνες	λειτουργίας,	η	οργάνωση,	καθώς	και	οι	επί	

μέρους	στόχοι	 κάθε	Πανεπιστημίου,	ορίζονται	με	 τον	Οργανισμό	και	 τον	Εσωτερικό	

Κανονισμό	 λειτουργίας	 του	αντίστοιχα.	 Κατά	 τις	 τελευταίες	 τρεις	 δεκαετίες	 ο	 ρόλος	

των	 πανεπιστημίων	 έχει	 μεταβληθεί	 σε	 σημαντικό	 βαθμό.	 Στις	 περισσότερες	 χώρες	

της	Ευρώπης	αποτελούν	τον	ισχυρότερο	μοχλό	οικονομικής	ανάπτυξης	και	κοινωνικής	

ευημερίας	και	η	αυτονομία	τους	θεωρείται	προϋπόθεση	για	αυτό	που	χαρακτηρίζεται	

διεθνώς	ως	«Κοινωνία	της	Γνώσης».	Κατά	συνέπεια	τα	πανεπιστήμια	αναμένεται	να	

αντιδρούν	άμεσα	στις	κοινωνικές	και	οικονομικές	μεταβολές,	τόσο	σε	εθνικό	όσο	και	

σε	 διεθνές	 επίπεδο	 για	 να	 ανταποκρίνονται	 στο	 ρόλο	 που	 τους	 έχει	 αναθέσει	 η	

πολιτική	εξουσία	και	η	κοινωνία.	

Στον	 τομέα	 της	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης,	 η	 οικονομική	 κρίση	 στη	 χώρα	 μας,	

επηρέασε	 την	 εξασφάλιση	 της	 χρηματοδότησης	 και	 τη	 χρηματοδοτική	 ροή	 του	

δημόσιου	 πανεπιστήμιου,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 απαιτούνται	 ολοένα	 και	 περισσότερο	

λιτοί	προϋπολογισμοί	από	τις	διοικήσεις	των	ανώτατων	εκπαιδευτικών	ιδρυμάτων.	Τα	

βασικότερα	 προβλήματα	 που	 προέκυψαν,	 εκτός	 των	 γενικών	 που	 καταγράφονται	

στον	δημόσιο	τομέα,	σχετίζονται	με	την:	

1. 	υποχρηματοδότησή	τους,	

2. την	σημαντική	μείωση	του	ανθρώπινου	δυναμικού	τους	και	την	υποστελέχωσή	

τους,	

3. την	 αδυναμία	 συντήρησης	 των	 κτιριακών	 υποδομών	 και	 της	 ανανέωσης	 του	

εξοπλισμού	τους	και	

4. τη	συνεχή	αλλαγή	στο	θεσμικό	πλαίσιο	λειτουργίας	τους.	

	

4.5.	Σύντομη	παρουσίαση	του	φορέα	προς	διερεύνηση	

Στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 εργασίας	 ο	 οργανισμός	 που	 επιλέχτηκε	 προς	

διερεύνηση	είναι	ένα	δημόσιο	ελληνικό	Πανεπιστήμιο.	

Η	 διοικητική	 διάρθρωση	 του	 πανεπιστημίου	 περιελάμβανε	 τρεις	 (3)	 Γενικές	

Διευθύνσεις,	 τη	 Γενική	 Διεύθυνση	 Διοικητικών	 Υπηρεσιών,	 τη	 Γενική	 Διεύθυνση	

Οικονομικών	 Υπηρεσιών	 και	 τη	 Γενική	 Διεύθυνση	 Τεχνικών	 Υπηρεσιών	 και	

Μηχανοργάνωσης	 καθώς	 και	 τις	 υπόλοιπες	 αυτοτελείς	 διοικητικές	 υπηρεσίες	 και	

μονάδες.	

Το	 διοικητικό	 προσωπικό	 του	 φορέα,	 στις	 31/8/2017,	 αριθμούσε	 περίπου	 500	

εργαζόμενους,	 μόνιμους	 διοικητικούς	 υπαλλήλους	 και	 εργαζόμενους	 με	 σχέση	
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εργασίας	 Ιδιωτικού	 Δικαίου	 Αορίστου	 Χρόνου	 (ΙΔΑΧ).	 Το	 σύνολο	 των	 διοικητικών	

υπαλλήλων	 καθώς	 και	 η	 ποσοστιαία	 μεταβολή	 (μείωση)	 του	 αριθμού	 τους	 κατά	 το	

χρονικό	διάστημα	31/8/2010-31/8/2017,	αποτυπώνεται	στον	παρακάτω	πίνακα:	

	

Πίνακας	IV:	Ποσοστιαία	μείωση	του	διοικητικού	προσωπικού	του	φορέα	(Διεύθυνση	προσωπικού	του	

φορέα,	31/8/2017)	

Ημερομηνία	 Σύνολο	διοικητικών	υπαλλήλων	 Μεταβολή	%	σε	σχέση	
με	το	2010	

31/8/2010	 962	 -	
31/8/2011	 929	 -3,43	
31/8/2012	 761	 -20,80	
31/8/2013	 747	 -22,34	
31/8/2014	 424	 -55,92	
31/8/2015	 515	 -46,46	
31/8/2016	 509	 -47,09	
31/8/2017	 510	 -45,20	

	

Η	 σημαντική	 μείωση	 των	 διοικητικών	 υπαλλήλων	 από	 το	 έτος	 2010	 έως	 και	

σήμερα,	 οφείλεται	 κυρίως	 στις	 κρατικές	 περιοριστικές	 πολιτικές	 μείωσης	 του	

εργασιακού	 κόστους	στο	δημόσιο	 τομέα,	αλλά	 και	 στις	 δεσμεύσεις	που	απορρέουν	

από	 τις	 μνημονιακές	 υπαγορεύσεις	 της	 χώρας	 μας.	 Σύμφωνα	 με	 τα	 στοιχεία	 που	

δόθηκαν	 από	 το	 Τμήμα	 Διοικητικού	 προσωπικού,	 στον	 φορέα	 εφαρμόστηκε	 η	

υποχρεωτική	κατάργηση	των	κενών	οργανικών	θέσεων	το	έτος	2011,	το	καθεστώς	της	

προσυνταξιοδοτικής	 εφεδρείας	 το	 έτος	 2012	 και	 το	 καθεστώς	 της	 διαθεσιμότητας-

κινητικότητας	 το	 έτος	 2013.	 Ειδικότερα	 για	 το	 έτος	 2013,	 η	 αποχώρηση	 διακοσίων	

ογδόντα	 οκτώ	 (288)	 διοικητικών	 υπαλλήλων	 λόγω	 του	 καθεστώτος	 της	

διαθεσιμότητας	 αποτέλεσε	 ένα	 πολύ	 σημαντικό	 πρόβλημα	 για	 τη	 συνέχιση	 της	

διοικητικής	 λειτουργίας	 του.	 Παρόλο	 που	 το	 έτος	 2015	 πραγματοποιήθηκε	 η	

επιστροφή	των	ογδόντα	οκτώ	(88)	διοικητικών	υπαλλήλων	από	τη	διαθεσιμότητα,	η	

σημαντική	 μείωση	 των	 μελών	 του	 διοικητικού	 προσωπικού	 εξακολουθεί	 να	

υφίσταται.	Αυτή	εξισορροπείται	 κατά	περίπτωση,	με	 την	περιστασιακή	απασχόληση	

εργαζομένων	με	συμβάσεις	εργασίας	ορισμένου	χρόνου	και	συμβάσεων	έργου.	
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Ανακεφαλαίωση	

Στο	παρόν	κεφάλαιο	έγινε	αναφορά	της	έννοιας	 της	οικονομικής	κρίσης	και	 των	

επιπτώσεων	που	έχει	επιφέρει	στη	χώρα	μας.	Αναφέρθηκαν	συνοπτικά	οι	επιπτώσεις	

της	 στους	 οργανισμούς	 του	 δημόσιου	 τομέα	 και	 ειδικότερα	 οι	 επιπτώσεις	 της	 στο	

χώρο	 των	 ανώτατων	 εκπαιδευτικών	 ιδρυμάτων.	 Οι	 οργανωσιακές	 αλλαγές	 που	

επιβλήθηκαν	ήταν	καθοριστικές	για	τη	διοικητική	λειτουργία	τους	και	τη	συνέχιση	του	

εκπαιδευτικού,	ερευνητικού	και	πολιτιστικού	έργου	τους.	
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Κεφάλαιο	5:	Το	μοντέλο	υπό	διερεύνηση	

	

Στο	 πέμπτο	 κεφάλαιο	 παρατίθενται	 οι	 στόχοι	 της	 παρούσας	 έρευνας,	 δίνονται	

ορισμένες	 διευκρινίσεις	 και	 επισημάνσεις	 για	 τους	 σκοπούς	 της	 εργασίας,	

παρουσιάζονται	 συνοπτικά	 τα	 αποτελέσματα	 σχετικών	 εμπειρικών	 μελετών	 που	

προέκυψαν	 από	 τη	 βιβλιογραφική	 ανασκόπηση,	 περιγράφονται	 οι	 προτεινόμενες	

έννοιες	προς	διερεύνηση	και	δίνεται	η	διατύπωση	των	ερευνητικών	υποθέσεων	με	τη	

διαγραμματική	απεικόνιση	του	ερευνητικού	μοντέλου.	

	

5.1.	Στόχοι	της	έρευνας	

Ο	 γενικότερος	 στόχος	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 να	 διερευνήσει	 πώς	

επηρεάζουν	οι	οργανωσιακές	αλλαγές	που	υιοθετούνται	από	τους	οργανισμούς,	στο	

πλαίσιο	 της	 προσαρμογής	 τους	 στην	 υφιστάμενη	 οικονομική	 κρίση,	 τη	 στάση	 και	

συμπεριφορά	 των	 εργαζομένων.	 Ειδικότεροι	 στόχοι	 της	 εργασίας	 είναι	 να	 εξετάσει	

κατά	 πόσο	 έχει	 επηρεαστεί	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 των	 διοικητικών	 υπαλλήλων	

ενός	 δημόσιου	 πανεπιστημίου	 από	 την	 οικονομική	 κρίση	 και	 αν	 οι	 εργαζόμενοι	

αναπροσαρμόζουν	 την	 εθελοντική	 εργασιακή	 συμπεριφορά	 τους	 και	 αν	

εξακολουθούν	 να	 επιθυμούν	 να	 παραμείνουν	 στην	 τωρινή	 εργασία	 τους.	

Επιπρόσθετα	 στους	 στόχους	 της	 έρευνας	 είναι	 να	 διερευνηθεί	 ο	 βαθμός	

εμπιστοσύνης	των	εργαζομένων	στην	ηγεσία	του	φορά	και	κατά	πόσο	η	υφιστάμενη	

επιστοσύνη	τους	μπορεί	να	μετριάζει	τη	στάση	και	τη	συμπεριφορά	τους.	

	

5.2.	Περιγραφή	των	εννοιών	

Σύμφωνα	 με	 τους	 στόχους	 της	 έρευνας,	 όπως	 διατυπώθηκαν	 προηγούμενα,	 οι	

έννοιες	που	προτείνονται	προς	διερεύνηση	είναι:	

1. Η	 οργανωσιακή	 αλλαγή	 η	 οποία	 στην	 παρούσα	 έρευνα	 εξετάζεται	 ως	

ανεξάρτητη	 μεταβλητή	 και	 αποτελεί	 την	 αιτία	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου	 του	 εργαζόμενου.	 Συγκεκριμένα	 αναμένεται	 οι	 οργανωσιακές	 αλλαγές	

που	 επιβάλλονται	 λόγω	 της	 οικονομικής	 κρίσης,	 να	 οδηγούν	 και	 σε	 διάρρηξη	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου	του	εργαζόμενου.	

2. Η	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 στην	 παρούσα	 έρευνα	

συγκεντρώνει	 το	 μεγαλύτερο	 ενδιαφέρον	 και	 εξετάζεται	 ως	 αποτέλεσμα	 της	

οργανωσιακής	αλλαγής.	Συγκεκριμένα	όσο	μεγαλύτερη	είναι	η	οργανωσιακή	αλλαγή	
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που	 οφείλεται	 στην	 οικονομική	 κρίση,	 τόσο	 περισσότερο	 αναμένεται	 να	 επηρεάζει	

θετικά	τη	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου.	Ταυτόχρονα	η	διάρρηξη	αποτελεί	

και	ανεξάρτητη	μεταβλητή	η	οποία	αποτελεί	 την	αιτία	και	 επηρεάζει	 την	εκδήλωση	

της	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 και	 την	 πρόθεση	 αποχώρησης	 του	

εργαζόμενου.	

3. Η	εκδήλωση	Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη	εξετάζεται	ως	αποτέλεσμα	

και	 εξαρτημένη	 μεταβλητή	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου.	

Συγκεκριμένα	 αναμένεται	 ότι	 όσο	 μεγαλύτερη	 είναι	 η	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου,	 τόσο	 πιθανότερο	 είναι	 να	 μειώνεται	 η	 εκδήλωση	 Συμπεριφοράς	

Οργανωσιακού	Πολίτη	εκ	μέρους	του.	

4. Η	 πρόθεση	 αποχώρησης	 εξετάζεται	 ως	 αποτέλεσμα	 και	 εξαρτημένη	

μεταβλητή	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Αναμένεται	 ότι	 όσο	

μεγαλύτερη	είναι	η	διάρρηξη	 του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	 τόσο	πιθανότερο	είναι	

να	αυξάνεται	και	η	πρόθεση	αποχώρησης	του	εργαζόμενου	από	τον	οργανισμό.	

5. Η	 εμπιστοσύνη	 του	 εργαζόμενου	 προς	 την	 ηγεσία	 του	 οργανισμού	

διερευνάται	 ως	 μία	 μεταβλητή	 η	 οποία	 μετριάζει	 την	 επιρροή	 της	 διάρρηξης	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου	στη	Συμπεριφορά	Οργανωσιακού	Πολίτη	και	την	πρόθεση	

αποχώρησης	 του	 εργαζόμενου.	 Αναμένεται	 ότι	 η	 εμπιστοσύνη	 είναι	 πιθανό	 να	

μετριάζει	την	επίδραση	της	διάρρηξης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	στην	εκδήλωση	

Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 και	 την	 πρόθεσή	 αποχώρησής	 του	 από	 τον	

οργανισμό.	

	

5.3.	 Οι	 σχετικές	 εμπειρικές	 μελέτες	 και	 η	 διατύπωση	 των	 ερευνητικών	

υποθέσεων	της	εργασίας	

Πριν	 την	 παράθεση	 των	 σχετικών	 εμπειρικών	 μελετών	 που	 αναφέρονται	 στις	

έννοιες	προς	διερεύνηση,	είναι	απαραίτητο	να	γίνουν	ορισμένες	επισημάνσεις	και	να	

δοθούν	 διευκρινίσεις	 Στην	 παρούσα	 εργασία	 επιλέχτηκε	 η	 εμπειρική	 έρευνα	 να	

επικεντρωθεί	 στην	 εξέταση	 των	 εννοιών	 που	 αφορούν	 στο	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	

των	εργαζομένων	ενός	δημόσιου	εκπαιδευτικού	 ιδρύματος	και	αυτό	να	διερευνηθεί	

μόνο	 από	 την	 πλευρά	 του	 εργαζόμενου.	Η	 πλειονότητα	 των	 μελετητών	 εξετάζει	 το	

ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 μόνο	 από	 την	 πλευρά	 του	 εργαζόμενου	 και	 τα	 τελευταία	

χρόνια	παρατηρείται	αυξανόμενο	ενδιαφέρον	να	διερευνηθεί	και	από	την	πλευρά	του	
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εργοδότη	 (Coyle-Shapiro	 και	 Kessler,	 2000;	 Guest	 και	 Conway,	 2002;	 Tekleab	 και	

Taylor,	2003).	

Οι	λόγοι	της	επιλογής	αφορούσαν	επίσης	στην	ένταξη	της	εργασίας	στο	θεματικό	

πεδίο	του	Προγράμματος	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	«Δημόσια	Διοίκηση»,	στο	πλαίσιο	

του	οποίου	η	εργασία	θεωρείται	προαπαιτούμενο	για	την	απόκτηση	του	αντίστοιχου	

τίτλου	σπουδών.		

Όπως	 αναφέρουν	 οι	 Freese	 και	 Schalk,	 (2007),	 oι	 περισσότεροι	 μελετητές	

θεωρούν	 ότι	 η	 μέτρηση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 μόνο	 από	 την	 πλευρά	 του	

εργαζόμενου	 είναι	 προτιμητέα,	 δεδομένου	 ότι	 αυτή,	 βιβλιογραφικά	 τουλάχιστον,	

αφορά	 κατά	 κύριο	 λόγο	 το	 αντικείμενο	 της	 Οργανωσιακής	 Ψυχολογίας	 και	

εννοιολογικά	 αφορά	 στις	 ατομικές	 πεποιθήσεις	 του	 εργαζόμενου.	 Επιπρόσθετα	 η	

διερεύνησή	 του	 μεθοδολογικά,	 όσον	 αφορά	 και	 τα	 δύο	 εμπλεκόμενα	 μέρη	

παρουσιάζει	προβλήματα.	Ειδικά	στην	περίπτωση	του	δημόσιου	τομέα,	η	διοικητική	

διάρθρωση	 και	 εκπροσώπηση	 ενός	 δημόσιου	 οργανισμού	 αφορά	 περισσότερους	

συμμετέχοντες	(κυβερνητικά	στελέχη,	γενικούς	διευθυντές,	άμεσους	προϊσταμένους,	

διευθυντές	 ανθρώπινου	 δυναμικού),	 οι	 οποίοι	 δεν	 είναι	 απαραίτητο	 να	 έχουν	

ταυτόσημες	 πεποιθήσεις	 και	 προσδοκίες.	 Επίσης,	 εξ	 ορισμού,	 το	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο	 επηρεάζει	 την	 εργασιακή	 συμπεριφορά.	 Είναι	 δύσκολο	 να	 φανταστεί	

κανείς	 πως	 επηρεάζεται	 η	 συμπεριφορά	 ενός	 εργαζόμενου	 από	 όλους	 τους	

συμμετέχοντες,	 όταν	 ο	 εργαζόμενος	 δεν	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	 πληροφορηθεί	 τις	

πεποιθήσεις	όλων	των	εμπλεκομένων.	

Η	 ανασκόπηση	 της	 σχετικής	 βιβλιογραφίας	 ανέδειξε	 τις	 προσεγγίσεις,	 τα	

ευρήματα	και	την	τεκμηρίωση	των	υποθέσεων	των	προηγούμενων	επιστημόνων	για	

τις	έννοιες	προς	διερεύνηση	της	παρούσας	εργασίας.	Οι	διαφορές	στη	διοίκηση	των	

δημοσίων	 και	 ιδιωτικών	φορέων	 στη	 χώρα	 μας	 έχουν	 διαπιστωθεί	 εδώ	 και	 αρκετά	

χρόνια.	 Οι	 δημόσιες	 υπηρεσίες,	 δεδομένου	 ότι	 εξαρτώνται	 από	 τους	 δημόσιους	

πόρους,	λειτουργούν	με	διαφορετικό	νομικό	και	οργανωτικό	καθεστώς,	ακολουθούν	

πρότυπα	και	διαδικασίες	που	δεν	έχουν	στόχο	μόνο	το	οικονομικό	αποτέλεσμα,	αλλά	

μία	 τυποποιημένη	 διαδικασία	 και	 λειτουργία	 η	 οποία	 υπαγορεύει	 αξίες	 όπως	 η	

ισότητα	 και	 ισονομία,	 η	 δικαιοσύνη	 και	 η	 εκπλήρωση	 ευρύτερων	 κοινωνικών	

αναγκών.	Όπως	αναφέρει	ο	N.	Κέφης,	(2005),	οι	διαφορές	στη	διοίκηση	ανθρώπινων	

πόρων	μεταξύ	του	δημόσιου	και	του	ιδιωτικού	τομέα	σχετίζονται	με:	

ü Την	ανάληψη	και	απόδοση	της	ευθύνης,			
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ü Τη	διαχείριση	κρίσεων,			

ü Τις	πολιτικές	παρεμβάσεις	των	εκάστοτε	κυβερνήσεων,	

ü Την	 αδυναμία	 στοχοθεσίας	 και	 περιγραμμάτων	 εργασίας	 καθώς	 και	 την	

αξιολόγηση	της	απόδοσης	του	εργαζόμενου,	

ü Τα	ανύπαρκτα	συστήματα	παρακίνησης	και	επιβράβευσης	του	εργαζόμενου	

Στο	πλαίσιο	αυτό	και	σύμφωνα	με	προηγούμενες	εμπειρικές	μελέτες	αναφορικά	

με	 τη	 διαφορά	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 που	 βιώνουν	 οι	 εργαζόμενοι	 του	

δημοσίου	 και	 του	 ιδιωτικού	 τομέα	 έχουν	 διαπιστωθεί	 σημαντικές	 διαφορές.	 Πιο	

συγκεκριμένα	 και	 σύμφωνα	 με	 τα	 αποτελέσματα	 έρευνας	 που	 διεξήχθη	 από	 τους	

Markovits,	 Davis,	 Fay	 και	 Van	 Dick,	 (2010),	 οι	 εργαζόμενοι	 στο	 δημόσιο	 δίνουν	

μεγαλύτερη	 έμφαση	 στις	 υποσχέσεις	 της	 ηγεσίας	 του	 οργανισμού	 τους	 και	 το	

περιεχόμενο	της	εργασίας	τους,	όταν	πρόκειται	για	την	εκπλήρωση	του	ψυχολογικού	

τους	συμβολαίου.	

Εξίσου	οι	Willem,	De	Vos	και	Buelens,	(2010),	αναφέρουν	ότι:	(α)	Οι	εργαζόμενοι	

του	 δημόσιου	 τομέα,	 όταν	 αντιλαμβάνονται	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 τους	

συμβολαίου,	 μειώνουν	 τη	 δέσμευση	 τους	 προς	 τον	 οργανισμό,	 (β)	 αυξάνουν	 την	

πρόθεσή	τους	να	μετακινηθούν	σε	άλλον	Οργανισμό	(γ)	δίνουν	λιγότερη	σημασία	στις	

υποσχέσεις	για	ευκαιρίες	επαγγελματικής	εξέλιξης	 (δ)	δίνουν	λιγότερη	σημασία	στις	

υποσχέσεις	για	οικονομικές	απολαβές	στην	εκπλήρωση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	

(ε)	 δίνουν	 μεγαλύτερη	 έμφαση	 στις	 υποσχέσεις	 για	 την	 εξισορρόπηση	 μεταξύ	 της	

εργασιακής	 και	 προσωπικής	 ζωής	 και	 (στ)	 Η	 ανάπτυξη	 καριέρας	 και	 οι	 υψηλότερες	

αμοιβές	είναι	λιγότερο	σημαντικά.	

Οι	 Rassuli,	 Karim	 και	 Bingi	 (2012),	 σε	 μελέτη	 αναφορικά	 με	 το	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο	 των	προσωρινά	 απασχολούμενων	 εργαζομένων,	 διαπίστωσαν	 ότι	 αυτοί	

συνήθως	 επιδεικνύουν	θετική	 Συμπεριφορά	Οργανωσιακού	Πολίτη,	 σε	 σύγκριση	με	

τους	 μόνιμα	 εργαζόμενους,	 ειδικά	 στην	 περίπτωση	 που	 λαμβάνουν	 οργανωτική	

υποστήριξη	ή	υψηλότερα	κίνητρα,	επειδή	αναμένουν	να	παραταθεί	ή	να	ανανεωθεί	η	

σύμβαση	εργασίας	τους.	Στη	μελέτη	τους	διαπιστώθηκε	επίσης	ότι	η	προσωρινότητα	

της	 εργασίας	 τους	 σχετιζόταν	 αρνητικά	 με	 τη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 τους	

συμβολαίου,	την	οργανωσιακή	τους	δέσμευση	και	την	πρόθεση	αποχώρησης	από	τον	

οργανισμό.	

Η	 διαχρονική	 μελέτη	 των	 Conway,	 Kiefer,	 Hartley	 και	 Briner,	 (2014),	 η	 οποία	

πραγματοποιήθηκε	 σε	 340	 εργαζόμενους	 του	 δημόσιου	 τομέα	 του	 Ηνωμένου	
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Βασιλείου,	 μετά	 από	 σημαντικές	 περικοπές	 του	 κρατικού	 προϋπολογισμού,	

σηματοδοτώντας	 εκτεταμένες	 οργανωσιακές	 αλλαγές,	 διερεύνησε	 (α)	 αν	 οι	

οργανωσιακές	αλλαγές	που	ακολουθούσαν	την	λιτότητα,	επηρέαζαν	τη	διάρρηξη	του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 των	 εργαζομένων	 του	 δημόσιου	 τομέα,	 (β)	 κατά	 πόσο	 οι	

αντιδράσεις	 των	 εργαζομένων	 στη	 διάρρηξη	 ήταν	 όμοιες	 ή	 διαφορετικές	 σε	 κάθε	

οργανισμό,	 εργαζόμενο	 και	 αποδέκτη	 των	 δημοσίων	 υπηρεσιών	 και	 (γ)	 αν	 στις	

σχέσεις	 αυτές	 διαδραμάτιζε	 σημαντικό	 ρόλο	 η	 εργασιακή	 ανασφάλεια	 και	 η	

οργανωσιακή	δέσμευση	των	εργαζομένων.	

Τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνας	 επιβεβαίωσαν	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 τις	 παρακάτω	

υποθέσεις.	Συγκεκριμένα	(α)	Η	οργανωσιακή	αλλαγή	διαχρονικά	σχετιζόταν	θετικά	με	

τη	 διάρρηξη	 του	ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 (β)	 Η	 διάρρηξη	 σχετιζόταν	 αρνητικά	 με	

την	 οργανωσιακή	 δέσμευση,	 την	 Συμπεριφορά	 του	Οργανωσιακού	Πολίτη	 προς	 τον	

Οργανισμό	 (OCB-O),	 λιγότερο	 αρνητικά	 με	 τη	 Συμπεριφορά	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	

προς	 τους	 αποδέκτες	 των	 υπηρεσιών	 (OCB-P)	 και	 δεν	 σχετιζόταν	 καθόλου	 με	 τη	

Συμπεριφορά	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 απέναντι	 στους	 συναδέλφους	 (OCB-I).	 Η	

οργανωσιακή	 αλλαγή	 έδειξε	 ότι	 πολλές	 από	 αυτές	 τις	 διαδικασίες	 μπορεί	 να	 είναι	

παρόμοιες	 τόσο	 για	 τους	 οργανισμούς	 του	 ιδιωτικού	 τομέα	 που	 επιδιώκουν	 μέτρα	

λιτότητας,	 όσο	 και	 για	 τους	 δημόσιους	 οργανισμούς,	 αν	 και	 για	 το	 τελευταίο	

προτεινόταν	περαιτέρω	διερεύνηση.	Τα	σχετικά	ευρήματα	υποστήριξαν	σθεναρά	ένα	

μοντέλο	ομοιότητας,	όπου	οι	εργαζόμενοι	αντιδρούν	το	ίδιο	σημαντικά	και	στους	δύο	

τομείς.	 Επίσης	υποστηρίχτηκε	ότι	όταν	 το	περιεχόμενο	 των	οργανωσιακών	αλλαγών	

αντικατοπτρίζει	το	κόστος	των	μέτρων	λιτότητας,	αυτό	οδηγεί	σε	διάρρηξη	του	ΨΣ.	

Αναφορικά	 με	 τη	 σχέση	 της	 οργανωσιακής	 αλλαγής	 και	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου,	 σε	 μία	 άλλη	 διαχρονική	 μελέτη	 των	 Freese,	 Schalk	 και	 Croon,	 (2011),	

διαπιστώθηκαν	τα	εξής:	 (α)	οι	οργανωσιακές	αλλαγές	μειώνουν	την	εκπλήρωση	των	

αντιλαμβανόμενων	 υποχρεώσεων	 του	 εργοδότη	 αλλά	 εξίσου	 και	 του	 εργαζόμενου,	

(β)	 οι	 οργανωσιακές	αλλαγές	αυξάνουν	 τη	 διάρρηξη	 του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	

(γ)	 η	 μη	 εκπλήρωση	 των	 υποσχέσεων	 του	 εργοδότη	 σχετίζεται	 με	 ένα	 χαμηλότερο	

επίπεδο	 των	 αντιλαμβανόμενων	 υποχρεώσεων	 του	 εργαζόμενου	 (δ)	 όταν	 το	

ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 παραβιάζεται	 συχνά	 ή	 όταν	 οι	 αντιλαμβανόμενες	

υποχρεώσεις	 του	εργοδότη	εκπληρώνονται	σε	μικρότερο	βαθμό,	αυτό	σχετίζεται	με	

υψηλότερα	 επίπεδα	 της	 πρόθεσης	 για	 αποχώρηση	 του	 εργαζόμενου,	 (ε)	 Οι	
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οργανωσιακές	 αλλαγές	 αυξάνουν	 το	 επίπεδο	 της	 πρόθεσης	 για	 αποχώρηση	 των	

εργαζομένων.	

Σύμφωνα	 με	 όσα	 διατυπώθηκαν	 προηγούμενα	 και	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	

εργασίας,	θα	γίνει	προσπάθεια	να	επαληθευθούν	εμπειρικά	οι	παρακάτω	υποθέσεις:	

Υπόθεση	 1:	 Η	 οργανωσιακή	 αλλαγή	 επηρεάζει	 θετικά	 τη	 διάρρηξη	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου,	

Υπόθεση	2:	Η	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	επηρεάζει	αρνητικά	την	

εκδήλωση	Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη,	

Υπόθεση	 3:	 Η	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 επηρεάζει	 θετικά	 την	

πρόθεση	αποχώρησης,	

Σε	 μία	 σημαντική,	 ιδιαίτερα	 από	 εμπειρική	 άποψη,	 διαχρονική	 μελέτη	 της	

Robinson	 (1996),	 αναφορικά	 με	 τη	 σχέση	 της	 διάρρηξης	 και	 της	 εμπιστοσύνης	

διαπιστώθηκε	 ότι:	 (α)	 Η	 αρχική	 εμπιστοσύνη	 του	 εργαζόμενου	 στον	 εργοδότη	 του	

βρέθηκε	να	σχετίζεται	αρνητικά	με	τη	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	μετά	

από	ένα	χρόνο	(β)	Η	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	σχετίζεται	αρνητικά	με	

τρεις	 μορφές	 στάσης	 του	 εργαζόμενου,	 την	 απόδοση,	 την	 ακεραιότητα	 και	 την	

πρόθεση	παραμονής	 του	στην	εργασία	 (γ)	Οι	ανεκπλήρωτες	προσδοκίες	διαχρονικά	

θα	 μεσολαβήσουν	 αρνητικά	 στη	 σχέση	 μεταξύ	 της	 διάρρηξης	 και	 της	 μελλοντικής	

συνεισφοράς	 του	 εργαζόμενου.	 (δ)	 Η	 απώλεια	 της	 εμπιστοσύνης	 διαχρονικά	 θα	

μεσολαβήσει	 αρνητικά	 στη	 σχέση	 μεταξύ	 της	 διάρρηξης	 και	 της	 συνεισφοράς	 του	

εργαζόμενου.	(ε)	Η	αρχική	εμπιστοσύνη	θα	επηρεάσει	τη	σχέση	μεταξύ	της	διάρρηξης	

και	 τελικής	 εμπιστοσύνης,	 με	 αποτέλεσμα	 όταν	 ο	 εργαζόμενος	 έχει	 χαμηλή	 αρχική	

εμπιστοσύνη,	αυτή	θα	εξελίσσεται	συνεχώς	μειωμένη.	(στ)	Οι	εργαζόμενοι	με	υψηλή	

αρχική	 εμπιστοσύνη	 στον	 εργοδότη	 τους	 μπορεί	 να	 έχουν	 παραβλέψει	 ή	 να	 μην	

αντιλαμβάνονται	 τη	 διάρρηξη,	 ενώ	 οι	 εργαζόμενοι	 με	 χαμηλή	 αρχική	 εμπιστοσύνη	

μπορεί	 ενεργά	 να	 θυμούνται	 περιστατικά	 διάρρηξης,	 ακόμη	 και	 όταν	 αυτή	 δεν	

συμβαίνει	πραγματικά.	

Η	σπουδαιότητα	της	ανωτέρω	μελέτης	είναι	ότι	εξηγεί	και	εμπειρικά	τον	ρόλο	της	

εμπιστοσύνης	 στη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 και	 την	 αναφέρει	 ως	

σημαντικό	 συναφές	 στοιχείο	 της	 δομής	 του.	 Η	 εμπιστοσύνη	 αναγνωρίστηκε	 ως	

διαμεσολαβητικός	 παράγοντας	 των	 σχέσεων	 μεταξύ	 της	 διάρρηξης	 και	 της	

επακόλουθης	 στάσης	 των	 εργαζομένων.	 Τα	 αποτελέσματα	 αυτής	 της	 μελέτης	

δείχνουν	ότι	η	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	παράγει	αβέβαιες	προσδοκίες,	
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αλλά	ότι	οι	ανεκπλήρωτες	προσδοκίες	από	μόνες	τους	δεν	μπορούν	να	εξηγήσουν	τα	

αποτελέσματα	 της	 διάρρηξης.	 Ίσως	 το	 πιο	 ενδιαφέρον	 συμπέρασμα	 αυτής	 της	

μελέτης	 είναι	 ότι	 η	 προηγούμενη	 εμπιστοσύνη	 μείωσε	 τη	 σχέση	 μεταξύ	 διάρρηξης	

του	 ΨΣ	 και	 της	 επακόλουθης	 εμπιστοσύνης.	 Οι	 εργαζόμενοι	 με	 υψηλή	 αρχική	

εμπιστοσύνη	εξομοιώνουν	τα	αποδεικτικά	στοιχεία	μιας	ανεκπλήρωτης	σύμβασης	με	

την	 προηγούμενη	 στάση	 εμπιστοσύνης	 τους,	 έτσι	 ώστε	 η	 συμβατική	 παράβαση	 να	

ερμηνευθεί	 με	 θετικό	 τρόπο,	 ενώ	 οι	 εργαζόμενοι	 με	 χαμηλά	 επίπεδα	 αρχικής	

εμπιστοσύνης	 είναι	 περισσότερο	 πιθανό	 να	 ερμηνεύσουν	 την	 διάρρηξη	 της	

ψυχολογικής	 σύμβασης	 τους	 με	 αρνητικό	 τρόπο	 και	 έτσι	 να	 επιβεβαιώνουν	 την	

προηγούμενη	στάση	τους.	Η	εμπιστοσύνη	μπορεί	να	δημιουργήσει	εμπιστοσύνη	όχι	

μόνο	επηρεάζοντας	την	εμπιστοσύνη	των	συμβαλλομένων,	αλλά	και	επηρεάζοντας	τις	

αντιλήψεις	κάθε	μέρους	για	τη	συμπεριφορά	του	άλλου.	

Σύμφωνα	 με	 όσα	 διατυπώθηκαν	 προηγούμενα	 και	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	

εργασίας	θα	γίνει	προσπάθεια	να	επαληθευθούν	εμπειρικά	οι	παρακάτω	υποθέσεις:	

Υπόθεση	 4:	 Η	 εμπιστοσύνη	 είναι	 μετριαστικός	 παράγοντας	 στη	 σχέση	 μεταξύ	

οργανωσιακής	αλλαγής	και	διάρρηξης	του	ΨΣ,	

Υπόθεση	 5:	 Η	 εμπιστοσύνη	 είναι	 μετριαστικός	 παράγοντας	 στη	 σχέση	 μεταξύ	

διάρρηξης	και	εκδήλωσης	Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη	(OCB),	

Υπόθεση	 6:	 Η	 εμπιστοσύνη	 είναι	 μετριαστικός	 παράγοντας	 στη	 σχέση	 μεταξύ	

διάρρηξης	και	πρόθεσης	για	αποχώρηση.	
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5.4	Διαγραμματική	απεικόνιση	του	ερευνητικού	μοντέλου	

	

	
	

	

	

	

Ανακεφαλαίωση	

Σύμφωνα	 με	 τα	 προαναφερόμενα	 και	 στο	 πλαίσιο	 των	 σχετικών	 εμπειρικών	

μελετών	για	τις	έννοιες	προς	διερεύνηση,	διαπιστώθηκε	ότι	οι	οργανωσιακές	αλλαγές	

σχετίζονται	 θετικά	 με	 τη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 η	 διάρρηξη	

επηρεάζει	αρνητικά	τη	Συμπεριφορά	Οργανωσιακού	Πολίτη	και	θετικά	την	πρόθεση	

του	εργαζόμενου	να	αποχωρήσει	από	 την	εργασία	 του	και	η	 εμπιστοσύνη	αποτελεί	

μετριαστικό	παράγοντα	των	προηγούμενων	σχέσεων.	
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ΜΕΡΟΣ	Β.	ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	

	

Κεφάλαιο	6.	Η	μεθοδολογία	της	έρευνας	

6.1.	Εισαγωγή	

Στο	 έκτο	 κεφάλαιο	περιγράφονται	ο	στόχος	διεξαγωγής	 της	 έρευνας,	η	μέθοδος	

συλλογής	 των	 δεδομένων,	 το	 περιεχόμενο	 του	 ερωτηματολογίου,	 ο	 στατιστικός	

πληθυσμός	 και	 το	 δείγμα.	 Η	 έρευνα	 πεδίου	 της	 παρούσας	 εργασίας	 αφορά	 στην	

εξέταση	 των	 ενδεχόμενων	 επιπτώσεων	 των	 οργανωσιακών	 αλλαγών,	 σε	 συνθήκες	

οικονομικής	 κρίσης,	 στο	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 των	 διοικητικών	 υπαλλήλων	 ενός	

δημόσιου	ελληνικού	εκπαιδευτικού	Ιδρύματος.	

Πριν	 την	 παράθεση	 των	 σχετικών	 εμπειρικών	 μελετών	 που	 αναφέρονται	 στις	

έννοιες	 προς	 διερεύνηση,	 είναι	 απαραίτητο	 να	 γίνουν	ορισμένες	 επισημάνσεις.	 Ένα	

σημαντικό	 θέμα	 σε	 μία	 εμπειρική	 έρευνα	 είναι	 ο	 εντοπισμός	 των	 προσδιοριστικών	

μεταβλητών,	που	θα	χρησιμοποιηθούν	για	τη	μέτρηση	των	προς	διερεύνηση	εννοιών.	

Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 κάθε	 ερευνητής	 έχει	 δύο	 επιλογές,	 είτε	 να	 επιλέξει	 από	 τις	 ήδη	

γνωστές	 μεταβλητές	 που	 έχουν	 προκύψει	 από	 τη	 σχετική	 βιβλιογραφία,	 είτε	 να	

αναπτύξει	δικές	του.	Στην	παρούσα	εργασία	επιλέχτηκαν	οι	δοκιμασμένες	μεταβλητές	

που	προέκυψαν	από	τη	σχετική	βιβλιογραφική	ανασκόπηση.	

Λαμβάνοντας	 υπόψη	 ότι	 το	 περιεχόμενο	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 είναι	

αποτέλεσμα	 των	 γενικότερων	 οργανωσιακών	 συνθηκών	 και	 κυρίως	 του	 εξωτερικού	

περιβάλλοντος	 ενός	 οργανισμού,	 ειδικά	 σε	 περιόδους	 οικονομικής	 κρίσης,	 οι	

περισσότεροι	 ερευνητές	 αναφέρουν	 ότι	 οι	 πλέον	 διαδεδομένες	 μέθοδοι	 για	 τη	

διερεύνησή	 του,	 είναι	 η	 διεξαγωγή	 έρευνας	 με	 ερωτηματολόγια	 (Freese	 και	 Schalk,	

(2007).	Πολλοί	ερευνητές	δημιούργησαν	ένα	ερωτηματολόγιο	συνδυάζοντας	στοιχεία	

από	διαφορετικά	ερωτηματολόγια	που	είχαν	αναπτυχθεί	προηγουμένως	(π.χ.	De	Vos,	

2002;	 Coyle-Shapiro	 και	 Kessler,	 1998;	 Freese	 και	 Schalk,	 1996,	 1997;	 Guest	 και	

Conway,	1997;	Rousseau,	1990).		

Το	1998,	οι	Rousseau	και	Tijoriwala	δήλωσαν	ότι	τα	τελευταία	10	χρόνια,	η	έρευνα	

πεδίου	 για	 το	 περιεχόμενο	 και	 τη	 δυναμική	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 έχουν	

αναδείξει	πολλές	μελέτες	με	σχεδόν	 ίσο	αριθμό	ερευνητικών	υποθέσεων.	 Σύμφωνα	

με	τους	Conway	και	Briner,	έως	το	2005	δεν	είχε	σημειωθεί	πρόοδος	προς	αυτή	την	

κατεύθυνση	και	επίσης	υπάρχουν	εξίσου	μελέτες	μετρήσεων	για	τη	διάρρηξη	και	το	
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περιεχόμενο	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	αποδεικνύοντας	ότι	δεν	υπάρχει	μία	και	

μοναδική	 μέθοδος	 μέτρησής	 του,	 λόγω	 της	 πολυδιάστατης	 δομής	 του,	 αλλά	 οι	

μετρήσεις	μπορούν	να	έχουν	διαφορετικό	στόχο.		

	

6.2.	Σχεδιασμός	ερωτηματολογίου	

Για	 τον	 εμπειρικό	 έλεγχο	 των	 προς	 εξέταση	 εννοιών,	 όπως	 αναφέρθηκαν	 στο	

πέμπτο	 κεφάλαιο,	αναπτύχθηκε	 ένα	δομημένο,	 κλειστού	 τύπου,	ποσοτικής	 έρευνας	

πεδίου	και	συλλογής	πρωτογενών	στοιχείων	ερωτηματολόγιο,	το	οποίο	σχεδιάστηκε	

για	 τον	 σκοπό	 αυτό.	 Αποτελείται	 από	 ερωτήσεις	 οι	 οποίες	 χρησιμοποιήθηκαν	 και	

ελέγχθηκαν	για	την	εγκυρότητά	τους	σε	προηγούμενες	έρευνες	και	προέκυψαν	από	

τη	 σχετική	 βιβλιογραφική	 ανασκόπηση.	 Καταβλήθηκε	 προσπάθεια	 το	

ερωτηματολόγιο	 να	 είναι	 εύκολα	 κατανοητό	 από	 όλους	 τους	 εργαζόμενους,	

ανεξάρτητα	 του	 μορφωτικού	 τους	 επιπέδου,	 και	 όχι	 πολύ	 χρονοβόρο	 στη	

συμπλήρωσή	του,	έτσι	ώστε	να	μην	αποθαρρύνει	τους	συμμετέχοντες.	Περιλαμβάνει	

συνολικά	70	ερωτήσεις	με	πρώτες	τις	ερωτήσεις	για	τα	δημογραφικά	χαρακτηριστικά	

των	ερωτώμενων	και	στη	συνέχεια	τις	ερωτήσεις	για	τις	προς	εξέταση	έννοιες.	

Κατά	 τη	 διανομή	 του	 ερωτηματολογίου	 τονίστηκε	 η	 εθελοντική	 και	 ανώνυμη	

συμμετοχή	των	εργαζομένων	και	επιβεβαιώθηκε,	ιδιαίτερα	για	λόγους	δεοντολογίας,	

η	 εμπιστευτικότητα	 των	 απαντήσεων	 τους,	 όπως	 εξάλλου	 αναφερόταν	 και	 στο	

εισαγωγικό	 του	 κείμενο.	 Για	 την	 ανταπόκριση	 των	 ερωτώμενων	 στην	 έρευνα,	

χρησιμοποιήθηκε	η	παρακάτω	7βάθμια	κλίμακα	Likert:	

	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Καθόλου	 Ελάχιστα	 Λίγο	 Αρκετά	 Πολύ	 Πάρα	
πολύ	 Απόλυτα	

	

6.3.	Η	δομή	του	ερωτηματολογίου	

Για	 τη	 διευκόλυνση	 της	 στατιστικής	 ανάλυσης	 των	 εξεταζόμενων	 εννοιών	 το	

ερωτηματολόγιο	 χωρίστηκε	 στις	 παρακάτω	 ενότητες,	 με	 τη	 σειρά	 που	

παρουσιάστηκαν	και	συγκεκριμένα:	

Ενότητα	Α.	Δημογραφικά	στοιχεία:	Η	ενότητα	περιελάμβανε	δέκα	(10)	ερωτήσεις	

αναφορικά	με	τα	προσωπικά	στοιχεία	των	ερωτηθέντων.	Οι	περισσότερες	ερωτήσεις	

ήταν	 κλειστού	 τύπου	 για	 την	 εύκολη	 ανταπόκριση	 και	 επεξεργασία	 τους.	 Ως	

ερευνητικό	 εργαλείο	 χρησιμοποιήθηκε	 το	 ερωτηματολόγιο	 των	 Freeze,	 Schalk	 και	
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Croon,	 (2011),	 με	 τις	 επιπλέον	 ερωτήσεις	 που	 αφορούσαν	 στα	 έτη	 εργασίας	 στο	

πανεπιστήμιο,	 τα	 έτη	 εργασίας	 στην	 υφιστάμενη	 θέση,	 το	 είδος	 της	 εργασιακής	

σχέσης	 και	 την	 ένταξη	 τους	 σε	 καθεστώς	 διαθεσιμότητας.	 Συγκεκριμένα	 οι	

απαντήσεις	των	ερωτώμενων	αφορούσαν:	

1. To	φύλο:	Άνδρας=1,	Γυναίκα=2	

2. Την	ηλικία:	18-30=1,	31-40=2,	41-50=3,	51-60=4,	60+=5	

3. Tην	 οικογενειακή	 κατάσταση:	 Άγαμος/1=1,	 Έγγαμος/η=2,	 Διαζευγμένος/1=3,	

Μονογονεϊκή	οικογένεια=4,	Συμβίωση=5,	

4. Τη	θέση	εργασίας:	Υπάλληλος=1,	Προϊστάμενος=2	

5. Τα	συνολικά	έτη	εργασίας:	Έως	5=1,	5-10=2,	10-20=3,	20-30=4,	30+=5	

6. Τα	έτη	εργασίας	στο	πανεπιστήμιο:	Έως	5=1,	5-10=2,	10-20=3,	20-30=4,	30+=5	

7. Τα	έτη	εργασίας	στην	υφιστάμενη	θέση	εργασίας:	Έως	5=1,	5-10=2,	10-20=3,	20-

30=4,	30+=5	

8. Το	 επίπεδο	 εκπαίδευσης:	 Υποχρεωτική	 Εκπαίδευση	 (ΥΕ)=1,	 Δευτεροβάθμια	

Εκπαίδευση	(ΔΕ)=2,	Τεχνολογική	Εκπαίδευση	(ΤΕ)=3,	Πανεπιστημιακή	Εκπαίδευση	

(ΠΕ)=4,	Μεταπτυχιακό=5,	Διδακτορικό=6	

9. Το	είδος	της	εργασιακής	σχέσης:	Μόνιμος=1,	Ιδιωτικού	Δικαίου	Αορίστου	Χρόνου	

(ΙΔΑΧ)=2,	 Συμβασιούχος=3,	 Υπάλληλος	 Ιδιωτικού	 Δικαίου	 Ορισμένου	 Χρόνου	

(ΙΔΟΧ	εργολαβίας)=4	

10. Την	προηγούμενη	ένταξη	σε	καθεστώς	διαθεσιμότητας:	Ναι=1,	Όχι=2	

	

Ενότητα	 Β.	 Οι	 οργανωσιακές	 αλλαγές	 στο	 Πανεπιστήμιο:	 Η	 ενότητα	

περιελάμβανε	 οκτώ	 (8)	 ερωτήσεις	 για	 τη	 διερεύνηση	 των	 πεποιθήσεων	 του	

εργαζόμενου	για	τις	πραγματοποιούμενες	οργανωσιακές	αλλαγές	στον	οργανισμό.	Ως	

ερευνητικό	 εργαλείο	 χρησιμοποιήθηκε	 το	 ερωτηματολόγιο	 των	 Oreg,	 Vakola	 και	

Armenakis	 (2008),	 με	 επιπρόσθετες	 τις	 ερωτήσεις	 που	 αφορούσαν	 στη	 μείωση	 του	

προσωπικού	 του	φορέα	και	 την	 ενδεχόμενη	αλλαγή	στις	οικονομικές	απολαβές	 του	

εργαζόμενου.	Οι	ερωτήσεις	αφορούσαν	σε:	

1. Γενικές	αλλαγές	σε	επίπεδο	ηγεσίας,	προσωπικού,	υπηρεσιών	και	διαδικασιών,	

2. Συγχώνευση	Τμημάτων,	

3. Αναδιοργάνωση	στο	Τμήμα	του	εργαζόμενου,	

4. Αλλαγή	στη	σύσταση	της	ομάδας	εργασίας,	

5. Αλλαγή	στα	καθήκοντα,	
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6. Μείωση	του	προσωπικού	του	φορέα,	

7. Αλλαγή	στις	αποδοχές	του	εργαζόμενου,	

8. Ανάγκη	προσαρμογής	του	εργαζόμενου	σε	αλλαγές	μέσα	στο	πανεπιστήμιο	

	

Ενότητα	Γ.	Οι	προσδοκίες	των	εργαζόμενων:	Η	ενότητα	περιελάμβανε	δέκα	πέντε	

(15)	 ερωτήσεις	 για	 την	 αποτύπωση	 των	 ατομικών	 πεποιθήσεων	 του	 εργαζόμενου,	

αναφορικά	με	τις	προσδοκίες	του	από	την	ηγεσία	του	πανεπιστημίου.	Ως	ερευνητικό	

εργαλείο	 χρησιμοποιήθηκαν	 τα	 ερωτηματολόγια	 των	 Rousseau	 (Psychological	

Contract	Inventory,	2000)	και	Kickul	και	Lester	(2001),	με	την	κατάλληλη	προσαρμογή	

των	ερωτήσεων	έτσι	ώστε	να	αφορούν	στα	δεδομένα	του	φορέα	και	σύμφωνα	με	τη	

σειρά	που	παρατέθηκαν:	

1. ευκαιρίες	για	εργασιακή	εξέλιξη	

2. ενδιαφέρουσα	εργασία	που	συμβάλλει	στην	εργασιακή	εξέλιξη	

3. ευέλικτο	ωράριο	 για	 την	αντιμετώπιση	 έκτακτων	προβλημάτων	στην	προσωπική	

ζωή	

4. δίκαιη	ανταμοιβή	

5. αναβάθμιση	του	αντικειμένου	εργασίας	μετά	από	εκπαίδευση	της	υπηρεσίας	

6. ευκαιρίες	επίδειξης	των	δεξιοτήτων	και	ικανοτήτων	

7. εργασιακή	ασφάλεια,	ασφαλείς	συνθήκες	εργασίας	

8. επιπρόσθετες	 αποζημιώσεις	 και	 παροχές	 σε	 περίπτωση	 που	 παροχής	

υπερωριακής	εργασίας	

9. αύξηση	αποδοχών	

10. τακτική	ενημέρωση	για	την	αξιολόγηση	της	απόδοσής	

11. δίκαιη	και	ισότιμη	κατανομή	εργασίας	

12. δυνατότητα	ανάπτυξης	πρωτοβουλίας	

13. αναγνώριση	της	προσφοράς	

14. παροχή	της	απαραίτητης	υλικοτεχνικής	υποδομής	για	την	εργασία	

15. υπερκάλυψη	των	προσδοκιών	σε	ανταπόδοση	της	προσφοράς	

	

Ενότητα	 Δ.	 Η	 εκπλήρωση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου:	 Στην	 ενότητα	 αυτή	

επαναλήφθηκαν	οι	προηγούμενες	δέκα	πέντε	(15)	ερωτήσεις	για	την	αποτύπωση	των	

πεποιθήσεων	του	εργαζόμενου,	αλλά	αναφερόταν	στην	εκπλήρωση	των	προσδοκιών	

του,	την	παρούσα	χρονική	στιγμή.	
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Ενότητα	 Ε.	Η	 επίδειξη	 Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη:	Στη	συγκεκριμένη	

ενότητα	περιλαμβανόταν	δώδεκα	(12)	ερωτήσεις	για	την	αποτύπωση	της	εθελοντικής	

εργασιακής	προσφοράς	του	εργαζόμενου	προς	όφελος	του	πανεπιστημίου,	αλλά	και	

των	άλλων	ωφελούμενων	ομάδων,	φοιτητών,	συναδέλφων	και	πολιτών,	την	παρούσα	

χρονική	 στιγμή.	 Ως	 ερευνητικό	 εργαλείο	 χρησιμοποιήθηκε	 το	 ερωτηματολόγιο	 του	

Podsakoff	 και	 των	 συνεργατών	 του,	 (2000),	 με	 την	 κατάλληλη	 προσαρμογή	 των	

ερωτήσεων	 έτσι	 ώστε	 να	 αφορούν	 στον	 φορέα	 και	 σύμφωνα	 με	 τη	 σειρά	 που	

παρουσιάστηκαν:	

1. προτεραιότητα	 στην	 εκτέλεση	 των	 καθηκόντων	 έστω	 και	 εις	 βάρος	 της	

προσωπικής	ζωής,	

2. Τακτική	 συμμετοχή	 σε	 εργασίες	 που	 δεν	 είναι	 σχετικές	 με	 το	 αντικείμενο	 της	

εργασίας,	

3. Προάσπιση	των	συμφερόντων	του	πανεπιστημίου	έναντι	τρίτων,	

4. Αντιμετώπιση	 της	 καθημερινής	 εργασίας	 με	 την	 πεποίθηση	 ότι	 τα	 προβλήματα	

του	πανεπιστημίου	είναι	και	προβλήματα	του	εργαζόμενου,	

5. Εργασιακή	συμπεριφορά	με	επίδειξη	συνεχούς	προθυμίας	για	την	εκπλήρωση	των	

οργανωσιακών	στόχων	του	φορέα,	

6. Ενημέρωση	 του	 εργαζόμενου	 από	 προσωπικό	 ενδιαφέρον	 για	 τις	 εξελίξεις	

αναφορικά	με	την	εργασία	του,	

7. Συμμετοχή	του	εργαζόμενου	σε	καθήκοντα	που	δεν	περιγράφονται	και	απορρέουν	

από	 τη	 θέση	 εργασίας	 του,	 αλλά	 ενισχύουν	 την	 αποδοτικότητα	 των	 υπηρεσιών	

του	πανεπιστημίου	(π.χ.	επιτροπές	εργασίας),	

8. Συμμετοχή	 σε	 δράσεις	 που	 έχουν	 στόχο	 την	 ενίσχυση	 του	 πολιτιστικού	 και	

κοινωνικού	προφίλ	του	πανεπιστημίου	(π.χ.,	εθελοντική	αιμοδοσία),	

9. Επίδειξη	αποδοτικής	εργασίας	ακόμα	και	σε	περίπτωση	μισθολογικής	μείωσης,	

10. Αδιάλειπτη	 προθυμία	 στην	 εξυπηρέτηση	 των	 φοιτητών,	 διδασκόντων,	

συναδέλφων	και	πολιτών,	

11. Αντικατάσταση	 των	 συναδέλφων	 στα	 καθήκοντά	 τους	 σε	 περίπτωση	 απουσίας	

τους,	

12. Παροχή	βοήθειας	προς	τους/τις	συναδέλφους	όταν	αντιμετωπίζουν	προβλήματα	

στη	δουλειά	τους.	
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Ενότητα	ΣΤ.	Η	εμπιστοσύνη	προς	την	ηγεσία	του	πανεπιστημίου:	Η	ενότητα	αυτή	

περιελάμβανε	πέντε	(5)	ερωτήσεις	για	τη	διερεύνηση	του	βαθμού	εμπιστοσύνης	του	

εργαζόμενου	 προς	 την	 ηγεσία	 του	 πανεπιστημίου.	 Ως	 ερευνητικό	 εργαλείο	

χρησιμοποιήθηκε	 το	 ερωτηματολόγιο	 της	 Robinson,	 (2000),	 με	 την	 κατάλληλη	

προσαρμογή	 των	 ερωτήσεων	 ώστε	 να	 αφορούν	 στην	 περίπτωση	 του	 εξεταζόμενου	

φορέα,	με	τη	σειρά	που	παρουσιάστηκαν	και	αναφορικά	με:	

1. Την	 εμπιστοσύνη	 του	 εργαζόμενου	 προς	 την	 ηγεσία	 του	 πανεπιστημίου,	

αναφορικά	με	τη	διατήρηση	της	εργασίας	του,	

2. Την	 εμπιστοσύνη	 του	 εργαζόμενου	 προς	 την	 ηγεσία	 του	 πανεπιστημίου	

αναφορικά	με	τις	ειλικρινείς	και	καλές	προθέσεις	της	για	το	μέλλον	της	εργασίας	

του,	

3. Την	 εμπιστοσύνη	 του	 εργαζόμενου	 προς	 την	 ηγεσία	 του	 πανεπιστημίου	 για	 τη	

φροντίδα	των	εργασιακών	του	δικαιωμάτων,	

4. Την	 πεποίθηση	 του	 εργαζόμενου	 για	 την	 υψηλή	 ακεραιότητα	 της	 ηγεσίας	 του	

πανεπιστημίου,	

5. Την	πεποίθηση	του	εργαζόμενου	για	τη	συνέπεια	της	ηγεσίας	του	πανεπιστημίου	

στην	τήρηση	των	υποσχέσεων	της	μελλοντικά.	

	

Ενότητα	Ζ.	Η	πρόθεση	παραμονής	στην	παρούσα	εργασία:	Η	τελευταία	ενότητα	

περιελάμβανε	πέντε	 (5)	ερωτήσεις	για	τη	διερεύνηση	της	πρόθεσης	παραμονής	του	

εργαζόμενου	 στο	 πανεπιστήμιο.	 Ως	 ερευνητικό	 εργαλείο	 χρησιμοποιήθηκε	 το	

αντίστοιχο	ερωτηματολόγιο	της	Robinson,	(2000),	με	την	κατάλληλη	προσαρμογή	των	

ερωτήσεων	ώστε	να	αφορούν	στην	περίπτωση	του	εξεταζόμενου	φορέα,	με	τη	σειρά	

που	παρουσιάστηκαν	και	αναφορικά	με:	

1. Την	επιθυμία	παραμονής	του	στην	παρούσα	εργασία,	

2. Την	πρόθεση	αποχώρησης	του	από	την	παρούσα	εργασία,	

3. Την	επιθυμία	ανάληψης	διαφορετικής	θέσης	εργασίας	από	την	υφιστάμενη,	

4. Την	πρόθεση	αναζήτησης	άλλης	εργασίας	σε	άλλον	φορέα,	

5. Τη	 διερεύνηση	 της	 αποχώρησης	 του	 ερωτώμενου,	 σε	 περίπτωση	 προσφοράς	

υψηλότερων	αμοιβών	και	κινήτρων.	
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6.4.	Η	διανομή	του	ερωτηματολογίου	και	η	συλλογή	δεδομένων	

Μετά	 την	 έγκριση	 της	 διανομής	 του	 ερωτηματολογίου	 εκ	 μέρους	 της	 Διοίκησης	

του	 πανεπιστημίου,	 επιλέχτηκε	 να	 πραγματοποιηθεί	 η	 διανομή	 του,	 με	 προσωπική	

επίσκεψη,	στις	υπηρεσίες	της	Κεντρικής	Διοίκησης,	στις	Γραμματείες	των	Σχολών	και	

Τμημάτων	(ακαδημαϊκές	μονάδες),	καθώς	και	τα	αυτοτελή	Τμήματα.	

Το	βασικό	 κριτήριο	 επιλογής	ήταν	ο	 χρονικός	περιορισμός	 για	 τη	διεξαγωγή	 της	

έρευνας,	 με	 την	 ταυτόχρονη	 εξασφάλιση	 του	 μεγαλύτερου	 αριθμού	 των	

συμμετεχόντων.	 Η	 δυνατότητα	 άμεσης	 επικοινωνίας	 με	 τους	 συμμετέχοντες,	 λόγω	

του	γεγονότος	ότι	η	διεξαγωγή	της	έρευνας	επρόκειτο	να	πραγματοποιηθεί	από	μέλος	

του	 διοικητικού	προσωπικού	 του	πανεπιστημίου,	 καθιστούσε	 την	 επιλογή	αυτή	 την	

καταλληλότερη	 για	 τη	 διανομή	 του.	 Ο	 τρόπος	 διανομής	 του	 ερωτηματολογίου	

εξασφάλισε	 τη	 δυνατότητα	 άμεσης	 ανταπόκρισης,	 την	 παροχή	 διευκρινίσεων	 αλλά	

και	τη	μεγαλύτερη	συμμετοχή	των	εργαζομένων	στην	έρευνα.	

Πριν	 την	 τελική	 διανομή	 του	 ερωτηματολογίου,	 αυτό	 δόθηκε	 πιλοτικά	 σε	

αντιπροσωπευτικό	δείγμα	13	εργαζομένων,	για	να	διαπιστωθεί:	

1. η	ευκολία	κατανόησης,	

2. ο	πραγματικός	χρόνος	συμπλήρωσής	του,	

3. η	σαφήνεια	των	ερωτήσεων,	

4. η	διερεύνηση	της	άρνησης	συμπλήρωσης	του	ερωτηματολογίου.	

Μετά	 το	 τέλος	 της	 πιλοτικής	 διανομής,	 αναδιατυπώθηκαν	 κάποια	 στοιχεία	 του	

αρχικού	ερωτηματολογίου	και	συγκεκριμένα	στην	ενότητα	Α.	Δημογραφικά	στοιχεία,	

αφαιρέθηκε	η	επιλογή	για	το	ύψος	των	αποδοχών	και	το	είδος	του	ωραρίου	εργασίας	

(πλήρες,	 μειωμένο,	 ευέλικτο)	 και	 στην	 ενότητα	 Ε.	 Συμπεριφορά	 Οργανωσιακού	

Πολίτη,	 αναδιατυπώθηκαν	δύο	 ερωτήσεις	 (οι	 με	αριθμό	13	 και	 14)	ώστε	 να	 γίνουν	

περισσότερο	 σαφείς.	 Παρατηρήθηκε	 επίσης	 ότι	 οι	 ερωτήσεις	 στην	 ενότητα	 Ζ.	

Διερεύνηση	 της	 εμπιστοσύνης	προς	 την	ηγεσία	 του	πανεπιστημίου,	συγκέντρωσαν	

τις	 περισσότερες	 διευκρινίσεις	 και	 τον	 προβληματισμό	 για	 τη	 συμπλήρωσή	 τους.	

Επιπρόσθετα,	 μειώθηκε	 το	 αρχικό	 εισαγωγικό	 κείμενο	 και	 χρησιμοποιήθηκε	

μικρότερη	 γραμματοσειρά,	 με	 αποτέλεσμα	 το	 τελικό	 ερωτηματολόγιο	 να	

περιλαμβάνει	70	ερωτήσεις,	αποτυπωμένες	σε	διπλής	όψης	δίφυλλο	έντυπο.	

Η	διανομή	του	ερωτηματολογίου	πραγματοποιήθηκε	από	 τις	16	 Ιουνίου	έως	και	

τις	 28	 Ιουλίου	 2017,	 κατά	 τις	 ώρες	 8:00	 -	 9:00	 π.μ.,	 με	 επιτόπια	 επίσκεψη	 και	 την	

ενημέρωση	του/της	Προϊσταμένου/ης	της	υπηρεσίας,	για	τον	σκοπό	και	τους	στόχους	
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της	 έρευνας.	 Η	 επιστροφή	 των	 συμπληρωμένων	 ερωτηματολογίων	

πραγματοποιούνταν	 αυθημερόν	 ή	 τις	 επόμενες	 ημέρες	 και	 για	 τον	 έλεγχο	 της	

διαδικασίας,	 τηρούνταν	 καθημερινά	 ημερολόγιο	 διανομής,	 σε	 φύλο	 excel.	 Σε	

ορισμένες	 περιπτώσεις,	 ειδικά	 σε	 αποκεντρωμένες	 υπηρεσίες	 των	 ακαδημαϊκών	

μονάδων	 του	 πανεπιστημίου,	 πραγματοποιήθηκε	 τηλεφωνική	 επικοινωνία	 με	 τους	

συμμετέχοντες	για	παροχή	διευκρινίσεων	και	πληροφοριών.	

Συνολικά	 διανεμήθηκαν	 τριακόσια	 πενήντα	 (350)	 ερωτηματολόγια,	 έναντι	 των	

οποίων	 παραλήφθηκαν	 συμπληρωμένα	 διακόσια	 ογδόντα	 δύο	 (282).	 Μετά	 τη	

συλλογή	 των	 ερωτηματολογίων	 έγινε	 έλεγχος	 για	 την	πληρότητά	 τους	 και	 κρίθηκαν	

έγκυρα	 διακόσια	 εβδομήντα	 τέσσερα	 (274),	 δεδομένου	 ότι	 σε	 κάποια	

ερωτηματολόγια	 είχαν	 καταγραφεί	 και	 κείμενα	 με	 προσωπικές	 απόψεις	 των	

ερωτώμενων,	ενώ	σε	άλλα	δεν	είχαν	απαντηθεί	όλες	οι	ερωτήσεις.	
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Κεφάλαιο	7:	Στατιστική	επεξεργασία	των	δεδομένων	

	

7.1.	Εισαγωγή	

Τα	 δεδομένα	 των	 274	 έγκυρων	 ερωτηματολογίων	 καταχωρήθηκαν	 προς	

επεξεργασία	στο	ειδικό	λογισμικό	στατιστικής	επεξεργασίας	IBM-SPSS,	V.24	(2016),	το	

οποίο	 είναι	 διαθέσιμο	 από	 το	 Κέντρο	 Ηλεκτρονικής	 Διακυβέρνησης	 του	

πανεπιστημίου,	στα	μέλη	του	φορέα.	

Για	 την	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 και	 την	 εξαγωγή	 των	 αποτελεσμάτων	

χρησιμοποιήθηκαν	 τεχνικές	 απλής	 περιγραφικής	 στατιστικής.	 Η	 καταλληλότητα	 των	

δεδομένων	 υπολογίστηκε	 με	 τον	 συντελεστή	 αξιοπιστίας	Cronbach’s	 a,	 που	 είναι	 ο	

πλέον	διαδεδομένος	στις	 έρευνες	για	 την	οργανωσιακή	συμπεριφορά.	Στη	συνέχεια	

εξετάστηκαν	 οι	 συχνότητες,	 ο	 μέσος	 όρος,	 η	 τυπική	 απόκλιση,	 η	 διακύμανση	 και	 ο	

συντελεστής	συσχέτισης	Pearson	R,	για	να	διαπιστωθεί	κατά	πόσο	οι	μεταβλητές	είναι	

διακριτές.	Ακολούθησε	η	παραγοντική	ανάλυση	 (factor	 analysis)	 για	 τον	 έλεγχο	 των	

εργαλείων	 που	 δημιουργήθηκαν	 για	 το	 απαιτούμενο	 πλήθος	 των	 ανεξάρτητων	

συνιστωσών	 (components)	 και	 την	 καλύτερη	 ερμηνεία	 του	 ερωτηματολογίου,	 όπως	

επίσης	 και	 για	 να	 διερευνηθούν	 κατά	 πόσο	 οι	 ανεξάρτητες	 συνιστώσες	 του	

ερωτηματολογίου	αποτελούν	διακριτές	έννοιες.	Η	στατιστική	ανάλυση	ολοκληρώθηκε	

με	τον	έλεγχο	των	υποθέσεων	που	διατυπώθηκαν	με	βάση	το	θεωρητικό	υπόβαθρο.	

	

7.2.	Το	προφίλ	των	συμμετεχόντων	στην	έρευνα-Δημογραφικά	στοιχεία	

Τον	 στατιστικό	 πληθυσμό	 του	 δείγματος	 της	 παρούσας	 έρευνας	 αποτέλεσαν	 οι	

διοικητικοί	 εργαζόμενοι	 του	 πανεπιστημίου,	 ήτοι	 οι	 μόνιμοι	 διοικητικοί	 υπάλληλοι	

και	οι	εργαζόμενοι	με	σύμβαση	ιδιωτικού	δικαίου	αορίστου	χρόνου	(ΙΔΑΧ),	καθώς	και	

οι	περιστασιακά	διοικητικοί	εργαζόμενοι	με	συμβάσεις	έργου	και	 ιδιωτικού	δικαίου	

ορισμένου	 χρόνου	 (ΙΔΟΧ).	 Επί	 του	συνόλου	 των	274	 έγκυρων	 ερωτηματολογίων,	με	

βάση	 το	φύλο,	 παρουσιάζεται	 στο	ακόλουθο	Διάγραμμα	1	η	 κατανομή,	αριθμητική	

και	 ποσοστιαία,	 των	 ερωτώμενων.	 Στη	 συγκεκριμένη	 κατανομή	παρατηρείται	 ότι	 το	

υψηλότερο	ποσοστό	(68%)	των	ερωτώμενων	διοικητικών	υπαλλήλων	είναι	γυναίκες:	
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Διάγραμμα	1	

	

Επί	 του	 συνόλου	 των	 274	 έγκυρων	 ερωτηματολογίων,	 με	 βάση	 την	 ηλικία,	

παρουσιάζεται	στο	ακόλουθο	Διάγραμμα	2	η	κατανομή,	αριθμητική	και	ποσοστιαία,	

των	 ερωτώμενων.	 Στη	 συγκεκριμένη	 κατανομή	 παρατηρείται	 ότι	 στο	 μεγαλύτερο	

ποσοστό	τους	(50	%)	οι	ερωτώμενοι	διοικητικοί	εργαζόμενοι	ανήκουν	στην	ηλικιακή	

ομάδα	των	40-50	ετών:	

	

	
Διάγραμμα	2	

	

Επί	του	συνόλου	των	274	έγκυρων	ερωτηματολογίων,	απεικονίζεται	το	προφίλ	της	

οικογενειακής	 κατάστασης	 των	 ερωτώμενων,	 στο	 ακόλουθο	 Διάγραμμα	 3,	 όπου	
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παρουσιάζεται	 η	 κατανομή,	 αριθμητική	 και	 ποσοστιαία	 των	 ερωτώμενων.	 Στη	

συγκεκριμένη	κατανομή	το	υψηλότερο	ποσοστό	(70%)	των	ερωτώμενων	ανήκει	στην	

κατηγορία	«έγγαμος/η»:	

	

	
Διάγραμμα	3	

	

Επί	του	συνόλου	των	274	έγκυρων	ερωτηματολογίων,	με	βάση	τη	θέση	εργασίας	

(Προϊστάμενος/η-Υπάλληλος),	 παρουσιάζεται	 στο	 ακόλουθο	 Διάγραμμα	 4	 η	

κατανομή,	αριθμητική	 και	ποσοστιαία	 των	 ερωτώμενων,	με	 το	υψηλότερο	ποσοστό	

(81,02%)	 να	 ανήκει	 στην	 κατηγορία	 των	 διοικητικών	 υπαλλήλων.	 Στην	 παρούσα	

έρευνα,	καταβλήθηκε	προσπάθεια	για	την	αντιπροσωπευτικότητα	του	δείγματος	και	

το	 γεγονός	 ότι	 συμμετείχαν	 στη	 έρευνα	 και	 διοικητικοί	 προϊστάμενοι,	 σε	 ποσοστό	

18,98%	του	δείγματος,	θεωρείται	ότι	αυτός	ο	στόχος	επιτεύχθηκε	σε	μεγάλο	βαθμό:	
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Διάγραμμα	4	

	

Επί	 του	συνόλου	των	274	έγκυρων	ερωτηματολογίων,	με	βάση	τα	 συνολικά	 έτη	

της	 εργασιακής	 ζωής,	 παρουσιάζεται	 στο	 ακόλουθο	 Διάγραμμα	 5,	 η	 κατανομή,	

αριθμητική	και	ποσοστιαία	των	ερωτώμενων.	Τα	υψηλότερα	ποσοστά,	42%	και	38%	

αντίστοιχα,	ανήκουν	στις	κατηγορίες	των	ερωτώμενων	που	έχουν	από	10-20	έτη	και	

από	20-30	έτη,	συνολικής	εργασιακής	ζωής:	

	

	
Διάγραμμα	5	
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Επί	 του	συνόλου	των	274	έγκυρων	ερωτηματολογίων,	με	βάση	τα	 συνολικά	 έτη	

εργασίας	στο	πανεπιστήμιο,	παρουσιάζεται	στο	ακόλουθο	Διάγραμμα	6	η	κατανομή,	

αριθμητική	 και	 ποσοστιαία	 των	 ερωτώμενων.	 Στην	 συγκεκριμένη	 κατανομή	

παρατηρείται	 ότι	 το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 των	 ερωτώμενων	 (47%)	 εργάζεται	 στο	

πανεπιστήμιο	τα	τελευταία	10	έως	20	έτη,	με	το	αμέσως	επόμενο	σημαντικό	ποσοστό	

των	ερωτώμενων	(24%),	να	εργάζεται	τα	τελευταία	20-30	έτη:	

	

	
Διάγραμμα	6	

	

Επί	 του	συνόλου	 των	274	έγκυρων	ερωτηματολογίων,	με	βάση	τα	 έτη	 εργασίας	

στην	 παρούσα	 θέση,	 παρουσιάζεται	 στο	 ακόλουθο	 Διάγραμμα	 7	 η	 κατανομή,	

αριθμητική	 και	 ποσοστιαία	 των	 ερωτώμενων.	 Στη	 συγκεκριμένη	 κατανομή	

παρατηρείται	 ότι	 το	 41%	 των	 ερωτώμενων	 εργάζεται	 στην	παρούσα	θέση	 εργασίας	

την	 τελευταία	 πενταετία,	 με	 το	 αμέσως	 επόμενο	 σημαντικό	 ποσοστό	 (29%)	 να	

εργάζεται	στην	παρούσα	θέση	από	5-10	έτη.	Το	φαινόμενο	αυτό	μπορεί	να	αποδοθεί	

στο	 γεγονός	 ότι,	 λόγω	 της	 σημαντικής	 μείωσης	 του	 συνολικού	 αριθμού	 των	

διοικητικών	 υπαλλήλων	 του	 πανεπιστημίου,	 αποφασίστηκε	 και	 διενεργήθηκε,	 την	

τελευταία	 πενταετία,	 εσωτερική	 μετακίνηση	 των	 εργαζομένων	 για	 την	 κάλυψη	 των	

διοικητικών	αναγκών:	
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Διάγραμμα	7	

	

Επί	 του	 συνόλου	 των	 274	 έγκυρων	 ερωτηματολογίων,	 με	 βάση	 το	 επίπεδο	

εκπαίδευσης	στο	ακόλουθο	Διάγραμμα	8,	παρουσιάζεται	η	κατανομή,	αριθμητική	και	

ποσοστιαία	 των	 ερωτώμενων.	 Στην	 συγκεκριμένη	 κατανομή	 παρατηρείται	 ότι	 το	

υψηλότερο	 ποσοστό	 (34%)	 των	 απαντήσεων	 συγκεντρώνει	 η	 κατηγορία	 των	

διοικητικών	 εργαζομένων	 που	 είναι	 κάτοχοι	 μεταπτυχιακού	 τίτλου	 σπουδών.	

Αντίθετα	 στην	 κατηγορία	 της	 υποχρεωτικής	 εκπαίδευσης	 (ΥΕ)	 δεν	 καταγράφηκαν	

απαντήσεις	 και	 αυτό	 οφείλεται	 στο	 γεγονός	 ότι,	 οι	 εργαζόμενοι	 της	 συγκεκριμένης	

κατηγορίας	 αποτελούν	 πλέον	 ελάχιστο	 ποσοστό	 επί	 του	 συνολικού	 αριθμού	 των	

διοικητικών	υπαλλήλων,	ήτοι	8	εργαζόμενοι	επί	συνόλου	510	υπαλλήλων:	
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Διάγραμμα	8	

	

Επί	 του	 συνόλου	 των	 274	 έγκυρων	 ερωτηματολογίων,	 με	 βάση	 το	 είδος	 της	

εργασιακής	 σχέσης,	 στο	 ακόλουθο	 Διάγραμμα	 9,	 παρουσιάζεται	 η	 κατανομή,	

αριθμητική	 και	 ποσοστιαία	 των	 ερωτώμενων.	 Στην	 συγκεκριμένη	 κατανομή	 το	

υψηλότερο	 ποσοστό	 των	 απαντήσεων	 των	 ερωτώμενων	 συγκεντρώνουν	 οι	

κατηγορίες	 των	 μονίμων	 (32%)	 και	 Ιδιωτικού	 Δικαίου	 Αορίστου	 Χρόνου	 (33%)	

υπαλλήλων,	συνολικό	ποσοστό	65%,	ενώ	οι	ερωτώμενοι	που	ανήκουν	στην	κατηγορία	

των	 προσωρινά	 απασχολούμενων	 συγκεντρώνουν	 το	 υπόλοιπο	 35%,	 ποσοστό	 που	

ικανοποιεί	την	αντιπροσωπευτικότητα	του	δείγματος	και	για	τις	δύο	κατηγορίες:	
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Διάγραμμα	9	

	

Επί	 του	 συνόλου	 των	 274	 έγκυρων	 ερωτηματολογίων,	 με	 βάση	 την	 ένταξη	 σε	

καθεστώς	διαθεσιμότητας,	παρουσιάζεται	στο	ακόλουθο	Διάγραμμα	10	η	κατανομή,	

αριθμητική	 και	 ποσοστιαία	 των	 ερωτώμενων.	 Στη	 συγκεκριμένη	 κατανομή,	 το	

ποσοστό	 των	 ερωτώμενων	 που	 είχαν	 υπαχθεί	 σε	 προηγούμενο	 καθεστώς	

διαθεσιμότητας	 ανέρχεται	 σε	 17%,	 δηλαδή	 47	 εργαζόμενοι	 και	 αποτελεί	

αντιπροσωπευτικό	 δείγμα	 της	 κατηγορίας	 αυτής,	 δεδομένου	 ότι	 με	 την	 επανένταξη	

των	διαθεσίμων	διοικητικών	υπαλλήλων,	επέστρεψαν	88	εργαζόμενοι	που	είχαν	τεθεί	

σε	καθεστώς	διαθεσιμότητας:	

	



	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης	 98	

	

Διάγραμμα	10	

	

7.3.	Παραγοντική	ανάλυση	του	ερωτηματολογίου	

Η	 πραγματοποίηση	 της	 παραγοντικής	 ανάλυσης	 του	 ερωτηματολογίου	 στόχευε	

στα	 εξής:	 (α)	 να	 εκτιμηθεί	 το	 απαιτούμενο	 πλήθος	 των	 ανεξάρτητων	 συνιστωσών	

(components)	 για	 την	 καλύτερη	 ερμηνεία	 του	 ερωτηματολογίου	 και	 (β)	 να	

συσχετιστούν	οι	συνιστώσες	αυτές	με	τις	διακριτές	έννοιες	του	ερωτηματολογίου.	Η	

ανάλυση	πραγματοποιήθηκε	 για	 το	 σύνολο	 των	μεταβλητών	 του	 ερωτηματολογίου,	

εκτός	 των	 δημογραφικών	 στοιχείων.	 Σημειώνεται	 ότι,	 τα	 αποτελέσματα	 της	

μεταβλητής	 Ζ1	 που	 αφορούσαν	 στην	 ερώτηση	 "Θα	 θέλατε	 να	 συνεχίσετε	 να	

εργάζεστε	 στην	 τωρινή	 σας	 δουλειά	 για	 πολλά	 χρόνια	 ακόμα;"	 αντιστράφηκαν,	

προκειμένου	να	συμφωνούν	με	τα	αποτελέσματα	των	μεταβλητών	Ζ2	έως	Ζ5.	

Μια	 πρώτη	 προσέγγιση	 ακολουθήθηκε	 αρχικά	 με	 την	 τεχνική	 της	 ανάλυσης	

κύριων	 συνιστωσών	 (Principal	 Component	 Analysis).	 Επιλέγοντας	 τις	 συνιστώσες	 με	

ιδιοτιμή	 (eigenvalue)	 ≥1	 προέκυψε	 ότι	 απαιτούνται	 12	 συνιστώσες,	 για	 να	 είναι	

δυνατή	 η	 περιγραφή	 του	 70,5%	 των	 διακυμάνσεων.	 Το	 αποτέλεσμα	 αυτό	

παρουσιάζεται	 αναλυτικότερα	 στον	 ακόλουθο	 πίνακα	 ιδιοτιμών	 και	 ποσοστού	

ερμηνείας	 της	 διακύμανσης	 από	 κάθε	 συνιστώσα,	 όπως	 επίσης	 και	 στο	 αντίστοιχο	

κρημνογράφημα	ιδιοτιμών	(Scree	plot).	
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Πίνακας	V:	Πίνακας	ιδιοτιμών	και	ποσοστού	διακύμανσης	των	συνιστωσών	

Συνιστώσα	 Ιδιοτιμή	 %	Διακύμανσης	 Αθροιστικά	%	

1	 12.219	 20.366	 20.366	
2	 9.564	 15.940	 36.305	
3	 5.226	 8.710	 45.015	
4	 2.979	 4.965	 49.980	
5	 2.321	 3.869	 53.849	
6	 1.942	 3.237	 57.086	
7	 1.743	 2.904	 59.990	
8	 1.513	 2.521	 62.511	
9	 1.396	 2.327	 64.839	
10	 1.189	 1.982	 66.820	
11	 1.173	 1.955	 68.776	

12	 1.028	 1.713	 70.489	

	

	
Διάγραμμα	11	

	

Στη	 συνέχεια	 περιορίστηκε	 το	 πλήθος	 των	 συνιστωσών	 από	 12	 σε	 6	 και	

χρησιμοποιήθηκε	 η	 μέθοδος	 περιστροφής	 των	 αξόνων	 με	 την	 τεχνική	 της	 μέγιστης	

διακύμανσης	 (varimax).	Μετά	 από	 7	 επαναλήψεις	 προέκυψε	 ο	 ακόλουθος	 πίνακας	

παραγοντικών	φορτίων.	
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Πίνακας	VI:	Πίνακας	παραγοντικών	φορτίων	

Μεταβλητή	
Συνιστώσα	

1	 2	 3	 4	 5	 6	
Β1	 	 	 	 	 	 .642	
Β2	 	 	 	 	 	 .503	
Β3	 	 	 	 	 	 .699	
Β4	 	 	 	 	 	 .735	
Β5	 	 	 	 	 	 .573	
Β6	 	 	 	 	 	 .434	
Β7	 	 	 	 	 	 .403	
Β8	 	 	 	 	 	 .476	
Γ1	 .751	 	 	 	 	 	
Γ2	 .760	 	 	 	 	 	
Γ3	 .525	 	 	 	 	 	
Γ4	 .840	 	 	 	 	 	
Γ5	 .843	 	 	 	 	 	
Γ6	 .853	 	 	 	 	 	
Γ7	 .775	 	 	 	 	 	
Γ8	 .801	 	 	 	 	 	
Γ9	 .655	 	 	 	 	 	
Γ10	 .783	 	 	 	 	 	
Γ11	 .875	 	 	 	 	 	
Γ12	 .825	 	 	 	 	 	
Γ13	 .825	 	 	 	 	 	
C14	 .778	 	 	 	 	 	
Γ15	 .741	 	 	 	 	 	
Δ1	 	 .640	 	 	 	 	
Δ2	 	 .643	 	 	 	 	
Δ3	 	 .488	 	 	 	 	
Δ4	 	 .723	 	 	 	 	
Δ5	 	 .720	 	 	 	 	
Δ6	 	 .754	 	 	 	 	
Δ7	 	 .530	 	 	 	 	
Δ8	 	 .626	 	 	 	 	
Δ9	 	 .608	 	 	 	 	
Δ10	 	 .592	 	 	 	 	
Δ11	 	 .637	 	 	 	 	
Δ12	 	 .712	 	 	 	 	
Δ13	 	 .645	 	 	 	 	
Δ14	 	 .562	 	 	 	 	
Δ15	 	 .656	 	 	 	 	
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E1	 	 	 .729	 	 	 	
E2	 	 	 .606	 	 	 	
E3	 	 	 .815	 	 	 	
E4	 	 	 .827	 	 	 	
E5	 	 	 .796	 	 	 	
E6	 	 	 .615	 	 	 	
E7	 	 	 .625	 	 	 	
E8	 	 	 .386	 	 	 	
E9	 	 	 .706	 	 	 	
E10	 	 	 .704	 	 	 	
E11	 	 	 .665	 	 	 	
E12	 	 	 .688	 	 	 	
ΣΤ1	 	 	 	 .740	 	 	
ΣΤ2	 	 	 	 .765	 	 	
ΣΤ3	 	 	 	 .775	 	 	
ΣΤ4	 	 	 	 .697	 	 	
ΣΤ5	 	 	 	 .784	 	 	
Ζ1	 	 	 	 	 .629	

	
	
	Ζ2	 	 	 	 	 .771	 	

Ζ3	 	 	 	 	 .633	 	
Ζ4	 	 	 	 	 .786	 	
Ζ5	 	 	 	 	 .452	 	

	

Συμπερασματικά	αποδεικνύεται	ότι,	με	τις	6	κύριες	συνιστώσες	περιγράφεται	το	

ποσοστό	 του	57%	των	διακυμάνσεων,	με	 τη	μικρότερη	 ιδιοτιμή	 ίση	με	1,942.	Όπως	

φαίνεται	στα	σκιασμένα	τμήματα	του	πίνακα	των	παραγοντικών	φορτίων,	αντιστοιχεί	

αποκλειστικά	 μια	 συνιστώσα	 για	 κάθε	 μία	 από	 τις	 έννοιες	 του	 ερωτηματολογίου,	

γεγονός	που	αποδεικνύει	ότι	κάθε	μία	έννοια	είναι	μοναδική	(διακριτή).	

	

7.4.	Στατιστικός	έλεγχος	των	εννοιών	

Η	πρώτη	μεταβλητή	η	οποία	εξετάστηκε	στο	πλαίσιο	της	παρούσας	εργασίας	είναι	

η	έννοια	της	οργανωσιακής	αλλαγής	(έννοια	Β).	Τα	αποτελέσματα	αναφορικά	με	τον	

συντελεστή	αξιοπιστίας,	τον	μέσο	όρο	και	την	τυπική	απόκλιση	παρουσιάζονται	στους	

παρακάτω	πίνακες:	

Συντελεστής	αξιοπιστίας	

Cronbach's	Alpha	 Αριθμός	
ερωτήσεων	

.720	 8	
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Μέσος	όρος-Τυπική	απόκλιση	

	 Ν	 Μέσος	όρος	 Τυπική	απόκλιση	
Οργανωσιακή	Αλλαγή	 274	 3.60	 .87	

	

	

Συχνότητες	

	 Συχνότητα	 Ποσοστό	 Έγκυρο	ποσοστό	 Αθροιστικό	
ποσοστό	

Τιμές	

Ελάχιστα	 19	 6.9	 6.9	 6.9	
Λίγο	 99	 36.1	 36.1	 43.1	

Αρκετά	 112	 40.9	 40.9	 83.9	
Πολύ	 38	 13.9	 13.9	 97.8	

Πάρα	πολύ	 6	 2.2	 2.2	 100.0	
Σύνολο	 274	 100.0	 100.0	 	

	

Οι	συχνότητες	της	εκτίμησης	των	ερωτώμενων	για	τις	οργανωσιακές	αλλαγές	που	

συντελέστηκαν	 στο	 πανεπιστήμιο	 κατά	 την	 τελευταία	 πενταετία	 απεικονίζονται	 στο	

παρακάτω	γράφημα.	

	
Διάγραμμα	12	

	

Η	 δεύτερη	 μεταβλητή	 η	 οποία	 εξετάστηκε	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 εργασίας	

είναι	 η	 έννοια	 «οι	 προσδοκίες	 των	 εργαζομένων»	 ανάλογα	 με	 τις	 υποσχέσεις	 του	
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εργοδότη	(έννοια	Γ).	Τα	αποτελέσματα	αναφορικά	με	τον	συντελεστή	αξιοπιστίας,	τον	

μέσο	όρο	και	την	τυπική	απόκλιση	παρουσιάζονται	στους	παρακάτω	πίνακες:	

	

Συντελεστής	αξιοπιστίας	

Cronbach's	Alpha	 Αριθμός	
ερωτήσεων	

.952	 15	
	

Μέσος	όρος-Τυπική	απόκλιση	

	 N	 Μέσος	όρος	 Τυπική	απόκλιση	
Προσδοκίες	 274	 5.37	 1.17	

	

Συχνότητες	

	 Συχνότητα	 Ποσοστό	 Έγκυρο	ποσοστό	 Αθροιστικό	
ποσοστό	

Τιμές	

Καθόλου	 1	 .4	 .4	 .4	
Ελάχιστα	 8	 2.9	 2.9	 3.3	
Λίγο	 13	 4.7	 4.7	 8.0	

Αρκετά	 27	 9.9	 9.9	 17.9	
Πολύ	 78	 28.5	 28.5	 46.4	

Πάρα	πολύ	 105	 38.3	 38.3	 84.7	
Απόλυτα	 42	 15.3	 15.3	 100.0	
Σύνολο	 274	 100.0	 100.0	 	

	

Οι	συχνότητες	καταγραφής	των	προσδοκιών	των	ερωτώμενων	απεικονίζονται	στο	

παρακάτω	 Γράφημα.	 Όπως	 παρατηρείται	 το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 (38%)	 των	

ερωτώμενων	 θεωρεί	 ότι	 ο	 φορέας	 έχει	 υποχρέωση	 να	 εκπληρώσει	 τους	 όρους	 του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 πάρα	πολύ,	 ενώ	 το	 αμέσως	 επόμενο	 σημαντικό	 ποσοστό	

(28%)	θεωρεί	ότι,	 οι	όροι	θα	πρέπει	 να	εκπληρωθούν	κατά	πολύ.	Αναφορικά	με	 τις	

υπόλοιπες	 επιλογές,	 το	 15%	 θεωρεί	 ότι	 οι	 όροι	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 θα	

πρέπει	 να	 εκπληρώνονται	 απόλυτα,	 το	 10%	 αρκετά,	 το	 5%	 λίγο	 ενώ	 ένα	 μικρό	

ποσοστό	των	ερωτώμενων	(3%)	θεωρεί	ότι	θα	πρέπει	να	εκπληρώνονται	ελάχιστα.	

	



	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης	 104	

	
Διάγραμμα	13	

	

Η	τρίτη	μεταβλητή	η	οποία	εξετάστηκε	στο	πλαίσιο	της	παρούσας	εργασίας	είναι	

η	έννοια	«εκπλήρωση	του	ψυχολογικού	συμβολαίου»	(έννοια	Δ).	Τα	αποτελέσματα	

αναφορικά	 με	 τον	 συντελεστή	 αξιοπιστίας,	 τον	 μέσο	 όρο	 και	 την	 τυπική	 απόκλιση	

παρουσιάζονται	στους	παρακάτω	πίνακες:	

	

Συντελεστής	αξιοπιστίας	

Cronbach's	Alpha	 Αριθμός	
ερωτήσεων	

.917	 15	
	

Μέσος	όρος-Τυπική	απόκλιση	

	 N	 Μέσος	όρος	 Τυπική	απόκλιση	
Εκπλήρωση	 274	 2.68	 .94	

	

Συχνότητες	

	 Συχνότητα	 Ποσοστό	 Έγκυρο	ποσοστό	 Αθροιστικό	
ποσοστό	

Τιμές	 Καθόλου	 25	 9.1	 9.1	 9.1	
Ελάχιστα	 105	 38.3	 38.3	 47.4	
Λίγο	 92	 33.6	 33.6	 81.0	

Αρκετά	 40	 14.6	 14.6	 95.6	
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Πολύ	 11	 4.0	 4.0	 99.6	
Πάρα	πολύ	 1	 .4	 .4	 100.0	
Σύνολο	 274	 100.0	 100.0	 	

	

Οι	 συχνότητες	 του	 βαθμού	 εκπλήρωσης	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	

απεικονίζονται	 στο	 Γράφημα	 που	 ακολουθεί.	 Όπως	 παρατηρείται	 το	 μεγαλύτερο	

ποσοστό	 (38.3%)	 των	 ερωτώμενων	 θεωρεί	 ότι	 το	 πανεπιστήμιο	 έχει	 εκπληρώσει	

ελάχιστα	 τους	 όρους	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 ενώ	 το	 αμέσως	 επόμενο	

σημαντικό	ποσοστό	(33.6%)	θεωρεί	ότι	οι	όροι	έχουν	εκπληρωθεί	λίγο.	Αναφορικά	με	

τις	υπόλοιπες	επιλογές,	το	9.1%	θεωρεί	ότι	δεν	έχουν	εκπληρωθεί	καθόλου,	το	14.6%	

ότι	 έχουν	 εκπληρωθεί	αρκετά	και	ποσοστό	4%	 ,	 θεωρεί	ότι	 έχουν	 εκπληρωθεί	 κατά	

πολύ.	

	

	
Διάγραμμα	14	

	

Η	 τέταρτη	 μεταβλητή	 η	 οποία	 εξετάστηκε	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 εργασίας	

είναι	 η	 έννοια	 της	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη-ΣΟΠ	 (έννοια	 Ε).	 Τα	

αποτελέσματα	 αναφορικά	 με	 τον	 συντελεστή	 αξιοπιστίας,	 τον	 μέσο	 όρο	 και	 την	

τυπική	απόκλιση	παρουσιάζονται	στους	παρακάτω	πίνακες:	
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Συντελεστής	αξιοπιστίας	

Cronbach's	Alpha	 Αριθμός	
ερωτήσεων	

.895	 12	
	

Μέσος	όρος-Τυπική	απόκλιση	

	 N	 Μέσος	όρος	 Τυπική	απόκλιση	
Συμπεριφορά	Οργανωσιακού	Πολίτη	 274	 4.71	 1.06	

	

Συχνότητες	

	 Συχνότητα	 Ποσοστό	 Έγκυρο	ποσοστό	 Αθροιστικό	
ποσοστό	

Τιμές	

Ελάχιστα	 6	 2.2	 2.2	 2.2	
Λίγο	 28	 10.2	 10.2	 12.4	

Αρκετά	 67	 24.5	 24.5	 36.9	
Πολύ	 104	 38.0	 38.0	 74.8	

Πάρα	πολύ	 59	 21.5	 21.5	 96.4	
Απόλυτα	 10	 3.6	 3.6	 100.0	
Total	 274	 100.0	 100.0	 	

	

Οι	 συχνότητες	 της	 επίδειξης	 Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 των	

ερωτώμενων	 απεικονίζονται	 στο	 Γράφημα	 που	 ακολουθεί.	 Όπως	 παρατηρείται,	

ποσοστό	38%	θεωρεί	ότι	επιδεικνύει	ΣΟΠ	κατά	πολύ,	ποσοστό	22%	κατά	πάρα	πολύ	

και	ένα	ποσοστό	4%	θεωρεί	ότι	την	επιδεικνύει	απόλυτα.	Επισημαίνεται	ότι	η	επιλογή	

«καθόλου»	 δεν	 απαντήθηκε,	 γεγονός	 που	 καταδεικνύει	 ότι	 όλοι	 οι	 ερωτώμενοι	

θεωρούν	 ότι	 επιδεικνύουν	 Συμπεριφορά	Οργανωσιακού	 Πολίτη,	 κατά	 την	 εκτέλεση	

των	καθηκόντων	τους.	
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Διάγραμμα	15	

	

Η	 πέμπτη	 μεταβλητή	 η	 οποία	 εξετάστηκε	 είναι	 η	 έννοια	 της	 εμπιστοσύνης	 του	

εργαζόμενου	 προς	 την	 ηγεσία	 του	 πανεπιστημίου	 (έννοια	 ΣΤ).	 Τα	 αποτελέσματα	

αναφορικά	 με	 τον	 συντελεστή	 αξιοπιστίας,	 τον	 μέσο	 όρο	 και	 την	 τυπική	 απόκλιση	

παρουσιάζονται	στους	παρακάτω	πίνακες:	

Συντελεστής	αξιοπιστίας	

Cronbach's	Alpha	 Αριθμός	
ερωτήσεων	

.956	 5	
	

Μέσος	όρος-Τυπική	απόκλιση	

	

	 N	 Μέσος	όρος	 Τυπική	απόκλιση	
Εμπιστοσύνη	 274	 3.50	 1.48	

	

Συχνότητες	

	 Συχνότητα	 Ποσοστό	 Έγκυρο	ποσοστό	 Αθροιστικό	
ποσοστό	

Τιμές	

Καθόλου	 33	 12.0	 12.0	 12.0	
Ελάχιστα	 38	 13.9	 13.9	 25.9	
Λίγο	 64	 23.4	 23.4	 49.3	

Αρκετά	 69	 25.2	 25.2	 74.5	
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Πολύ	 45	 16.4	 16.4	 90.9	
Πάρα	πολύ	 18	 6.6	 6.6	 97.4	
Απόλυτα	 7	 2.6	 2.6	 100.0	
Σύνολο	 274	 100.0	 100.0	 	

	

Οι	συχνότητες	καταγραφής	της	εμπιστοσύνης	των	ερωτώμενων	προς	την	ηγεσία	

του	φορέα	απεικονίζονται	στο	Γράφημα	που	ακολουθεί.	Όπως	παρατηρείται	1	στους	

4	εργαζόμενους	(25%)	εμπιστεύεται	αρκετά	την	ηγεσία	του	πανεπιστημίου,	ποσοστό	

16%	 την	 εμπιστεύεται	 πολύ,	 το	 7%	 πάρα	 πολύ	 και	 ένα	 ποσοστό	 3%	 απόλυτα.	

Αναφορικά	με	τις	άλλες	επιλογές,	ένα	ποσοστό	12%	δεν	την	εμπιστεύεται	καθόλου,	

ένα	14%	ελάχιστα	και	ποσοστό	23%	λίγο.	

	
Διάγραμμα	16	

	

Η	 έκτη	 μεταβλητή	 που	 εξετάστηκε	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι	 η	

έννοια	 της	πρόθεσης	 αποχώρησης	 του	 εργαζόμενου	 από	 την	 τωρινή	 του	 εργασία	

(έννοια	Ζ).	Τα	αποτελέσματα	αναφορικά	με	τον	συντελεστή	αξιοπιστίας,	τον	μέσο	όρο	

και	την	τυπική	απόκλιση	παρουσιάζονται	στους	παρακάτω	πίνακες	

Συντελεστής	αξιοπιστίας	

Cronbach's	Alpha	 Αριθμός	
ερωτήσεων	

.837	 5	



	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης	 109	

	

Μέσος	όρος-Τυπική	απόκλιση	

	 N	 Μέσος	όρος	 Τυπική	απόκλιση	
Πρόθεση	Αποχώρησης	 274	 3.14	 1.40	

	

Συχνότητες	

	
	 Συχνότητα	 Ποσοστό	 Έγκυρο	ποσοστό	 Αθροιστικό	

ποσοστό	

Τιμές	

Καθόλου	 30	 10.9	 10.9	 10.9	
Ελάχιστα	 72	 26.3	 26.3	 37.2	
Λίγο	 77	 28.1	 28.1	 65.3	

Αρκετά	 50	 18.2	 18.2	 83.6	
Πολύ	 23	 8.4	 8.4	 92.0	

Πάρα	πολύ	 16	 5.8	 5.8	 97.8	
Απόλυτα	 6	 2.2	 2.2	 100.0	
Σύνολο	 274	 100.0	 100.0	 	

	

Οι	συχνότητες	καταγραφής	της	πρόθεσης	αποχώρησης	των	ερωτώμενων	από	το	

πανεπιστήμιο	 απεικονίζονται	 στο	 Γράφημα	 που	 ακολουθεί.	 Όπως	 παρατηρείται	 το	

υψηλότερο	 ποσοστό	 (28%)	 προτίθεται	 να	 εγκαταλείψει	 την	 εργασία	 λίγο,	 ποσοστό	

26%	 ελάχιστα,	 και	 ποσοστό	 11%	 καθόλου.	 Αναφορικά	 με	 τις	 άλλες	 επιλογές,	 ένα	

ποσοστό	18%	σκέφτεται	να	αποχωρήσει	αρκετά,	ένα	8%	πολύ,	ένα	6%	πάρα	πολύ	και	

ένα	μικρό	ποσοστό	2%	απόλυτα.	
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Διάγραμμα	17	

	

7.	5.	Η	έννοια	“διάρρηξη”	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	

Η	 έννοια	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 προέκυψε	 μετά	 από	

μετασχηματισμό,	 δηλαδή	 αφαιρώντας	 τα	 δεδομένα	 των	 απαντήσεων	 για	 την	

εκπλήρωση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 (έννοια	 Δ),	 από	 τα	 δεδομένα	 των	

απαντήσεων	 που	 αφορούσαν	 στις	 προσδοκίες	 των	 εργαζομένων	 (έννοια	 Γ).	 Οι	 δύο	

έννοιες	είχαν	βαθμολογηθεί	από	1	έως	7,	η	διαφορά	τους	κυμαινόταν	από	-6	έως	6,	

με	τη	διάρρηξη	να	αντιπροσωπεύει	τις	αρνητικές	τιμές	και	την	εκπλήρωση	τις	θετικές	

τιμές.	Από	την	ανάλυση	των	δεδομένων	και	όπως	φαίνεται	στο	παρακάτω	διάγραμμα	

συχνοτήτων,	προκύπτει	ότι	η	πλειονότητα	των	ερωτηθέντων	διοικητικών	υπαλλήλων	

βιώνει	 διάρρηξη	 του	ψυχολογικού	 της	 συμβολαίου	η	 οποία,	 κατόπιν	 προσαρμογής,	

μπορεί	 να	περιγραφεί	από	μία	κανονική	κατανομή	 (διακεκομμένη	γραμμή)	με	μέση	

τιμή	-2.69	και	τυπική	απόκλιση	1.56.	
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Διάγραμμα	18	

	

7.6.	Συσχετίσεις	των	εννοιών	με	τα	δημογραφικά	χαρακτηριστικά	

	

Οι	 περισσότεροι	 ερευνητές	 χρησιμοποίησαν	 τα	 δημογραφικά	 στοιχεία	 μόνο	 για	

την	περιγραφή	του	στατιστικού	δείγματος	και	όχι	για	τον	έλεγχο	της	συσχέτισης	τους	

με	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο.	 Στον	 πίνακα	 που	 ακολουθεί,	 παρουσιάζονται	 οι	

συσχετίσεις	 των	 δημογραφικών	 στοιχείων	 με	 την	 κάθε	 έννοια	 ξεχωριστά	 και	

προκύπτει	 μόνο	 μια	 μικρή	 συσχέτιση	 της	 εμπιστοσύνης	 με	 τη	 θέση	 εργασίας	

(Προϊστάμενος-Υπάλληλος),	καθώς	και	με	την	υπαγωγή	του	ερωτώμενου	σε	καθεστώς	

παρελθούσας	 διαθεσιμότητας.	 Συνεπώς,	 καταδεικνύεται	 ότι	 τα	 δημογραφικά	

χαρακτηριστικά	δεν	σχετίζονται	επαρκώς	με	καμία	από	τις	προς	εξέταση	έννοιες	και	

το	φαινόμενο	είναι	καθολικό.	
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Πίνακας	VII:	συσχετίσεων	δημογραφικών	στοιχείων	με	τις	έννοιες	προς	διερεύνηση	

	
7.7.	Έλεγχος	των	υποθέσεων	

Στις	 διάφορες	 επιστημονικές	 έρευνες	 ποσοτικού	 τύπου	 η	 αξιοπιστία	 των	

επαναληπτικών	μετρήσεων	γίνεται	μέσω	του	δείκτη	Pearson	r,	ο	οποίος	προϋποθέτει	

τη	γραμμική	συνάφεια	των	μεταβλητών	προς	διερεύνηση.	Ο	συντελεστής	συσχέτισης	

Pearson	 r	 αξιολογεί	 αν	 υπάρχει	 συσχέτιση	 μεταξύ	 δύο	 μεταβλητών,	 δηλαδή	 αν	

υπάρχει	 αναλογική	 σχέση	 μεταξύ	 τους,	 ήτοι	 όσο	 αυξάνονται	 οι	 τιμές	 της	 μιας	

μεταβλητής	 να	 αυξάνονται	 και	 της	 άλλης	 και	 το	 αντίθετο.	 Οι	 τιμές	 που	 λαμβάνει	

μπορεί	 να	 είναι	 από	 0.0-0.5	 (ασθενής	 συσχέτιση),	 από	 0.5-0.7	 (ικανοποιητική	

συσχέτιση)	και	0.7-1.0	(ισχυρή	συσχέτιση).	

	

Υπόθεση	 1:	 Η	 οργανωσιακή	 αλλαγή	 επηρεάζει	 θετικά	 τη	 διάρρηξη	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου.	

Από	 τη	 στατιστική	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 προέκυψε	 ότι	 ο	 συντελεστής	

γραμμικής	 συσχέτισης	 Pearson	 r	 των	 δύο	 μεταβλητών	 έχει	 τιμή	 -0.173	 και	 είναι	

σημαντικός	 σε	 ποσοστό	 1%	 ενώ	 ο	 δείκτης	 διακύμανσης	 R2	 είναι	 ίσος	 με	 0.03.	 Στο	

παρακάτω	διάγραμμα	διασποράς-συσχέτισης	των	δύο	μεταβλητών	η	κόκκινη	γραμμή	

αντιπροσωπεύει	 την	 εξάρτηση	 τους,	 όπως	 προκύπτει	 από	 την	 ανάλυση	

παλινδρόμησης	(regression	analysis).	Η	κλίση	της	γραμμής	βρέθηκε	ίση	με	-0.308,	με	
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την	τυπική	απόκλιση	0.10	αντίστοιχα.	Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	προκύπτει	ότι	η	

οργανωσιακή	 αλλαγή	 επηρεάζει	 μεν	 θετικά,	 αλλά	 όχι	 σημαντικά,	 τη	 διάρρηξη	 του	

ψυχολογικού	συμβολαίου,	με	αποτέλεσμα	η	υπόθεση	1,	να	επιβεβαιώνεται	μερικώς.	

	
Διάγραμμα	19	

	

Υπόθεση	2:	Η	διάρρηξη	του	Ψυχολογικού	Συμβολαίου	επηρεάζει	αρνητικά	την	

εκδήλωση	Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη	

Από	 τη	 στατιστική	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 προέκυψε	 ότι	 ο	 συντελεστής	

γραμμικής	 συσχέτισης	 Pearson	 r	 των	 δύο	 μεταβλητών	 έχει	 τιμή	 0.147	 και	 είναι	

σημαντικός	 σε	 ποσοστό	 5%	 και	 ο	 δείκτης	 διακύμανσης	 R2	 είναι	 ίσος	 με	 0.022.	 Στο	

παρακάτω	διάγραμμα	διασποράς-συσχέτισης	των	δύο	μεταβλητών	η	κόκκινη	γραμμή	

αντιπροσωπεύει	 την	 εξάρτηση	 τους,	 όπως	 αυτή	 προκύπτει	 από	 την	 ανάλυση	

παλινδρόμησης	 (regression	analysis).	Η	κλίση	της	γραμμής	βρέθηκε	 ίση	με	0.100,	με	

την	τυπική	απόκλιση	0.04	αντίστοιχα.	Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	προκύπτει	ότι,	η	

διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 επηρεάζει	 ελάχιστα	 την	 εκδήλωση	

Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη,	 με	 αποτέλεσμα	 η	 υπόθεση	 2,	 να	 μην	

επιβεβαιώνεται	επαρκώς.	
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Διάγραμμα	20	

	

Υπόθεση	 3:	 Η	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 επηρεάζει	 θετικά	 την	

πρόθεση	για	αποχώρηση	

Από	 τη	 στατιστική	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 προέκυψε	 ότι,	 ο	 συντελεστής	

γραμμικής	 συσχέτισης	 Pearson	 r	 των	 δύο	 μεταβλητών	 έχει	 τιμή	 0.399	 και	 είναι	

σημαντικός	 σε	 ποσοστό	 1%	 και	 ο	 δείκτης	 διακύμανσης	 R2	 είναι	 ίσος	 με	 0.159.	 Στο	

παρακάτω	διάγραμμα	διασποράς-συσχέτισης	των	δύο	μεταβλητών,	η	κόκκινη	γραμμή	

αντιπροσωπεύει	 την	 εξάρτηση	 τους,	 όπως	 προκύπτει	 από	 την	 ανάλυση	

παλινδρόμησης	(regression	analysis).	Η	κλίση	της	γραμμής	βρέθηκε	ίση	με	-0.361,	με	

την	τυπική	απόκλιση	0.05	αντίστοιχα.	Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	προκύπτει	ότι,	η	

διάρρηξη	του	ψυχολογικού	συμβολαίου	επηρεάζει	θετικά	την	πρόθεση	αποχώρησης	

του	εργαζόμενου,	με	αποτέλεσμα	η	υπόθεση	3,	να	επιβεβαιώνεται	ικανοποιητικά.	
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Διάγραμμα	21	

	

7.7.1.	Ο	ρόλος	της	εμπιστοσύνης	

Αναφορικά	με	τον	ρόλο	της	εμπιστοσύνης	και	τη	συσχέτιση	της	με	τις	υπόλοιπες	

έννοιες,	στο	πέμπτο	κεφάλαιο	διατυπώθηκαν	οι	παρακάτω	υποθέσεις:	

	

Υπόθεση	 4:	 Η	 εμπιστοσύνη	 είναι	 μετριαστικός	 παράγοντας	 στη	 σχέση	 μεταξύ	

οργανωσιακής	αλλαγής	και	διάρρηξης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου.	

Υπόθεση	5:	Η	εμπιστοσύνη	είναι	μετριαστικός	παράγοντας	στη	σχέση	μεταξύ	της	

διάρρηξης	και	της	εκδήλωσης	Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη.	

Υπόθεση	6:	Η	εμπιστοσύνη	είναι	μετριαστικός	παράγοντας	στη	σχέση	μεταξύ	της	

διάρρηξης	και	της	πρόθεσης	για	αποχώρηση.	

	

Αναλύοντας	τις	συσχετίσεις	και	παλινδρομήσεις	μεταξύ	της	εμπιστοσύνης	και	των	

προαναφερόμενων	 εννοιών,	 προκύπτει	 μια	 άμεση	 σχέση	 της	 πρώτης	 με	 τις	

υπόλοιπες.	Όπως	φαίνεται	στον	ακόλουθο	πίνακα,	καθώς	αυξάνεται	η	εμπιστοσύνη	

εκπληρώνεται	 σε	 μεγαλύτερο	 βαθμό	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο,	 ενισχύεται	 η	

Συμπεριφορά	Οργανωσιακού	Πολίτη	και	μειώνεται	η	πρόθεση	αποχώρησης.	
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Πίνακας	VIII:	Άμεση	συσχέτιση	και	χαρακτηριστικά	γραμμικής	παλινδρόμησης	μεταξύ	της	

εμπιστοσύνης	και	της	κάθε	έννοιας	ξεχωριστά.	

	 Ψυχολογικό	
Συμβόλαιο	

Συμπεριφορά	
Οργανωσιακού	Πολίτη	

Πρόθεση	
Αποχώρησης	

Εμπιστοσύνη	

Συσχέτιση	Pearson	 0.465	 0.296	 -0.479	

Σημαντικότητα	 0.001	 0.001	 0.001	

R2	 0.216	 0.088	 0.229	

Κλίση	 0.488	 0.212	 -0.454	

	

Προκειμένου	λοιπόν	 να	διερευνηθεί	ο	ρόλος	 της	 εμπιστοσύνης	ως	μετριαστικού	

παράγοντα	 στις	 σχέσεις	 (α)	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 και	 της	

οργανωσιακής	 αλλαγής,	 (β)	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 και	 της	

Συμπεριφοράς	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 και	 (γ)	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου	 και	 της	 πρόθεσης	 αποχώρησης,	 τα	 δεδομένα	 των	 απαντήσεων	

χωρίστηκαν	σε	δύο	κατηγορίες.	Η	πρώτη	κατηγορία	περιελάμβανε	τους	ερωτηθέντες	

που	κατέγραψαν	χαμηλή	εμπιστοσύνη,	δηλαδή	από	1	έως	3.5,	και	η	δεύτερη	αυτούς	

που	 κατέγραψαν	 υψηλή	 εμπιστοσύνη,	 δηλαδή	 από	 3.5	 έως	 7.	 Αυτή	 η	

κατηγοριοποίηση	 διαίρεσε	 το	 στατιστικό	 δείγμα	 σε	 δύο	 σχεδόν	 ίσα	 υποσύνολα,	

δεδομένου	 ότι	 ο	 μέσος	 όρος	 της	 εμπιστοσύνης	 σε	 ολόκληρο	 το	 δείγμα	 βρέθηκε	 να	

είναι	 3.5.	 Συγκεκριμένα,	 τα	 135	 ερωτηματολόγια	 ανήκουν	 στην	 κατηγορία	 της	

χαμηλής	 εμπιστοσύνης	 και	 τα	 υπόλοιπα	 139,	 στην	 κατηγορία	 της	 υψηλής	

εμπιστοσύνης.	 Στη	 συνέχεια,	 πραγματοποιήθηκε	 στατιστική	 ανάλυση	 για	 κάθε	 μια	

κατηγορία	ξεχωριστά	και	έγινε	η	σύγκριση	των	αποτελεσμάτων.	

Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα,	αναφορικά	με	τη	σχέση	μεταξύ	της	διάρρηξης	του	

ψυχολογικού	συμβολαίου	και	της	οργανωσιακής	αλλαγής,	(βλ.	Υπόθεση	1),	υφίσταται	

μια	 θετική	 συσχέτιση,	 δηλαδή	 όσο	 αυξάνεται	 η	 οργανωσιακή	 αλλαγή	 ενισχύεται	 η	

διάρρηξη.	 Ο	 ρόλος	 της	 εμπιστοσύνης	 φαίνεται	 στον	 ακόλουθο	 πίνακα,	 όπου	 στο	

υποσύνολο	 της	 χαμηλής	 εμπιστοσύνης,	 η	 μεταβολή	 της	 διάρρηξης,	 συναρτήσει	 της	

οργανωσιακής	αλλαγής,	βρέθηκε	εντονότερη	από	αυτήν	του	υποσυνόλου	της	υψηλής	

εμπιστοσύνης.	 Η	 εμπιστοσύνη	 φαίνεται	 να	 μετριάζει	 τη	 σχέση	 τους	 και	 να	

επιβεβαιώνεται	η	τέταρτη	υπόθεση.	
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Πίνακας	ΙΧ:	Επιρροή	εμπιστοσύνης	στη	σχέση	διάρρηξης	ψυχολογικού	συμβολαίου	-	

οργανωσιακής	αλλαγής	

Εμπιστοσύνη	 Συντελεστής	Pearson	r	 Σημαντικότητα	 Κλίση	 R2	

Χαμηλή	 -0.248	 0.01	 -0.450	 0.061	

Υψηλή	 -0.180	 0.05	 -0.272	 0.032	

	

Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα,	αναφορικά	με	τη	σχέση	μεταξύ	της	Συμπεριφοράς	

Οργανωσιακού	Πολίτη	και	της	διάρρηξης	του	ψυχολογικού	συμβολαίου,	(βλ.	Υπόθεση	

2),	διακρίνεται	μια	θετική	συσχέτιση.	Αυτό	συνεπάγεται	ότι,	καθώς	εκπληρώνεται	το	

ψυχολογικό	 συμβόλαιο,	 ενισχύεται	 η	 Συμπεριφορά	 Οργανωσιακού	 Πολίτη.	 Παρόλα	

αυτά,	 όπως	 φαίνεται	 στον	 ακόλουθο	 πίνακα,	 η	 συσχέτιση	 αυτή	 είναι	 ασθενής,	 και	

εμφανίζεται	ελαφρώς	ενισχυμένη	στα	άτομα	με	χαμηλή	εμπιστοσύνη,	συγκριτικά	με	

τα	 άτομα	 που	 δηλώνουν	 υψηλή	 εμπιστοσύνη.	 Συνεπώς,	 και	 σε	 αυτή	 τη	 σχέση	

φαίνεται	ότι	η	εμπιστοσύνη	παίζει	έναν	μικρό	μετριαστικό	ρόλο,	όπως	διατυπώθηκε	

στην	πέμπτη	υπόθεση.	

	

Πίνακας	Χ:	Επιρροή	εμπιστοσύνης	στη	σχέση	διάρρηξης	ψυχολογικού	συμβολαίου-	

Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη	

Εμπιστοσύνη	 Συντελεστής	Pearson	r	 Κλίση	

Χαμηλή	 0.121	 0.096	

Υψηλή	 0.048	 0.030	

	

Τέλος,	 σύμφωνα	 με	 τα	 αποτελέσματα,	 αναφορικά	 με	 τη	 σχέση	 της	 πρόθεσης	

αποχώρησης	 και	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου,	 (βλ.	 Υπόθεση	 3),	

υφίσταται	μια	θετική	συσχέτιση,	δηλαδή	καθώς	αυξάνεται	η	διάρρηξη,	ενισχύεται	η	

πρόθεση	αποχώρησης.	Στη	σχέση	αυτή,	όπως	φαίνεται	και	στον	ακόλουθο	πίνακα,	η	

εμπιστοσύνη	δεν	παίζει	κανένα	ρόλο.	Τόσο	τα	άτομα	που	δηλώνουν	χαμηλή	όσο	και	

τα	άτομα	που	δηλώνουν	υψηλή	εμπιστοσύνη,	επιδεικνύουν	την	ίδια	συμπεριφορά.	Η	

εμπιστοσύνη,	παρόλο	που	επηρεάζει	άμεσα	τόσο	την	πρόθεση	αποχώρησης,	όσο	και	
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τη	διάρρηξη,	δεν	επηρεάζει	τη	μεταξύ	τους	σχέση,	κατά	συνέπεια	δεν	επαληθεύεται	η	

έκτη	υπόθεση.	

	

Πίνακας	XI:	Επιρροή	εμπιστοσύνης	στη	σχέση	διάρρηξης	ψυχολογικού	συμβολαίου-

πρόθεσης	αποχώρησης	

Εμπιστοσύνη	 Συντελεστής	Pearson	 Κλίση	

Χαμηλή	 -0.282	 -0.262	

Υψηλή	 -0.286	 -0.235	
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Κεφάλαιο	 8:	 Συμπεράσματα	 και	 συνεισφορά	 της	 εργασίας-

περιορισμοί-προτάσεις	

	

8.1.	Συμπεράσματα	και	συνεισφορά	της	εργασίας	

Στις	 παραγράφους	 που	 ακολουθούν	 καταγράφονται	 τα	 συμπεράσματα	 που	

προέκυψαν	από	τη	διεξαγωγή	της	παρούσας	έρευνας,	αναφέρεται	η	συνεισφορά	της,	

οι	 περιορισμοί	 που	 ίσχυσαν	 κατά	 τον	 σχεδιασμό	 και	 τη	 διεξαγωγή	 της	 και	 τέλος,	

γίνονται	προτάσεις	για	βελτίωση	και	περαιτέρω	διερεύνηση	του	θέματος.	Γενικότερα,	

τα	 αποτελέσματα	 της	 στατιστικής	 ανάλυσης	 και	 των	 ελέγχων	 που	

πραγματοποιήθηκαν,	επικεντρώνονται	στα	ακόλουθα:	

Αναφορικά	με	τα	δημογραφικά	χαρακτηριστικά,	εκτός	των	άλλων	παρατηρήσεων	

που	αναφέρθηκαν	στο	έβδομο	κεφάλαιο,	αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	τα	ευρήματα	στην	

παρούσα	εργασία	υποστηρίζουν	τα	ευρήματα	των	περισσότερων	συναφών	μελετών,	

δηλαδή	 τα	 δημογραφικά	 χαρακτηριστικά	 περιγράφουν	 απλά	 το	 δείγμα	 και	 δεν	

σχετίζονται	 επαρκώς	 με	 καμία	 από	 τις	 προς	 εξέταση	 έννοιες.	 Η	 συντριπτική	

πλειοψηφία	 των	 ερευνητών,	 που	 έχουν	 εξετάσει	 τα	 δημογραφικά	 χαρακτηριστικά,	

δεν	 έχουν	 επισημάνει	 σημαντικές	 συσχετίσεις	 τους	 με	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	

(Coyle-Shapiro	και	Kessler,	2002;	Herriot,	Manning	και	Kidd,	1997).	

Αναφορικά	 με	 την	 εφαρμογή	 των	 οργανωσιακών	 αλλαγών	 εξαιτίας	 της	

οικονομικής	 κρίσης,	 βρέθηκε	 ότι	 ο	 ένας	 στους	 δύο	 συμμετέχοντες	 εκτιμά	 ότι	 έχουν	

συντελεστεί	 αρκετές	 οργανωσιακές	 αλλαγές	 την	 τελευταία	 πενταετία	 στο	

πανεπιστήμιο,	 με	 τις	 περισσότερες	 απαντήσεις	 να	 επικεντρώνονται	 στη	 σημαντική	

μείωση	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού,	 τη	 μείωση	 των	 αποδοχών	 και	 την	 αλλαγή	 των	

καθηκόντων	 των	 εργαζόμενων	 (εσωτερική	 κινητικότητα).	 Συνεπώς	 επιβεβαιώνονται	

τα	 ευρήματα	 προηγούμενων	 μελετητών,	 σύμφωνα	 με	 τα	 οποία	 οι	 διάφορες	

οργανωσιακές	 αλλαγές	 που	 επιβλήθηκαν	 λόγω	 της	 οικονομικής	 ύφεσης	 οδήγησαν	

στην	 επανεκτίμηση	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 και	 την	 πιθανή	 διάρρηξή	 του	

(Rousseau,	2000;	De	Hauw	και	De	Vos,	2010;	Roche	και	συνεργάτες,	2011;	Metz,	Kulik,	

Brown,	και	Cregan,	2012).	Στην	παρούσα	εργασία	αποδεικνύεται	ότι,	οι	οργανωσιακές	

αλλαγές	που	συντελέστηκαν	την	τελευταία	πενταετία,	επηρεάζουν	μεν	θετικά,	αλλά	

όχι	 ιδιαίτερα	 σημαντικά	 τη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου.	 Το	 φαινόμενο	

αυτό	μπορεί	να	εξηγηθεί	από	το	γεγονός	ότι	οι	εργαζόμενοι	αντιλαμβάνονται	ότι	οι	

εφαρμοζόμενες	 αλλαγές	 δεν	 αποτελούν	 επιλογές	 της	 ηγεσίας	 του	 πανεπιστημίου,	
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αλλά	 είναι	 απόρροια	 των	 περιοριστικών	 κυβερνητικών	 πολιτικών	 και	 των	

μνημονιακών	δεσμεύσεων	της	χώρας.	

Εξετάζοντας	 την	 αντίληψη	 των	 συμμετεχόντων	 για	 τον	 βαθμό	 εκπλήρωσης	 των	

προσδοκιών	 τους,	 το	 αποτέλεσμα	 επιβεβαιώνει	 ότι,	 οι	 οκτώ	 στους	 δέκα	 βιώνουν	

διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 τους	 συμβολαίου.	 Σύμφωνα	 με	 τα	 συμπεράσματα	 των	

Morrison	 και	 Robinson	 (1997),	 η	 διάρρηξη	 μπορεί	 να	 παρουσιάζεται	 όταν	 ένας	

οργανισμός	 αντιμετωπίζει	 οικονομικές	 δυσκολίες	 και	 αυτό	 επιβεβαιώνεται	 στην	

παρούσα	εργασία.	Όμως,	παρόλο	που	καταγράφεται	υψηλό	ποσοστό	διάρρηξης	του	

ψυχολογικού	 συμβολαίου	 των	 συμμετεχόντων,	 (ποσοστό	 81%),	 ταυτόχρονα	

αποδεικνύεται	 ότι	 ένα	 σημαντικό	 ποσοστό	 (64%)	 των	 ερωτώμενων	 επιδεικνύει	

Συμπεριφορά	 Οργανωσιακού	 Πολίτη	 σε	 υψηλό	 βαθμό.	 	 Το	 φαινόμενο	 αυτό	

αποδεικνύει	ότι	δεν	επιβεβαιώνονται	επαρκώς	τα	ευρήματα	προηγούμενων	συναφών	

μελετών	 (Robinson	 και	Morrisson,	 1995;	 Podsakoff	 και	 συνεργάτες,	 2000;	 Restubog	

και	συνεργάτες,	2008).		

Στην	περίπτωση	της	πρόθεσης	αποχώρησης	η	διάρρηξη	βρέθηκε	να	την	επηρεάζει	

ικανοποιητικά,	 επιβεβαιώνοντας	 τα	 ευρήματα	 προηγούμενων	 μελετητών	 (Suazo,	

2009;	 De	 Hauw	 και	 De	 Vos,	 2010).	 Στην	 παρούσα	 εργασία	 ένα	 σημαντικό	 ποσοστό	

67%	των	ερωτώμενων,	δήλωσε	ότι	δεν	επιθυμεί	να	αποχωρήσει	από	την	εργασία	του.	

Το	 φαινόμενο	 αυτό	 πιθανότατα	 να	 αποδίδεται	 στην	 εργασιακή	 ανασφάλεια	 των	

συμμετεχόντων,	 λόγω	 των	 αυξημένων	 ποσοστών	 ανεργίας	 που	 καταγράφονται	 στη	

χώρα	μας	τα	τελευταία	χρόνια.	Βέβαια	παρόλο	που	η	πλειοψηφία	των	ερωτώμενων	

είναι	δημόσιοι	υπάλληλοι	και	έχουν	την	δυνατότητα,	βάσει	της	κείμενης	νομοθεσίας,	

να	 αιτηθούν	 μετάταξη	 ή	 απόσπαση	 σε	 άλλη	 υπηρεσία	 του	 δημόσιου	 τομέα,	 οι	

περισσότεροι	συμμετέχοντες	δεν	το	επιλέγουν.	

	 Παρόλο	που	οι	περισσότεροι	των	συμμετεχόντων	διαπιστώνουν	ότι	ο	φορέας	

δεν	 έχει	 εκπληρώσει	 τις	 προσδοκίες	 τους,	 ένα	 σημαντικό	 ποσοστό	 50.8%,	

εξακολουθεί	να	εμπιστεύεται	αρκετά	την	ηγεσία	του	πανεπιστημίου	για	το	μέλλον	της	

εργασίας	του.	Πιθανά	οι	ερωτώμενοι	να	αντιλαμβάνονται	τις	οργανωσιακές	αλλαγές,	

ως	πολιτικές	αποφάσεις	της	κεντρικής	κυβέρνησης,	που	ισχύουν	για	όλο	το	δημόσιο	

τομέα	και	όχι	ως	αποφάσεις	 της	ηγεσίας	του	φορέα.	Τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	

κατέδειξαν	 ότι,	 όσο	 μεγαλύτερη	 είναι	 η	 εμπιστοσύνη	 των	 συμμετεχόντων,	 τόσο	

αυξάνεται	 η	 εκπλήρωση	 του	 ψυχολογικού	 τους	 συμβολαίου	 και	 η	 επίδειξη	 της	

Συμπεριφοράς	Οργανωσιακού	Πολίτη,	ενώ	ταυτόχρονα	μειώνεται	η	πρόθεση	τους	για	
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αποχώρηση.	 Στους	 ερωτώμενους	 που	 επιδεικνύουν	 χαμηλή	 εμπιστοσύνη	 προς	 την	

ηγεσία	 του	 φορέα,	 η	 μεταβολή	 της	 διάρρηξης,	 συναρτήσει	 της	 οργανωσιακής	

αλλαγής,	 είναι	 εντονότερη	 από	 αυτών	 που	 εξακολουθούν	 να	 εμπιστεύονται	 την	

ηγεσία	 του	 φορέα,	 δηλαδή	 φαίνεται	 ότι	 στην	 κατηγορία	 αυτή	 των	 εργαζομένων,	 η	

εμπιστοσύνη	 μετριάζει	 περισσότερο	 τη	 διάρρηξη.	 Τα	 συμπεράσματα	 αυτά	

επιβεβαιώνουν	 τα	 ευρήματα	 της	διαχρονικής	μελέτης	 της	Robinson	 (1996),	 η	οποία	

αναγνώρισε	 και	 εμπειρικά	 την	 εμπιστοσύνη	 ως	 μετριαστικό	 παράγοντα	 στη	 σχέση	

μεταξύ	της	διάρρηξης	και	της	συνεισφοράς	του	εργαζόμενου.	

Την	 κατανόηση	 της	διάρρηξης,	 ο	 εργαζόμενος	με	υψηλό	 επίπεδο	 εμπιστοσύνης,	

θα	 την	 αντιληφθεί	 ανάλογα	 με	 την	 εμπιστοσύνη	 του,	 κατά	 συνέπεια	 θα	 την	

ερμηνεύσει	 θεωρώντας	 την	 ίσως	 ως	 απρόβλεπτο	 γεγονός,	 εκτός	 της	 ευθύνης	 του	

εργοδότη,	 όπως	 στην	 περίπτωση	 της	 παρούσας	 μελέτης	 είναι	 η	 ηγεσία	 του	

πανεπιστημίου.	Ως	αποτέλεσμα,	ο	εργαζόμενος	θα	είναι	σε	θέση	να	διατηρήσει	ένα	

σχετικά	 υψηλό	 επίπεδο	 εμπιστοσύνης	 στον	 εργοδότη,	 παρά	 την	 διάρρηξη	 που	

αντιλαμβάνεται.	Αντίθετα,	ένας	εργαζόμενος	με	χαμηλή	εμπιστοσύνη	θα	ερμηνεύσει	

τη	 διάρρηξη	 του	 ψυχολογικού	 του	 συμβολαίου	 με	 αρνητικό	 τρόπο,	 π.χ.	 θα	 την	

θεωρήσει	 ως	 σκόπιμη	 εκ	 μέρους	 του	 εργοδότη.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 ο	 εργαζόμενος	 με	

χαμηλή	εμπιστοσύνη	δεν	θα	τη	διατηρήσει,	μετά	από	μια	διάρρηξη	του	ψυχολογικού	

του	συμβολαίου.		

Τέλος,	 η	 εμπιστοσύνη,	 που	 κατέγραψαν	 οι	 ερωτώμενοι,	 παρόλο	 που	 επηρεάζει	

άμεσα	 τόσο	 την	 πρόθεση	 αποχώρησης,	 όσο	 και	 τη	 διάρρηξη,	 δεν	 φαίνεται	 να	

επηρεάζει	 τη	 μεταξύ	 τους	 σχέση.	 Σύμφωνα	 με	 τα	 αποτελέσματα	 βρέθηκε	 ότι,	 η	

εμπιστοσύνη	 του	 εργαζόμενου	 στον	 φορέα	 αποτελεί	 πολύ	 σημαντικό	 παράγοντα,	

χωρίς	 να	 είναι	 ο	 μοναδικός,	 που	 επηρεάζει	 τη	 στάση	 και	 συμπεριφορά	 του	

εργαζόμενου.	 Όπως	 έχει	 καταδειχθεί	 σε	 προηγούμενες	 έρευνες,	 οι	 ανεκπλήρωτες	

προσδοκίες	 δεν	 μπορούν	 να	 δικαιολογήσουν	 από	 μόνες	 τους	 τα	 αποτελέσματα	 της	

διάρρηξης.	 Όμως,	 επιβεβαιώνεται	 επίσης	 ότι,	 η	 εμπιστοσύνη,	 επηρεάζοντας	 τις	

πεποιθήσεις	των	εργαζομένων,	επηρεάζει	τη	στάση	και	συμπεριφορά	τους.	

Η	παρούσα	εργασία,	παρά	τους	περιορισμούς	που	ίσχυσαν	κατά	την	εκπόνησή	της	

και	θα	αναφερθούν	στη	συνέχεια,	διαπιστώθηκε	σύμφωνα	με	την	ανταπόκριση	των	

ερωτώμενων,	 ότι	 υπήρξε	 πρωτότυπη	 και	 ως	 προς	 τη	 θεματολογία	 αλλά	 και	 το	

περιεχόμενο	 του	 ερωτηματολογίου.	 Είχαν	 προηγηθεί	 αρκετές	 δειγματοληπτικές	

έρευνες	 μεταξύ	 των	 διοικητικών	 υπαλλήλων	 του	 φορέα,	 αλλά	 ήταν	 η	 πρώτη	
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αναφορικά	με	τις	επιπτώσεις	της	οικονομικής	κρίσης	στο	ψυχολογικό	συμβόλαιο	των	

εργαζομένων.	Το	γεγονός	ότι	στην	έρευνα	συμμετείχαν	και	εκπρόσωποι	της	διοίκησης	

του	φορέα,	διοικητικοί	προϊστάμενοι,	σε	ποσοστό	18,98%	του	δείγματος	αποτελεί	ένα	

σημαντικό	 συγκριτικό	 πλεονέκτημα	 για	 την	 εξαγωγή	 των	 συμπερασμάτων,	 διότι	

εμπεριέχονται	 και	 οι	 ατομικές	 πεποιθήσεις	 εργαζομένων	 που	 κατέχουν	 θέσεις	

αυξημένης	ευθύνης.	Αυτό	βέβαια	δεν	συνεπάγεται	ότι	οι	πεποιθήσεις	και	αντιλήψεις	

τους	είναι	ταυτόσημες	με	αυτές	της	ηγεσίας	του	φορέα.			

Θεωρώντας	 δεδομένο	 ότι	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 είναι	 σημαντικό	 για	 την	

κατανόηση	 της	 εργασιακής	 συμπεριφοράς	 και	 των	 διαχρονικών	 αλλαγών	 που	

προκαλούνται	 στη	 σχέση	 εργασίας,	 αυτή	 η	 μελέτη	 μπορεί	 να	 συνεισφέρει	 στη	

διαμόρφωση	διοικητικών	πρακτικών	ώστε	να	μετριάζονται	οι	αρνητικές	πεποιθήσεις	

των	 εργαζομένων	 και	 οι	 στερεοτυπικές	 αντιλήψεις	 τους,	 για	 την	 υλοποίηση	 της	

όποιας	αλλαγής.		

Οι	 διοικητικές	 πρακτικές	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 εφαρμοστούν	 από	 τη	 διοίκηση	

Ανθρώπινων	 Πόρων	 του	 φορέα,	 θα	 μπορούσαν	 να	 έχουν	 στόχο	 την	 ενίσχυση	 της	

αντιλαμβανόμενης	 οργανωσιακής	 υποστήριξης	 και	 της	 εμπιστοσύνης	 των	

εργαζομένων,	 αντανακλώντας	 εκείνες	 τις	 ενέργειες	 που	 θα	 αποβαίνουν	 ευνοϊκές	 ή	

τουλάχιστον	μη	επιζήμιες	για	το	μέλλον	της	εργασίας	τους.	Ειδικότερα	θα	μπορούσαν	

να	 στοχεύουν	 στην	 εξάλειψη	 της	 προκατάληψης	 των	 εργαζομένων	 σε	 θέματα	

εφαρμογής	 της	 διαδικαστικής	 και	 διανεμητικής	 δικαιοσύνης	 εντός	 του	 οργανισμού.	

Τέλος,	διοικητικές	πρακτικές	που	έχουν	στόχο	να	βελτιώσουν	την	επικοινωνία	και	την	

πληροφόρηση	 εντός	 του	 οργανισμού,	 την	 αναγνώριση	 της	 ικανότητας	 των	

διοικούμενων	να	διαχειριστούν	 την	αλλαγή,	 την	συμμετοχή	και	 την	υποστήριξη	 των	

εργαζομένων	 κατά	 την	 υλοποίησή	 της,	 είναι	 παράγοντες	 που	 επηρεάζουν	 το	

ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 των	 εργαζομένων,	 ειδικότερα	 σε	 περιόδους	 οικονομικής	

κρίσης	και	απρογραμμάτιστων	αλλαγών.	

	

8.2.	Περιορισμοί	στη	διεξαγωγή	της	έρευνας	

Στην	 παρούσα	 εργασία	 καταβλήθηκε	 κάθε	 δυνατή	 προσπάθεια,	 κατά	 το	 στάδιο	

του	 σχεδιασμού	 της	 έρευνας,	 να	 αντληθούν	 αξιόπιστα	 και	 έγκυρα	 αποτελέσματα.	

Παρόλα	αυτά	παρουσιάζει	και	ορισμένους	σημαντικούς	περιορισμούς.	Πρώτον,	στον	

ελληνικό	δημόσιο	τομέα	υπάρχουν	πολλές	ιδιαιτερότητες,	που	αναδεικνύονται	μέσα	

από	 το	 πολυδαίδαλο	 νομοθετικό	 πλαίσιο	 που	 διέπει	 τις	 εργασιακές	 σχέσεις,	 με	
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αποτέλεσμα	 τα	 ευρήματά	 της	 εργασίας	 να	 μην	 είναι	 δυνατόν	 να	 γενικευθούν	 με	

ασφάλεια,	για	όλους	τους	εργαζόμενους	του	δημόσιου	τομέα.		

Δεύτερον,	υπάρχει	η	πιθανότητα	 τα	ατομικά	 χαρακτηριστικά	που	σχετίζονται	με	

την	 οργανωσιακή	 κουλτούρα	 των	 δημοσίων	 υπαλλήλων	 στη	 χώρα	 μας,	 να	 μην	

αντικατοπτρίζουν	 τα	 ευρήματα	 διεθνώς.	 Έως	 σήμερα	 δεν	 έχει	 εξεταστεί	 επαρκώς	 η	

επιρροή	της	οργανωσιακής	κουλτούρας	στις	αντιλήψεις	των	εργαζομένων	αναφορικά	

με	 το	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο,	 απαιτούνται	 περαιτέρω	 έρευνες,	 προτού	 εξαχθούν	

ασφαλή	συμπεράσματα	για	όλους	τους	εργαζόμενους.	

	 Τρίτον,	 ένας	 άλλος	 περιορισμός	 θα	 μπορούσε	 να	 θεωρηθεί	 η	 στατική	

διερεύνηση	 των	 επιπτώσεων	 των	 οργανωσιακών	 αλλαγών	 στο	 ψυχολογικό	

συμβόλαιο.	 Μία	 παρόμοια	 έρευνα	 που	 θα	 μπορούσε	 να	 διεξαχθεί,	 μετά	 από	 ένα	

εύλογο	 χρονικό	 διάστημα	 π.χ.	 δύο	 ετών,	 θα	 μπορούσε	 να	 παρουσιάσει	 συγκρίσιμα	

στατιστικά	δεδομένα,	με	μεγαλύτερα	ποσοστά	αξιοπιστίας.	Επιπρόσθετα	ο	εξαιρετικά	

σύντομος	 χρόνος	 διεξαγωγής	 της	 έρευνας	 (45	 ημέρες),	 παρόλο	 που	 το	 στατιστικό	

δείγμα	 των	 274	 ερωτώμενων	 θεωρείται	 αρκετά	 ικανοποιητικό,	 αποτελεί	 έναν	

περιοριστικό	 παράγοντα.	 Είναι	 γεγονός	 ότι	 σε	 ένα	 μεγαλύτερο	 δείγμα	 και	

διευρύνοντας	την	έρευνα	και	σε	οργανισμούς	του	ιδιωτικού	τομέα,	τα	συμπεράσματα	

να	ήταν	ασφαλέστερα	και	αντιπροσωπευτικότερα.	

	

8.3.	Προτάσεις	βελτίωσης	σε	μελλοντική	έρευνα	

Τα	 ελληνικά	 πανεπιστήμια	 είναι	 φορείς	 οι	 οποίοι	 εποπτεύονται	 μεν	 από	 την	

κεντρική	πολιτική	εξουσία,	αλλά	είναι	αυτοδιοικούμενοι,	νομοθετικά	τουλάχιστον.	Οι	

μελετητές	θα	μπορούσαν	να	διερευνήσουν	αντίστοιχα	τις	επιπτώσεις	της	οικονομικής	

κρίσης	 στο	 ψυχολογικό	 συμβόλαιο	 των	 διοικητικών	 υπαλλήλων	 αντίστοιχων	

πανεπιστημίων	του	εξωτερικού,	ειδικότερα	σε	χώρες	που	έχουν	επηρεαστεί	από	την	

οικονομική	κρίση.	Η	έρευνα	θα	μπορούσε	να	πραγματοποιηθεί	σε	ευρωπαϊκά	ή	άλλα	

κράτη	διεθνώς,	όπου	ισχύει	διαφορετικό	νομικό	και	θεσμικό	πλαίσιο	στις	εργασιακές	

σχέσεις,	αλλά	και	διαφορετική	οργανωσιακή	κουλτούρα.	

Επιπρόσθετα,	 μία	 μελλοντική	 έρευνα	 θα	 μπορούσε	 να	 στραφεί	 στην	 εξέταση	

άλλων	 προσδιοριστικών	 παραγόντων	 του	 ψυχολογικού	 συμβολαίου	 όπως,	 η	

προσωπικότητα	 και	 τα	 ατομικά	 χαρακτηριστικά	 του	 εργαζόμενου,	 τα	 οποία	 έχουν	

βρεθεί	 ότι	 επηρεάζουν	 σημαντικά	 την	 ανάπτυξη	 και	 διατήρηση	 του,	 (Raja	 (2004).	

Επίσης	 μία	 μελλοντική	 έρευνα	 θα	 μπορούσε	 να	 εξετάσει	 τη	 θετική	 οργανωσιακή	
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υποστήριξη	 που	 αποτελεί	 μετριαστικό	 παράγοντα	 της	 διάρρηξης	 του	 ψυχολογικού	

συμβολαίου	(Suazo,	2009).	Αντικατοπτρίζει	τις	πεποιθήσεις	του	εργαζόμενου	για	τον	

βαθμό	 εκτίμησης	 και	 την	 υποστήριξη	 του	 εργοδότη	 και	 αποτελεί	 παράγοντα	 που	

επηρεάζει	το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	των	εργαζομένων.		

Γενικότερα	 και	 σύμφωνα	 με	 όσα	 προαναφέρθηκαν	 στην	 παρούσα	 εργασία,	 το	

ψυχολογικό	συμβόλαιο	βασίζεται	 στη	σχέση	 του	 εργαζόμενου	με	 τον	 εργοδότη	 του	

και	 στην	 προσδοκία	 ότι	 ο	 καθένας	 από	 τη	 μεριά	 του	 θα	 επιδείξει	 σεβασμό	 για	 την	

ευημερία	 του	 άλλου.	 Αυτή	 η	 σιωπηρή	 συμφωνία	 θεωρείται	 δεδομένη,	 μέχρι	 να	

διαταραχτεί,	 αλλά	 και	 εξαιρετικά	 ευάλωτη,	 ιδιαίτερα	 σε	 περιόδους	 οικονομικής	

κρίσης	που	βιώνει	η	χώρα	μας.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	

	

	
Αγαπητοί/ες	συνάδελφοι/σσες,	
Θα	 σας	 παρακαλούσα	 θερμά	 να	 καταγράψετε	 τη	 γνώμη	 σας,	 συμπληρώνοντας	 το	
παρακάτω	 ερωτηματολόγιο	 που	 θα	 συνεισφέρει	 στη	 διερεύνηση	 των	 επιπτώσεων	 των	
οργανωσιακών	 αλλαγών	 στις	 εργασιακές	 σας	 σχέσεις,	 οι	 οποίες	 αλλαγές	
πραγματοποιήθηκαν	στο	ΑΠΘ	λόγω	της	οικονομικής	κρίσης	στη	χώρα	μας.	
Ο	χρόνος	συμπλήρωσης	που	απαιτείται	είναι	λίγα	λεπτά	και	δεν	υπάρχουν	σωστές	ή	λάθος	
απαντήσεις.	 Υπογραμμίζεται	 ότι	 το	 ερωτηματολόγιο	 συμπληρώνεται	 ανώνυμα,	 θα	
χρησιμοποιηθεί	αποκλειστικά	και	μόνο	στο	πλαίσιο	εκπόνησης	διπλωματικής	εργασίας	με	
θέμα	«Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης:	Μελέτη	περίπτωσης	ενός	
ελληνικού	 ΑΕΙ»	 και	 οι	 απαντήσεις	 σας	 θα	 παραμείνουν	 απόλυτα	 εμπιστευτικές.	 Η	
συμμετοχή	 σας	 είναι	 εθελοντική,	 αλλά	 η	 συνεισφορά	 σας	 πολύτιμη	 και	 ουσιαστική.	 Σας	
ευχαριστώ	εκ	των	προτέρων	για	τον	χρόνο	και	τη	διάθεση	συνεργασίας	σας.	
Με	εκτίμηση,	
Άρτεμις	Σ.	Πλουμπή	(e-mail:aploumpi@rect.auth.gr,	Τηλ.	2310-996713,	991601)	
	

A.	Παρακαλώ	συμπληρώστε	την	επιλογή	σας	με	Χ	στο	λευκό	κελί,	δίπλα	ή	κάτω	από	
την	ερώτηση:	

Α.	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1.	Φύλο	 ΑΝΔΡΑΣ	 	 ΓΥΝΑΙΚΑ	 	
2.	Ηλικία	 18-30	 31-40	 41-50	 51-60	 60+	

	 	 	 	 	
3.	Οικογενειακή	

κατάσταση	
Άγαμος/η	 Έγγαμος/η	 Διαζευγμένος/η	 Μονογονεϊκή	

οικογένεια	
Συμβίωση	 Αρ.	Παιδιών	

	 	 	 	 	 	
4.	Θέση	εργασίας	 Υπάλληλος	 	 Προϊστάμενος/η	 	
5.	Συνολικά	έτη	

εργασίας	
έως	5	 5-10	 10-20	 20-30	 30+	

	 	 	 	 	
6.	Έτη	εργασίας	στο	ΑΠΘ	 έως	5	 5-10	 10-20	 20-30	 30+	

	 	 	 	 	
7.	Έτη	εργασίας	στην	

παρούσα	θέση	
έως	5	 5-10	 10-20	 20-30	 30+	

	 	 	 	 	

8.	Επίπεδο	εκπαίδευσης	 ΥΕ	 ΔΕ	 ΤΕ	 ΠΕ	 Μεταπτυχιακό	 Διδακτορικό	
	 	 	 	 	 	

9.	Είδος	εργασιακής	
σχέσης	

Μόνιμος/η	 ΙΔΑΧ	 Συμβασιούχος		 Υπάλληλος	ΙΔΟΧ	

	 	 	 	
10.	Έχετε	ενταχθεί	ποτέ	

σε	διαθεσιμότητα		
ΝΑΙ	 	 ΟΧΙ	 	

	
	
	
	
	
B.	Παρακαλώ	καταγράψτε	την	επιλογή	σας	με	Χ	στο	αντίστοιχο	τετραγωνάκι:	
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1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Καθόλου	 Ελάχιστα	 Λίγο	 Αρκετά	 Πολύ	 Πάρα	πολύ	 Απόλυτα	

	
Σε	ποιο	βαθμό	συντελούνται	οι	παρακάτω	αλλαγές	την	τελευταία	
πενταετία	στο	ΑΠΘ:		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

1.	 γενικές	 αλλαγές	 σε	 επίπεδο	 ηγεσίας,	 προσωπικού,	 υπηρεσιών	
και	διαδικασιών;	

	 	 	 	 	 	 	

2.	 συγχώνευση	Τμημάτων		 	 	 	 	 	 	 	
3.	 κάποια	αναδιοργάνωση	στο	τμήμα	σας	 	 	 	 	 	 	 	
4.	 αλλαγή	στη	σύσταση	της	ομάδας	εργασίας	σας	 	 	 	 	 	 	 	
5.	 αλλαγή	των	καθηκόντων	σας	 	 	 	 	 	 	 	
6.	 μείωση	του	προσωπικού	στο	ΑΠΘ	 	 	 	 	 	 	 	
7.	 αλλαγή	στις	αποδοχές	σας	 	 	 	 	 	 	 	
8.	 Χρειάζεται	να	προσαρμόζεστε	σε	αλλαγές	μέσα	στο	ΑΠΘ;	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
Γ.	Παρακαλώ	καταγράψτε	την	επιλογή	σας	με	Χ	στο	αντίστοιχο	τετραγωνάκι:	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Καθόλου	 Ελάχιστα	 Λίγο	 Αρκετά	 Πολύ	 Πάρα	πολύ	 Απόλυτα	
	

Σε	ποιό	 βαθμό	θεωρείτε	 ότι	 το	ΑΠΘ	έχει	 την	 υποχρέωση	 να	 σας	
παρέχει	τα	παρακάτω:	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

1.	 ευκαιρίες	για	εργασιακή	εξέλιξη	 	 	 	 	 	 	 	

2.	 ενδιαφέρουσα	εργασία	που	συμβάλλει	στην	εργασιακή	
σας	εξέλιξη	

	 	 	 	 	 	 	

3.	 ευέλικτο	ωράριο	για	την	αντιμετώπιση	έκτακτων	
προβλημάτων	στην	προσωπική	σας	ζωή	

	 	 	 	 	 	 	

4.	 δίκαιη	ανταμοιβή	 	 	 	 	 	 	 	

5.	 αναβάθμιση	του	αντικειμένου	εργασίας	σας	μετά	από	
εκπαίδευση	της	υπηρεσίας	σας	

	 	 	 	 	 	 	

6.	 1. ευκαιρίες	να	επιδείξετε	τις	δεξιότητες	και	ικανότητές	σας	 	 	 	 	 	 	 	

7.	 2. εργασιακή	ασφάλεια,	ασφαλείς	συνθήκες	εργασίας	 	 	 	 	 	 	 	

8.	 3. επιπρόσθετες	αποζημιώσεις	και	παροχές	σε	περίπτωση	
που	παρέχετε	υπερωριακή	εργασία	

	 	 	 	 	 	 	

9.	 αύξηση	αποδοχών	 	 	 	 	 	 	 	

10.	 τακτική	ενημέρωση	για	την	αξιολόγηση	της	απόδοσής	
σας	

	 	 	 	 	 	 	

11.	 δίκαιη	και	ισότιμη	κατανομή	εργασίας	 	 	 	 	 	 	 	

12.	 δυνατότητα	ανάπτυξης	πρωτοβουλίας	 	 	 	 	 	 	 	

13.	 αναγνώριση	της	προσφοράς	σας	 	 	 	 	 	 	 	

14.	 παροχή	της	απαραίτητης	υλικοτεχνικής	υποδομής	για	την	
εργασία	σας	

	 	 	 	 	 	 	

15.	 υπερκάλυψη	των	προσδοκιών	σας	σε	ανταπόδοση	της	
προσφοράς	σας	
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Δ.	Παρακαλώ	καταγράψτε	την	επιλογή	σας	με	Χ	στο	αντίστοιχο	τετραγωνάκι:	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Καθόλου	 Ελάχιστα	 Λίγο	 Αρκετά	 Πολύ	 Πάρα	πολύ	 Απόλυτα	

	
Σε	ποιό	βαθμό	πιστεύετε	ότι	το	ΑΠΘ	σας	παρέχει	την	παρούσα	
χρονική	στιγμή	τα	παρακάτω:	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

1.	 παροχή	ευκαιριών	για	εργασιακή	εξέλιξη	 	 	 	 	 	 	 	

2.	 ενδιαφέρουσα	εργασία	που	συμβάλλει	στην	εργασιακή	
σας	εξέλιξη	

	 	 	 	 	 	 	

3.	 ευέλικτο	ωράριο	για	την	αντιμετώπιση	προβλημάτων	
στην	προσωπική	σας	ζωή	

	 	 	 	 	 	 	

4.	 δίκαιη	ανταμοιβή	 	 	 	 	 	 	 	

5.	 αναβάθμιση	του	αντικειμένου	εργασίας	σας	μετά	από	
εκπαίδευση	που	παρέχει	η	υπηρεσία	σας	

	 	 	 	 	 	 	

4. 6.	 5. ευκαιρίες	να	επιδείξετε	τις	δεξιότητες	και	ικανότητές	
σας	

	 	 	 	 	 	 	

6. 7.	 εργασιακή	ασφάλεια,	ασφαλείς	συνθήκες	εργασίας	 	 	 	 	 	 	 	

7. 8.	 επιπρόσθετες	αποζημιώσεις	και	παροχές	σε	περίπτωση	
που	παρέχετε	υπερωριακή	εργασία	

	 	 	 	 	 	 	

9.	 αύξηση	αποδοχών	 	 	 	 	 	 	 	

10.	 τακτική	ενημέρωση	για	την	αξιολόγηση	της	απόδοσής	
σας	

	 	 	 	 	 	 	

11.	 δίκαιη	και	ισότιμη	κατανομή	εργασίας	 	 	 	 	 	 	 	

12.	 δυνατότητα	ανάπτυξης	πρωτοβουλίας	 	 	 	 	 	 	 	

13.	 αναγνώριση	της	προσφοράς	σας	 	 	 	 	 	 	 	

14.	 παροχή	της	απαραίτητης	υλικοτεχνικής	υποδομής	για	
την	εργασία	σας	

	 	 	 	 	 	 	

15.	 υπερκάλυψη	των	αρχικών	προσδοκιών	σας	σε	
ανταπόδοση	της	προσφοράς	σας	

	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
Ε.	Παρακαλώ	καταγράψτε	την	επιλογή	σας	με	Χ	στο	αντίστοιχο	τετραγωνάκι:	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Καθόλου	 Ελάχιστα	 Λίγο	 Αρκετά	 Πολύ	 Πάρα	πολύ	 Απόλυτα	
	

Σε	 ποιό	 βαθμό	 πιστεύετε	 ότι	 την	 παρούσα	 χρονική	 στιγμή	
επιδεικνύετε	την	παρακάτω	συμπεριφορά	στη	δουλειά	σας;	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

1.	 δίνετε	προτεραιότητα	στην	εκτέλεση	των	καθηκόντων	
σας	έστω	και	εις	βάρος	της	προσωπικής	σας	ζωής		

	 	 	 	 	 	 	

2.	 συμμετέχετε	τακτικά	σε	εργασίες	που	δεν	είναι	σχετικές	
με	το	αντικείμενο	της	εργασίας	σας	

	 	 	 	 	 	 	

3.	 προασπίζετε	το	συμφέρον	του	ΑΠΘ	έναντι	τρίτων	 	 	 	 	 	 	 	

4.	 εργάζεστε	θεωρώντας	ότι	τα	προβλήματα	του	ΑΠΘ	είναι	
και	δικά	σας	προβλήματα	

	 	 	 	 	 	 	

5.	 εργάζεστε	με	την	ίδια	προθυμία	για	την	εκπλήρωση	των	 	 	 	 	 	 	 	
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οργανωσιακών	στόχων	του	ΑΠΘ		
6.	 ενημερώνεστε	από	προσωπικό	ενδιαφέρον	για	τις	

εξελίξεις	αναφορικά	με	την	εργασία	σας	
	 	 	 	 	 	 	

7.	 συμμετέχετε	σε	εργασίες	που	δεν	είναι	στο	πλαίσιο	των	
καθηκόντων	σας,	αλλά	ενισχύουν	την	αποδοτικότητα	των	
υπηρεσιών	του	ΑΠΘ	(π.χ.	επιτροπές	εργασίας)	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

8.	 συμμετέχετε	σε	δράσεις	που	έχουν	στόχο	την	ενίσχυση	
του	πολιτιστικού	και	κοινωνικού	προφίλ	του	ΑΠΘ	(π.χ.,	
εθελοντική	αιμοδοσία)	

	 	 	 	 	 	 	

9.	 εργάζεστε	το	ίδιο	αποδοτικά	ακόμα	και	σε	περίπτωση	
αλλαγής	των	ανταμοιβών	σας	(μείωση)	

	 	 	 	 	 	 	

10	 εξυπηρετείτε	με	την	ίδια	προθυμία	τους	φοιτητές,	
διδάσκοντες,	διοικητικούς	υπαλλήλους	ή/και	τους	
λοιπούς	αποδέκτες	των	υπηρεσιών	του	ΑΠΘ	

	 	 	 	 	 	 	

11.	 αντικαθιστάτε	τους/τις	συναδέλφους	σας	στα	καθήκοντά	
τους	σε	περίπτωση	απουσίας	τους	

	 	 	 	 	 	 	

12.	 βοηθάτε	τους/τις	συναδέλφους	σας	όταν	αντιμετωπίζουν	
προβλήματα	στη	δουλειά	τους	

	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
ΣΤ.	Παρακαλώ	καταγράψτε	την	επιλογή	σας	με	Χ	στο	αντίστοιχο	τετραγωνάκι:	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Καθόλου	 Ελάχιστα	 Λίγο	 Αρκετά	 Πολύ	 Πάρα	πολύ	 Απόλυτα	

	
	 Σε	ποιο	βαθμό:	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
1.	 εμπιστεύεστε	την	ηγεσία	του	ΑΠΘ	ότι	θα	διατηρήσετε	τη	

δουλειά	σας;	
	 	 	 	 	 	 	

2.	 πιστεύετε	ότι	οι	προθέσεις	της	ηγεσίας	του	ΑΠΘ	για	το	
μέλλον	της	εργασίας	σας	είναι	ειλικρινείς	και	καλές;	

	 	 	 	 	 	 	

3.	 εμπιστεύεστε	την	ηγεσία	του	ΑΠΘ	να	φροντίσει	για	τα	
εργασιακά	σας	δικαιώματα;	

	 	 	 	 	 	 	

4.	 πιστεύετε	ότι	η	ηγεσία	του	ΑΠΘ	έχει	υψηλή	ακεραιότητα;	 	 	 	 	 	 	 	
5.	 εμπιστεύεστε	την		ηγεσία	του	ΑΠΘ	να	είναι	συνεπής	και	

να	τηρήσει	τις	υποσχέσεις	της	μελλοντικά;	
	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
Ζ.	Παρακαλώ	καταγράψτε	την	επιλογή	σας	με	Χ	στο	αντίστοιχο	τετραγωνάκι:	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Καθόλου	 Ελάχιστα	 Λίγο	 Αρκετά	 Πολύ	 Πάρα	πολύ	 Απόλυτα	

	
	 Σε	ποιο	βαθμό:	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
1.	 θα	θέλατε	να	συνεχίσετε	να	εργάζεστε	στην	τωρινή	σας	

δουλειά	για	πολλά	χρόνια	ακόμα;	
	 	 	 	 	 	 	

2.	 σκέφτεστε	να	αποχωρήσετε	από	την	τωρινή	σας	
εργασία;	

	 	 	 	 	 	 	

3.	 θα	προτιμούσατε	μια	δουλειά	διαφορετική	από	αυτή	 	 	 	 	 	 	 	



	

Το	ψυχολογικό	συμβόλαιο	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης	 137	

που	κάνετε	τώρα;	
4.	 σκέφτεστε	να	αναζητήσετε	εργασία	σε	άλλον	φορέα;	 	 	 	 	 	 	 	
5.	 θα	αποχωρούσατε	από	την	τωρινή	σας	εργασία	αν	σας	

προσέφεραν	υψηλότερες	ανταμοιβές	και	κίνητρα;	
	 	 	 	 	 	 	

	
	
Σας	ευχαριστώ	πολύ	για	τη	συμμετοχή	σας!!!	

	


