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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ &
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ
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Εργασιακές σχέσεις

� Ο πιο συνήθης ορισµός είναι ο νοµικός, που ορίζει τις εργασιακές 
σχέσεις

- ως συλλογικές διαπραγµατεύσεις σύµφωνα µε το εργατικό δίκαιο

- ως διαδικασίες προσλήψεων, προαγωγών, επιβολής ποινών, καταγγελίας 
σύµβασης  και απόλυσης, απόδοσης αποζηµιώσεων και συνταξιοδότησης

- ως διαιτησία (υποχρεωτική ή προαιρετική). 

� Ε	ίσης ως εργασιακές σχέσεις ορίζονται οι συνθήκες εργασίας, η 
συµπεριφορά των εργαζοµένων µέσα στο εργασιακό περιβάλλον και η 
απόδοσή τους σε σύγκριση µε τους στόχους της επιχείρησης ή του 
οργανισµού. Συνο	τικά, λοι	όν, θα λέγαµε ότι οι εργασιακές σχέσεις 
	εριλαµβάνουν όλες τις διαστάσεις των σχέσεων µεταξύ εργοδοτών 
και εργαζοµένων. 
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Εργασιακές σχέσεις
� Η εργασιακή σχέση είναι επίσης µια σχέση εξουσίας. 

� Ο εργοδότης έχει το σύννοµο δικαίωµα να διευθύνει τις 
εργασίες και να κατευθύνει τις προσπάθειες προς την επίτευξη 
συγκεκριµένων στόχων. 

� Από την άλλη πλευρά, ο µισθωτός εργαζόµενος µπορεί –άτυπα 
και ανεπίσηµα- να µαταιώσει την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

� Συνεπώς, είτε επίσηµα είτε ανεπίσηµα, οι εργασιακές σχέσεις
αποτελούν ένα 	εδίο αντι	αράθεσης, παρ’ όλη τη φιλολογία περί 
εργασιακής γαλήνης και τήρησης του συµβολαιϊκού χαρακτήρα 
τους και από τα δύο µέρη ως δείγµα καλής πίστης που διέπει τις 
σχέσεις µεταξύ των δύο µερών. Συνεπώς, πρόκειται για 
συσχετισµό δυνάµεων.

�
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Εργασιακές σχέσεις
� Θα πρέπει επίσης να προσθέσουµε ότι µια διάσταση των 

εργασιακών σχέσεων στα πλαίσια του συγκρουσιακού 

χαρακτήρα είναι η µάχη για το χρόνο εργασίας. Αυτή η 

µάχη αφορά τον «ελεύθερο χώρο» µεταξύ της σχετικής

και της α	όλυτης υ	οταγής και πειθαρχίας που απαιτεί η 

καπιταλιστική παραγωγή. 

� Με άλλα λόγια, αφορά τον αγώνα για τον τρό	ο χρήσης 

και κατανάλωσης της εργατικής δύναµης στο πλαίσιο της 

εργασιακής διαδικασίας.
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Εργασιακές σχέσεις

� Πώς αναλύονται οι εργασιακές σχέσεις;

� Η προσέγγιση του µεθοδολογικού ατοµισµού εξετάζει 
τόσο τις ορθολογικές όσο και τις ανορθολογικές
συµπεριφορές των ατόµων σε σχέση µε το εργασιακό τους 
περιβάλλον και τους τρόπους αλληλεπίδρασης. 

� Π.χ. εξετάζοντας µια συλλογική εργατική κινητοποίηση από 
ορθολογική σκοπιά, τα άτοµα θεωρούν ότι τα ατοµικά τους 
συµφέροντα ταιριάζουν µε τους στόχους της συλλογικής 
δράσης. 

� Από ανορθολογική σκοπιά, πολλά από τα άτοµα που παίρνουν 
µέρος στη συλλογική δράση ενδεχοµένως να είναι άτοµα 
παθιασµένα, να ενεργούν έχοντας ψευδαισθήσεις, ή ακόµη και 
να µην έχουν παρά λανθάνουσες αντιλήψεις περί των 
πραγµατικών συµφερόντων τους.

�
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Εργασιακές σχέσεις

� Όµως, τα φαινόµενα σχετίζονται µε συνεχείς κοινωνικές 

αλληλε	ιδράσεις. 

� Τα µοντέλα στρατηγικής αλληλεπίδρασης µεταξύ διαφόρων πλευρών 

δείχνουν ότι τα µέλη των οποίων ανταποκρίνονται σε µεταβαλλόµενες 

πολιτικές ευκαιρίες, επιστρατεύονται και αποστρατεύονται, δοκιµάζουν 

νεωτερισµούς τακτικής, επιδιώκουν συλλογικούς στόχους και µελετούν 

προσεκτικά τα αποτελέσµατα. Εδώ είναι που σηµαντικό ρόλο παίζουν οι 

δικτυακές δοµές που προδιαθέτουν τη στράτευση στο κίνηµα κοινωνικού 

ακτιβισµού, καθώς τα άτοµα δεν γεννώνται και ζουν εκτός κοινωνίας ούτε 

η ατοµική πολιτική συνείδησή τους είναι απλώς αποτέλεσµα µιας 

«καθαρής» σκέψης απαλλαγµένης από κάθε κοινωνική επιρροή. 
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Εργασιακές σχέσεις

� Εκτός από τους µεγάλης κλίµακας συλλογικούς αγώνες, 

παίζει ρόλο η καθηµερινή επαναδιαπραγµάτευση των 

εργασιακών συµβάσεων, που ανεπαίσθητα σχεδόν, 

λαµβάνει χώρα σε προσωπικό επίπεδο από τους 

εργοδότες, από τους υπαλλήλους που επιδέξια 

αποφεύγουν τις εντολές των προϊσταµένων τους 

αναµορφώνοντας τις καθηµερινές «ρουτίνες». Έτσι, 

σχεδόν κάθε εργασία εµπεριέχει τη διατύπωση 

αιτηµάτων που, αν πραγµατοποιηθούν επηρεάζουν τα 

συµφέροντα άλλων.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� ΤΕΫΛΟΡΙΣΜΟΣ
� Επιδίωξή του Max Weber                ήταν να αναδείξει µε βάση το

ορθολογικό µοντέλο                       κοινωνικής οργάνωσης ότι οι 
δυτικές κοινωνίες ήταν διαφοροποιηµένες και αποτελεσµατικότερες σε 
σχέση µε τις µη δυτικές και τις προγενέστερες κοινωνίες.

� Παρά την έµφαση που έδωσε στον ορθολογισµό δεν ασχολήθηκε 
διεξοδικά µε βασικές παραµέτρους του ούτε και µε το ρόλο της διοίκησης 
στη λειτουργικότητα του συνόλου, κάτι που επιχείρησε να κάνει ο
Frederick Taylor.

� Ως εργάτης στο εργοστάσιο παραγωγής ακατέργαστου µολύβδου 
Bethleem, παρατηρούσε τη διαδικασία εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 
αναζητώντας τον άριστο τρόπο πραγµατοποίησής τους.

� Επεδίωκε να βελτιωθεί η αµοιβή του εργαζόµενου µε παράλληλη αύξηση 
της παραγωγικής απόδοσής τους. Οι εργαζόµενοι έπρεπε να εκτελούν την 
εργασία τους πιο έξυπνα και πιο συνειδητά.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Μέθοδος «η επιστηµονική οργάνωση της εργασίας»

� Γενικός στόχος: Η µεγιστοποίηση του κέρδους

� Επιµέρους στόχοι: µείωση των άσκοπων καθυστερήσεων και 
της σπατάλης του χρόνου µε µελέτη του χρόνου και των 
κινήσεων.

� Ο εργάτης αντιµετωπίστηκε ως εργαλείο της παραγωγής, το 
οποίο αφού γίνει γνωστό σε κάθε λεπτοµέρειά του µπορεί µε τις 
κατάλληλες επεµβάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις 
συγκεκριµένες έρευνες, να αποδώσει τα µέγιστα. Παρά τον 
εργαλειακό χαρακτήρα τους, αυτές οι έρευνες στα πλαίσια της 
οργανωτικής θεωρίας ανέδειξαν τον παράγοντα εργασιακή
συµπεριφορά σε ένα ακόµη στοιχείο της οργανωτικής δοµής.

� Ο Harry Braverman ασκώντας κριτική θεώρησε ότι ο 
Τεϋλορισµός είναι «ο καπιταλιστικός τρόπος διοίκησης».
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Σηµαντικό στοιχεί στη θεωρία του Taylor αποτελεί η έννοια 
του ελέγχου. 

� ∆υσπιστία απέναντι στις προθέσεις και τη δράση των 
εργατών. Η διοίκηση δεν πρέπει να εµπιστεύεται τον εργάτη 
γιατί µεταξύ αυτού και του εργοδότη υπάρχει συγκρουσιακή 
κατάσταση που πηγάζει από την προτεραιότητα του κέρδους 
στον καπιταλισµό σε σχέση µε την ικανοποίηση των αναγκών 
του ανθρώπου. 

� Άµεση συνέπεια της εστίασης και της προβολής του ελέγχου 
ήταν ο διαχωρισµός του σχεδιασµού από την εργασία και 
της πνευµατικής από την χειρωνακτική εργασία. 
∆ιαχωρισµός και υποβάθµιση της εργασίας σε ένα 
µονότονο σύνολο µε την ταυτόχρονη αναβάθµιση του 
διοικητικού έργου=>αποειδίκευση του εργάτη.  
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Το όλο πνεύµα της προσέγγισης του Taylor έχει έναν έντονα 
εµπειρικό χαρακτήρα και κυριαρχείται από το ευρύτερο 
θετικιστικό µοντέλο στο πλαίσιο του οποίου η ανθρώπινη 
συµπεριφορά, άρα και η εργασιακή συµπεριφορά, 
κυριαρχείται από κανονικότητες, νοµοτέλειες και νόµους
που, αν ανακαλυφθούν µε τη βοήθεια των επιστηµονικών 
µεθόδων (παρατήρηση και πείραµα), µπορούν να 
κατευθύνουν την ανθρώπινη συµπεριφορά στην άριστη 
επίτευξη του καθήκοντος. Η ύπαρξη αντικειµενικών τρόπων 
µέτρησης µπορεί να οδηγήσει στην διατύπωση των νόµων 
που κατευθύνουν και προδιαγράφουν την ανθρώπινη 
εργασιακή συµπεριφορά. => Βασική θέση του Taylor είναι ότι 
υπάρχει «ο ένας καλύτερος τρόπος (the one best way),
ένας άριστος τρόπος εκτέλεσης κάθε καθήκοντος, κάθε 
εργασίας, κάθε διαδικασίας.



13/1/2015 12

Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Σ’ αυτή τη λογική, το άτοµο και η θέση αποκτούν µια 
θέση αλληλεξάρτησης και συµπληρωµατικότητας. Η 
κάθε θέση, ο κάθε εργασιακός ρόλος, είχε ως 
προαπαιτούµενο συγκεκριµένα, καταγεγραµµένα 
προσόντα και δεξιότητες. 

� ∆ηµιουργία κανονιστικών κριτηρίων επιλογής 
προσωπικού => γραφειοκρατική, κανονιστική, 
τυποποιηµένη χροιά στην εργασιακή διαδικασία => 
κατασκευή ενός σκληρού οργανωτικού πυρήνα που 
εξασφαλίζει την αποπροσωποποίηση και την 
αντικειµενική στελέχωση και αναπαραγωγή της 
παραγωγικής διαδικασίας. 
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Εξαφάνιση αβεβαιότητας στην εκτέλεση του καθήκοντος.

� Ο εργάτης δεν είχε καµία δυνατότητα να πράξει σύµφωνα µε 
την επιλογή του.

� Ο εργασιακός του ρόλος προσδιόρισε λεπτοµερειακά κάθε 
ενέργειά του, µε αποτέλεσµα η όλη του εργασιακή 
συµπεριφορά να είναι πλήρως προβλέψιµη και κατευθυνόµενη.

� Εισαγωγή κινήτρων για την κινητοποίηση του ανθρωπίνου 
δυναµικού. Έτσι εγκαινιάστηκε η πριµοδότηση των εργατών µε 
οικονοµικά κίνητρα => αύξηση ποσότητας και ποιότητας της 
εργασίας. 

� Προσπάθησε να τονώσει την εργασιακή συµπεριφορά 
προσφέροντας περισσότερα χρήµατα ανάλογα µε την 
προσφορά εργασίας (µισθός µε το κοµµάτι). 
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� ∆ιαµόρφωσε ένα µέσο όρο µισθού, που δινόταν σε 
κάθε εργαζόµενο κι από εκεί και πέρα ανάλογα µε 
την συνεισφορά του καθενός στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, πρόσφερε ένα επιπλέον 
χρηµατικό ποσό. 

� ∆ύο παράµετροι: µέθοδος µέτρησης της εργασίας 
που προσφέρει κάθε εργαζόµενος σε ωριαία ή 
ηµερήσια βάση•σύστηµα ανταµοιβής 
σχεδιασµένο έτσι ώστε α) να πληρώνει τον 
εργάτη όσο έχει εργαστεί, και, παράλληλα, β) να 
τον παροτρύνει να εργασθεί περισσότερο 
προκειµένου να κερδίσει περισσότερα.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� «It is no single element, but rather this whole 
combination, that constitutes scientific management, 
which may be summarized as: 

� Science, not rule of thumb.
Harmony, not discord.
Cooperation, not individualism.
Maximum output, in place of restricted output.
The development of each man to his greatest efficiency 
and prosperity.»

� Απόσπασµα από:Taylor F. (1911) The Principles of Scientific Management. New 
York: Harper and Brothers

� (http://www.marxists.org/reference/subject/economics/taylor/principles/)
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� ΦΟΡΝΤΙΣΜΟΣ 
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Αλυσίδα συναρµολόγησης (Assembly line)

Η γραµµή παραγωγής είναι µια διαδικασία µεταποίησης στην οποία 
ανταλλάξιµα µέρη προστίθενται σε ένα προϊόν κατά τρόπο αλληλοδιάδοχο 

ώστε να δηµιουργηθεί ένα τελικό προϊόν.

Μέχρι το 19ο αιώνα, οι τεχνίτες κατασκεύαζαν κάθε κοµµάτι του προϊόντος 
ξεχωριστά, τα συναρµολογούσαν, κάνοντας αλλαγές στα κοµµάτια ώστε να 
ταιριάζουν (αποκαλούµενο και Αγγλικό σύστηµα µεταποίησης).

Η γραµµή παραγωγής πρωτοεισήχθη από τον Eli Whitney για την κατασκευή 
τυφεκίων που παρήγγελνε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το 1799 ο Whitney 
επινόησε το Αµερικανικό σύστηµα µεταποίησης χρησιµοποιώντας τις ιδέες 
του καταµερισµού της εργασίας (division of labor) και του µηχανικού 
περιθωρίου ανοχής (engineering tolerance) ώστε να παράγονται 
συναρµολογούµενα προϊόντα από τα µέρη κατά επαναληπτικό τρόπο 

Αργότερα, ο Henry Ford εισήγαγε την κινούµενη γραµµή (ταινία) παραγωγής 
στο εργοστάσιό του παραγωγής αυτοκινήτων ώστε να περικόψει τα έξοδα 
µεταποίησης και να παράγει φθηνότερο προϊόν.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Αυτή η γραµµική διαδικασία συναρµολόγησης 
(αλυσίδα συναρµολόγησης) επέτρεψε σε σχετικά 
ανειδίκευτους εργάτες να προσθέτουν απλά κοµµάτια 
σε ένα προϊόν. Καθώς τα µέρη είχαν ήδη 
κατασκευαστεί το µόνο που απέµενε ήταν η 
συναρµολόγησή τους.

� Παρ’ όλο που η ποιότητά τους δεν ήταν αυτή των 
χειροποίητων προϊόντων, η σχεδίασή τους µε τη 
χρήση της διαδικασίας της αλυσίδας συναρµολόγησης 
απαιτούσε λιγότερες γνώσεις και, συνεπώς, θα 
µπορούσαν να κατασκευαστούν µε χαµηλότερο 
κόστος.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Ο  Henry Ford εγκατέστησε την πρώτη κινούµενη 
αλυσίδα συναρµολόγησης την 1η ∆εκεµβρίου 1919 
στο πλαίσιο µιας σειράς καινοτοµιών µε σκοπό την 
περικοπή κόστους και την εξασφάλιση µαζικής 
παραγωγής. Η ιδέα ήταν προσαρµογή του 
συστήµατος που χρησιµοποιούσαν στα εργοστάσια 
επεξεργασίας κρεάτων του Chicago και των 
ταινοδρόµων που χρησιµοποιούσαν στους 
αλευρόµυλους. Με τη µεταφορά των µερών στους 
εργάτες υπήρξε σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου. 

� Συνεπώς ο Φορντισµός είναι συνέχεια και 
προσαρµογή του Τεϋλορισµού. 
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Όµως, παρ’ όλο που η ιδέα µπήκε σε εφαρµογή αρχικά 
από τον Whitney (τυφέκια και βαµβακοσυλλεκτικές 
µηχανές) και τέθηκε σε µαζική εφαρµογή από τον Ford, 

δεν ήταν καινούργια. Αναπτύχθηκε µερικούς αιώνες 
νωρίτερα στη Βενετία όπου η παραγωγή πλοίων 
γινόταν µε προκατασκευασµένα κοµµάτια, µε χρήση 

αλυσίδων συναρµολόγησης και µαζικής παραγωγής. 
Το οπλοστάσιο της Βενετίας κατασκεύαζε περίπου ένα 
πλοίο την ηµέρα και στην ουσία αποτελούσε το πρώτο 

εργοστάσιο στην ιστορία.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Ο Φορντισµός διαφέρει από τον Τεϋλορισµό κατά το ότι δεν 
ασχολείται µόνο µε την παραγωγή των προϊόντων αλλά και µε 
την κατανάλωσή τους από το αγοραστικό κοινό. ∆εν ήταν µόνο 
θέµα µείωσης κόστους παραγωγής. Σχεδιάστηκαν και 
δηµιουργήθηκαν συντονισµένα δίκτυα προώθησης και 
πώλησης των προϊόντων που επικοινωνούσαν µε τους 
αγοραστές και επηρέαζαν µ’ αυτό τον τρόπο, µε τη χρήση των 
κατάλληλων µεθόδων πώλησης (µάρκετινγκ), τις καταναλωτικές 
συνήθειες. Μαζική παραγωγή => (και προϋποθέτει) µαζική 
κατανάλωση. Συνεπώς, ο φορντισµός έγινε ένα µοντέλο 
ρύθµισης σε γενικότερη βάση των κοινωνικών σχέσεων. Ο 
εργάτης δεν αντιµετωπίζεται σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης του 
καπιταλιστικού συστήµατος ως απλός φορέας εργατικής 
δύναµης αλλά και ως καταναλωτής των προϊόντων που ο ίδιος 
παράγει. 
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Όµως, η αντίληψη τόσο του Τεϋλορισµού όσο και του 
Φορντισµού αγνοεί τις ψυχολογικές, κοινωνικές και 
συναισθηµατικές προσεγγίσεις της εργασιακής συµπεριφοράς, 
µελετώντας την σε εργαστηριακό κενό και µε ατοµικιστικό 
τρόπο. 

� Η εστίαση στο τυπικό επίπεδο των οργανωτικών σχέσεων και η 
εργαλειακή αντιµετώπιση του ανθρώπου ως στοιχείου της 
παραγωγής, το οποίο στο πλαίσιο της µηχανιστικής λογικής 
µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη τα υπόλοιπα στοιχεία πλην της εργασιακής 
δυνατότητας, τα οποία συγκροτούν την προσωπικότητά του, 
προσδίδει µονοµέρεια στη συγκεκριµένη θεώρηση της 
οργάνωσης. Κι αυτό το κενό ήλθε να καλύψει η θεωρία των 
ανθρωπινών σχέσεων, µε πρόδροµο τον Henri Fayol.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� HENRI FAYOL

Σε αντίθεση µε τον Taylor o Fayol ερεύνησε το φαινόµενο της 
οργάνωσης της εργασίας στο µακρο-επίπεδο. 

Προσπάθησε να διατυπώσει κάποιους γενικούς αφηρηµένους 
κανόνες που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως το βασικό 
πλαίσιο συγκρότησης της οργανωτικής πραγµατικότητας. 
Ακολουθώντας τον επικρατούντα θετικισµό, θεώρησε τον 
ορθολογισµό ως την κύρια έννοια γύρω από την οποία θα 
έπρεπε να συγκροτηθεί η ανάλυση του οργανωτικού 
φαινοµένου και ως µεθοδολογικό εργαλείο για την εξήγηση και 
κατά βούληση τροποποίηση της οργανωτικής δοµής και 
συµπεριφοράς. Η εξορθολογικοποίηση της οργάνωσης τόσο σε 
δοµικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό (οµαδικό) ή ατοµικό 
µπορεί να οδηγήσει στη λειτουργική αναδιάρθρωση της 
οργάνωσης.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Πρακτική έκφραση του ορθολογισµού: σχεδιασµός, 
τµηµατοποίηση και εξειδίκευση των επιµέρους έργων 
και καθηκόντων µε σαφή και κανονιστικό τρόπο.

� Πρόταση δύο βασικών στοιχείων: σηµασία 
συντονισµού και εξειδίκευσης στην ιεραρχικά 
δοµηµένη πυραµίδα – εκτέλεση των καθηµερινών 

εργασιών πρέπει να γίνεται από τους υφιστάµενους 
και ο προϊστάµενος να µπορεί απερίσπαστος να 
αντιµετωπίζει τις περιπτώσεις που ξεφεύγουν από τα 

τα καθηµερινά πλαίσια.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας και των 
εργασιακών σχέσεων

� Ο Fayol εισάγει στην οργανωτική θεωρία µια σειρά στοιχείων που βοηθούν στην 
πληρέστερη διερεύνηση της οργανωτικής συµπεριφοράς: εξουσία, πειθαρχία, 
καταµερισµός και εξειδίκευση, ανταµοιβή εργαζόµενου, µονιµότητα του 
προσωπικού. 

� Η εξουσία παύει να θεωρείται προνόµιο της θέσης και έτσι εννοιολογείται και ως 
προσωπικό χάρισµα του ηγέτη, αποκτώντας τη διάσταση του µηχανισµού επίλυσης 
και διευθέτησης των συγκρούσεων και των αντιθέσεων των συµφερόντων των 
εργατών και της διοίκησης.

� Η µονιµότητα αναλύεται ως ψυχολογικό στοιχείο που προσφέρει ουσιαστική 
αφοσίωση του εργαζόµενου στο καθήκον του. Παράλληλα προφέρει και στη 
βελτίωση των εργασιακών σχέσεων εξοµαλύνοντας τις αντιθέσεις δηµιουργώντας 
κλίµα συνέχειας και αναπαραγωγής των σχέσεων.

� Αντίστοιχα και οι υπόλοιπες έννοιες αναλύθηκαν στο πλαίσιο µιας λογικής 
κατανόησης κάθε διάστασής τους, κάτι που δεν πρόσφεραν οι κλασικές 
οργανωτικές θεωρίες που αντιµετώπιζε τις δοµές της οργάνωσης ως τυποποιηµένες.

� Το πρόβληµα της θεωρίας του Fayol ήταν ότι κινιόταν σε αφηρηµένο επίπεδο 
διατύπωσης τυποποιηµένων και αφηρηµένων αρχών χωρίς εξέταση ιδιοµορφιών.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

� Συνέπεια της θεωρίας του Fayol ήταν να εγκαθιδρυθεί µια νέα 
σχολή αυτή των Ανθρωπίνων Σχέσεων από τον Elton Mayo.

� Η κριτική του εστιάστηκε στο ότι η κυρίαρχη µέχρι τότε θέση 
στην οργανωτική θεωρία ήταν µονοµερής και αντιµετώπιζε το 
οργανωτικό φαινόµενο στη βάση µιας ψυχρής 
ορθολογικότητας και υποστήριζε ότι βασική παράµετρος που 
κατευθύνει τις εκάστοτε συµπεριφορές ήταν η επιδίωξη του 
οικονοµικού κέρδους.

� Ο βασικός πυρήνας των απόψεων της νέας σχολής προήλθε 
από µια σειρά πειραµάτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο των 
ερευνών Hawthorn (προάστιο του Chicago όπου ήταν ο 
εργοστάσιο ανταλλακτικών τηλεφωνικών συσκευών της 
Western Electric Co.) για τη µελέτη της στάσης και της 
συµπεριφοράς των εργαζοµένων.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Χρήση ψυχολογίας για την καλύτερη κατανόηση της οργανωτικής 
συµπεριφοράς.

� Χρησιµοποίησαν διάφορες µεθόδους: πείραµα, συµµετοχική 
παρατήρηση, συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια. 

� Στόχος η διερεύνηση όσο το δυνατόν πιο εξαντλητικά της εργασιακής 
συµπεριφοράς για να ελεγχθεί η επιρροή των συνθηκών εργασίας στην 
παραγωγικότητας. ∆ηλ. έρευνα σχέσης µεταξύ παραγωγικότητας και 
συνθηκών εργασίας.

� Πέρασµα από το µακροσκοπικό στο µικροσκοπικό επίπεδο.

� Με τη χρησιµοποίηση της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας η 
ανθρώπινη συµπεριφορά θεωρήθηκε ως ιδιαίτερα πολύπλοκο σύνολο 
του οποίου η παρακίνηση µέσω οικονοµικών κινήτρων αποτελούσε 
µόνο µία πτυχή.

� Ο εργαζόµενος θα µπορούσε να συµµετάσχει πιο ενεργά στην αύξηση 
της παραγωγικότητας µε χρησιµοποίηση και άλλων τεχνικών 
(κοινωνικών, ψυχολογικών).
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Βασική θέση: η αύξηση της παραγωγικότητας (εξαρτηµένη µεταβλητή) 
επηρεάζεται από 3 παράγοντες (ανεξάρτητες µεταβλητές).

Α) φυσικό περιβάλλον της επιχείρησης

Β) εργασιακή συµπεριφορά των εργαζοµένων 

Γ) οικονοµικά κίνητρα

� Τα πειράµατα που επακολούθησαν στηρίχτηκαν στη λογική της ανακάλυψης του 
ενός καλύτερου τρόπου οργάνωσης της παραγωγής και εκτέλεσης του κάθε 
εργασιακού καθήκοντος, µε στόχο την ανακάλυψη των αιτιακών σχέσεων µεταξύ 
της εξαρτηµένης και των ανεξάρτητων µεταβλητών.

� Ελέγχθηκε η επιρροή που ασκούν πάνω στην αύξηση της παραγωγικότητας µια 
σειρά από παράγοντες:

- Χρόνος εργασίας και χρόνος διαλείµµατος 

- Συνθήκες καθηµερινής διαβίωσης, θέρµανσης, υγρασίας 

- Οικονοµικά κίνητρα

- ∆ηµιουργία ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος 

- Εισαγωγή µουσικής

- Κόπωση, ανία κλπ.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Μεθοδολογία ceteris paribus, δηλαδή ανάλυση µεµονωµένα 
της συµβολή του καθένα παράγοντα στην αύξηση της 
παραγωγικότητας όταν οι υπόλοιποι µένουν αµετάβλητοι ή 
απουσιάζουν. 

� Οι εξωτερικοί παράγοντες (φωτισµός, θέρµανση κ.α.) είχαν σε 
λογικά πλαίσια µικρή σηµασία.

� Οι σχέσεις µεταξύ υλικών συνθηκών και επίδοσης δεν ήταν 
απλώς σχέση αιτίου και αιτιατού αλλά υπήρχαν πολλοί 
παράγοντες που ασκούσαν επιρροή. 

� Αποτελέσµατα των ερευνών ήταν να θεσπιστούν:

- Οµαδική αµοιβή κατά τεµάχιο

- ∆ιακοπές και διαλείµµατα εργασίας

- Ηµέρα ανάπαυσης το Σάββατο και πενθήµερη εβδοµάδα
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Με τα πειράµατα των µελετών αυτών διαρρήχθηκε το 
παραδοσιακό, τεχνοκρατικό και µηχανοποιηµένο µοντέλο, και ο 
εργάτης προσλαµβάνεται ως ενεργό και δυναµικό στοιχείο της 
παραγωγής. 

� Οι έρευνες πήραν πλέον έναν κοινωνικά-ψυχολογικό και όχι 
µονοδιάστατα οικονοµικό προσανατολισµό εστιάζοντας στη 
µελέτη της εργασιακής συµπεριφοράς στο πλαίσιο των µικρών 
εργοστασιακών οµάδων και οµαδοποιήσεων. 

� Οι µεταβλητές που αφορούσαν τα «φυσικά» αίτια (θέρµανση, 
υγρασία, κούραση) αντιµετωπίσθηκαν πλέον όχι αυτόνοµα 
αλλά µέσω της σηµασίας που αποκτούν µέσα από την 
διαµεσολάβηση των ατόµων. Η περιβαλλοντική διάσταση εν 
υπάρχει από µόνη της αλλά αποκτά υπόσταση µόνο µέσα από 
το νόηµα που της δίνει το άτοµο τόσο ως ατοµικότητα όσο και 
ως µέλος µίας οµάδας.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Στα νέα πειράµατα του Mayo διερευνάται: 

Α) Η συµπεριφορά των εργατών απέναντι στην εργασία τους, και

Β) η συµπεριφορά των εργατών όχι ως ατόµων αλλά ως µελών µιας οµάδας, 
δηλαδή ως συλλογικών και όχι ως ατοµικών υποκειµένων.

Η δεύτερη διάσταση είναι που έφερε στην οργανωτική θεωρία την ανάλυση των 

άτυπων σχέσεων.

Έτσι, σηµασία πλέον αποκτούν για τη εξήγηση της οργανωτικής 

συµπεριφοράς συνολικά η κοινωνική οργάνωση και οι κοινωνικές 

σχέσεις µέσα στο πλαίσιο του εργοστασίου, που περιβάλλουν και 
«κοινωνικοποιούν» τον εργαζόµενο διαµορφώνοντάς του µία 

συγκεκριµένη στάση απέναντι σε καταστάσεις και γεγονότα. Για 

πρώτη φορά έρχεται στο φως η οργανωτική πραγµατικότητα ως ένα 

πολύπλοκο δίκτυο διαντιδράσεων και συµπεριφορών, δηλαδή ως ένα 

σύνολο κοινωνικών σχέσεων που δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε 
ακρίβεια από καµία καταγραφή όσο λεπτοµερής και αν είναι.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Οι νέες βασικές έννοιες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η κατανόηση της 
εργασιακής συµπεριφοράς ήταν:

Α) η οµάδα

Β) οι ενδοοµαδικοί κώδικες και κανόνες συµπεριφοράς

Γ) η άτυπη µορφή οργάνωσης

- Η καθηµερινή επαφή του µεµονωµένου εργαζόµενου µε την οµάδα των 

εργαζοµένων, τα κοινά συµφέροντα και η κοινή ιδεολογία «δένουν» τον 

εργαζόµενο. 

- Η ισχύς αυτών των άτυπων σχέσεων είναι τόσο δεσµευτική ώστε τις 
περισσότερες µορφές κυριαρχεί απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη επιθυµία 

του ατόµου, ακόµη και σε εντολές της διοίκησης της επιχείρησης. Η 

ανάγκη ένταξης σε µία οµάδα, η επιβεβαίωση, η επιβράβευση, η αποδοχή 
από τους οµοίους αποτελούν ισχυρούς ψυχολογικούς µηχανισµούς που 

εξηγούν την µη οικονοµικά ορθολογική συµπεριφορά των 

εργαζοµένων. 
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Βέβαια, και η αντιµετώπιση του εργαζόµενου ως υποκειµένου από 

την «Σχολή των Ανθρωπίνων Σχέσεων» παρά τον ουµανιστικό της 

τίτλο κινείται, σε τελευταία ανάλυση, στα πλαίσια µιας άλλης 
εκδοχής εργαλειακής και µηχανιστικής λογικής εξυπηρέτησης των 

συµφερόντων της διοίκησης και δεν ασχολείται µε την χειραφέτηση-

απελευθέρωση του υποκειµένου.

� Η ύπαρξη των οµαδοποιήσεων γίνεται αποδεκτή από τη διοίκηση 

γιατί αποτελεί µια µη ακυρώσιµη πραγµατικότητα. Συνεπώς, 

µόνο η εργαλειακή υπαγωγή τους στα συµφέροντα της διοίκησης 

υπάρχει ως δυνατότητα, εφόσον οι οµάδες µπορούν να καλύψουν 

τις περισσότερες από τις ψυχολογικές ανάγκες των εργαζοµένων. 

Αυτό που επιδιώκεται είναι η ενσωµάτωση των οµαδοποιήσεων 

στα συµφέροντα και τις επιταγές της επιχείρησης µέσα από τη 

συνεργασία.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Η βασική κριτική είναι ότι η προσέγγιση της σχολής αυτής 
εστιάζει στο ατοµικό και οµαδικό επίπεδο και όχι στο σύνολο 
της οργάνωσης ή στη θέση της στη δοµή της συνολικής 
κοινωνίας.

� Επίσης δεν λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα, πάνω στην 
εργασιακή συµπεριφορά, της ζωής και των εµπειριών των 
ατόµων έξω από την επιχείρηση στην ευρύτερη κοινωνία στην 
οποία ζει και κοινωνικοποιείται. 

� Τέλος, ασκήθηκε κριτική στο ότι η θεωρία παίρνει ως δεδοµένο 
πως υπάρχουν κοινές ανάγκες σε όλους τους εργαζόµενους, 
που δεν είναι αληθές καθώς οι ανάγκες ποικίλουν όπως έδειξε 
ο Maslow µε την πυραµίδα των αναγκών.

� Η κύρια κριτική είναι ότι η θεωρία αυτή «δεν κοιτά πέρα από το 
εργοστάσιο.»
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

� Ο A. Maslow (Motivation and Personality, New York: Harper 
and Row, 1970) προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτηµα της 
δυνατότητας καταγραφής των χαρακτηριστικών εκείνων που θα 
µπορούσαν να κάνουν τη διοίκηση περισσότερο 
αποτελεσµατική στο έργο της, επιτυγχάνοντας να υποκινήσει 
τους εργαζόµενους ώστε να ανταποκριθούν µε τον καλύτερο 
τρόπο στο εργασιακό καθήκον τους. 

� Η διαδικασία της υποκίνησης του εργαζόµενου αποτελεί ένα 
πολυσύνθετο πλέγµα σχέσεων αλληλεξάρτησης και 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των αναγκών του εργαζόµενου από τη 
µια και από την άλλη των στόχων της επιχείρησης µε τη 
µεσολάβηση µεταξύ των δύο αυτών, των κινήτρων, που 
χρησιµοποιεί η διοίκηση για να οδηγήσει τον εργαζόµενο στην 
αύξηση της εργασιακής του παραγωγικότητας.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Πρόκειται για δυναµική κατάσταση όπου το πρωταρχικό 
στοιχείο είναι η ύπαρξη συνειδητών ή/και ακόµα ασυνείδητων 
αναγκών

� Η ανάγκη παράγει τα κίνητρα. Το κίνητρο είναι µια µορφή 
πίεσης προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. 

� Το κίνητρο οδηγεί στον προσδιορισµό κάποιων στόχων, που 
δεν είναι τίποτε άλλο από την κάλυψη της ίδιας της ανάγκης. 

� Η πραγµατοποίηση του στόχου στη συνέχεια οδηγεί στην 
κάλυψη της ανάγκης που τον δηµιούργησε και, σε τελευταία 
ανάλυση, στην κατάργηση του κινήτρου, εφόσον 
πραγµατοποίησε το έργο του. 

� Η υποκίνηση, βέβαια, είναι ένα πολύπλοκο φαινόµενο, 
διαστάσεις του οποίου αποτελούν µια πληθώρα εξωτερικών 
και εσωτερικών µεταβλητών, που µεταβάλλοντα 
χωροχρονικά. 
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Βασική θέση της θεωρίας του Maslow είναι ότι ο άνθρωπος 

αποτελεί µια οντότητα η οποία αδιάκοπα προσβλέπει στην 

κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών του.

� Η διαδικασία κάλυψης των αναγκών είναι αδιάκοπη, µιας 

και µόλις καλυφθούν κάποιες ανάγκες, το άτοµο στρέφεται 
αυτόµατα στην κάλυψη κάποιων άλλων επόµενων 

αναγκών. 

� Ταξινόµηση των αναγκών µε κριτήριο την ένταση της 

επιθυµίας ή της ανάγκης για κάλυψή τους ξεκινώντας από 

ανάγκες κατώτερου επιπέδου (φυσιολογικές, επιβίωσης) 

και προχωρώντας σε ανάγκες υψηλότερου επιπέδου 

(ασφάλειας και σιγουριάς, κοινωνικές, εκτίµησης ή 

αναγνώρισης, αυτοπραγµάτωσης).
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων
� Βέβαια, δεν υπήρξαν εµπειρικά στοιχεία για την επιβεβαίωση 

της ιεράρχησης των κατά Maslow αναγκών (π.χ. τι συµβαίνει 
στην οικονοµική κρίση;) και της λειτουργίας τους. 

� Αντιθέτως, άλλες έρευνες έδειξαν ότι η ιεράρχηση των αναγκών 
επηρεάζεται από κοινωνικά και δηµοκρατικά στοιχεία του 
ατόµου (τόπος κατοικίας, κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, φύλο, 
ηλικία), την προσωπικότητά του, τις ενδοοµαδικές σχέσεις, τη 
µορφή οργάνωσης στην οποία ανήκει και την χωροχρονικά 
προσδιορισµένη ιστορική κοινωνία στην οποία εντάσσεται. 

� Επίσης, πολλές φορές η ικανοποίηση µιας ανάγκης δεν οδηγεί 
στην εξαφάνισή της αλλά στην περαιτέρω ανάπτυξή της. 
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Όµως, παρά τη σχηµατικότητά της και την έλλειψη 
εµπειρικής τεκµηρίωσής της, η θεωρία του Maslow είχε 
ορισµένα αποτελέσµατα στη διοικητική σκέψη. 

� Π.χ. αν θέλουν οι διοικήσεις να κινητοποιήσουν την 
εργασιακή συµπεριφορά οφείλουν να λάβουν υπόψη τους το 
αίσθηµα ασφάλειας που επιθυµούν να αισθάνονται οι 
εργαζόµενοι, που είναι ιδιαίτερα ισχυρό στην εποχή µας (λ.χ. 
µαζικές απολύσεις λόγω τεχνολογικής και οργανωτικής 
αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων).

� Η πρακτική έκφραση των προτάσεων του Maslow είναι η 
διαµόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο το 
άτοµο (ή ορθότερα η οργάνωση) θα κατορθώνει να καλύπτει 
τις ανάγκες του ατόµου για ικανοποίηση και 
αυτοεπιβεβαίωση.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ-ΥΓΙΕΙΝΗΣ

� Το βιβλίο του «The Motivation to Work» (1959) αποτελεί την 
πρώτη εφαρµογή της θεωρίας του για την υποκίνηση στο χώρο 
εργασίας. Αρχικά εργάστηκε µε 200 µηχανικούς και λογιστές 
του Pittsburgh και αυτό το έργο-πείραµά του επαναλήφθηκε 
πάρα πολλές φορές στο πεδίο της εργασιακής ψυχολογίας.

� Έδειξε ότι η ικανοποίηση και η απογοήτευση από την εργασία 
σχεδόν πάντοτε προκύπτει από διαφορετικούς παράγοντες και 
δεν ήταν απλώς αντιδράσεις εναντίωσης στους ίδιους 
παράγοντες, όπως ήταν η συνήθης πεποίθηση στο παρελθόν. 
Ορισµένοι παράγοντες πράγµατι υποκινούν («υποκινητές») ενώ 
άλλοι έχουν την τάση να προκαλούν απογοήτευση («υγιεινής»).

� Ο άνθρωπος έχει δύο ειδών ανάγκες: ως ζώον έχει ανάγκη να 
αποφύγει τον πόνο και ως άνθρωπος έχει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί φυσιολογικά.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Χρησιµοποίησε το Βιβλικό παράδειγµα: Ο Αδάµ µετά την έξωσή 
του από τον Παράδεισο είχε την ανάγκη τροφής, ζεστασιάς, 
στέγης, ασφάλειας κλπ – οι παράγοντες «υγιεινής». Ο Αβραάµ, 
που ήταν ικανός, επιτύγχανε µεγάλους στόχους µέσω της 
αυτοανάπτυξης – ανάγκες «υποκίνησης». (Θυµίζει Maslow;).

� Η έρευνα του Herzberg απέδειξε ότι οι άνθρωποι θα αγωνιστούν για 
την ικανοποίηση των αναγκών υγιεινής επειδή είναι δυστυχισµένοι 
χωρίς αυτές αλλά από τη στιγµή που θα ικανοποιηθούν η επίδραση 
θα σβήσει καθώς η ικανοποίηση είναι προσωρινή. Παραδείγµατα 
«υγιεινής» στο χώρο της εργασίας είναι: η πολιτική της επιχείρησης, 
οι διαπροσωπικές σχέσεις στους χώρους εργασίας µε τους 
προϊστάµενους, τους υφιστάµενους και τους συναδέλφους, οι 
συνθήκες εργασίας και εκµετάλλευσης, η µορφή άσκησης του 
διοικητικού ελέγχου, η κοινωνική θέση και η ασφάλεια της εργασίας, 
η οποία είχε σχέση µε το µη µόνιµο καθεστώς και τους χαµηλούς 
µισθούς.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Οι αληθινοί υποκινητές («κίνητρα» είναι άλλοι εντελώς 
διαφορετικοί παράγοντες και µπορούν να υποκινήσουν τους 
εργαζόµενους στην ενεργό συµµετοχή στην αύξηση της 
παραγωγικότητας: αναγνώριση από την επιχείρηση της 
συνεισφοράς σ’ αυτήν των εργαζοµένων, ανάληψη ευθύνης, 
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, µη παθητική συµµετοχή, 
προαγωγή ως αναγνώριση της προσφοράς, δυνατότητα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξέλιξης, και, σε τελευταία ανάλυση, 
µια σειρά στοιχείων που αναφέρονται στο περιεχόµενο της 
εργασίας (καθήκον, ενδιαφέρον εργασίας, δηµιουργικός 
χαρακτήρας, δυσκολία εκτέλεσης καθήκοντος κλπ).

� Η ανυπαρξία παραγόντων ικανοποίησης δεν δυσαρεστεί τα 
άτοµα, απλώς δεν τα ικανοποιεί.



13/1/2015 43

Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Το θεµελιώδες στοιχείο της θεωρίας των κινήτρων και των 
παραγόντων υγιεινής είναι ότι τα άτοµα αποτελούν ανθρώπινες 
συνειδητοποιηµένες οντότητες, οι οποίες αποφασίζουν να 
συµµετάσχουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και την αύξηση της 
παραγωγής, µόνον όταν τους δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, που, 
όµως δεν εξαντλούνται στην απλή χορήγηση χρηµάτων.

� Οι πρακτικές συνέπειες της θεωρίας είναι ότι η διοίκηση της 
επιχείρησης οφείλει να αναπτύξει ένα νέο σχέδιο οργάνωσης της 
εργασιακής διαδικασίας, στο οποίο η εργασία του κάθε 
µεµονωµένου εργαζόµενου θα έχει εκείνο το περιεχόµενο που θα 
ικανοποιεί τις παραπάνω αναφερόµενες ανάγκες. 

� Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει για να µην είναι δυσαρεστηµένος µε 
το πλαίσιο εργασίας του, εκτός από την εργασία του, να λαµβάνει 
µέρος και σε διαδικασίες που του επιτρέπουν τη συµµετοχή στη 
διαχείρισή της (δηµιουργικότητα της εργασίας).
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Παράλληλα, θα πρέπει να αλλάζει εργασιακό καθήκον 
ανά χρονικά διαστήµατα προκειµένου η εργασία να 
χάνει τη µονότονη διάστασή της και να τον ωθήσει να 
εµπλακεί ενεργά στην πολιτική αύξησης της 
παραγωγής, εφόσον µε αυτό τον τρόπο θα νοιώθει 
πλέον ενεργό στέλεχος της επιχείρησης και όχι 
εργάτης. 

� Εν κατακλείδι, η δράση της διοίκησης θα πρέπει να 
συµπληρωθεί από ενεργά µέτρα δηµιουργίας 
(κίνητρα) των συνθηκών εκείνων που θα προτρέπουν 
τους εργαζόµενους να εργαστούν πιο συνειδητά προς 
όφελος της επιχείρησης.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Η ΘΕΩΡΙΑ «Χ» ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ «Υ»
� Ο Douglas McGregor στο βιβλίο του 'The Human Side Of Enterprise' (1960) 

διατύπωση την «Χ-Υ Θεωρία», που παρά τις κριτικές για την έλλειψη 
σαφήνειας παραµένει µια «έγκυρη βασική αρχή» µε βάση την οποία 
αναπτύσσονται στυλ και τεχνικές θετικής διοίκησης και κρίσιµης σηµασίας 
για την οργανωτική ανάπτυξη και την βελτίωση της οργανωτικής 
κουλτούρας.

� Υπενθυµίζει τους φυσικούς κανόνες για την διαχείριση των ανθρώπων, που 
πολύ εύκολα ξεχνιόνται υπό τις πιέσεις της καθηµερινής διεξαγωγής των 
επιχειρηµατικών εργασιών.

� Ο McGregor υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για τη 
διαχείριση των ανθρώπων. Πολλοί managers τείνουν προς την θεωρία Χ και 
γενικά παράγουν πολύ φτωχά αποτελέσµατα. Οι φωτισµένοι managers 
χρησιµοποιούν την θεωρία Υ, η οποία αποφέρει καλύτερες επιδόσεις και 
αποτελέσµατα και αφήνει χώρο στους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να 
εξελιχθούν.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Θεωρία Χ
� («αυταρχική διαχείριση-authoritarian management»)
style)

� Ο µέσος άνθρωπος απεχθάνεται την εργασία και όποτε 
µπορεί θα προσπαθεί να την αποφύγει.

� Ως εκ τούτου, ο περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να να 
εξαναγκάζονται µε την απειλή τιµωρίας να εργαστούν για 
τους αντικειµενικούς σκοπούς της επιχείρησης.

� Ο µέσος άνθρωπος προτιµά να τον διευθύνουν, δεν έχει 
φιλοδοξίες και θέλει την ασφάλειά του πάνω απ’ όλα.
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Θεωρίες για την οργάνωση της εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων

� Θεωρία Υ
� («συµµετοχική διαχείριση-participative management»)

� Η προσπάθεια και η επίδοση στην εργασία είναι τόσο φυσική όσο φυσικό 
είναι η εργασία και το παιχνίδι.

� Οι άνθρωποι θα αυτοελέγχονται και θα αυτοδιευθύνονται στην επιδίωξη 
επίτευξης των αντικειµενικών σκοπών της επιχείρησης χωρίς τον 
εξωτερικό έλεγχο ή την απειλή της τιµωρίας.

� Η δέσµευση και η κινητοποίηση για στόχους είναι µια λειτουργία 
ανταµοιβών που σχετίζονται µε την επίτευξή τους. Συνήθως οι άνθρωποι 
αποδέχονται και συχνά επιδιώκουν την ανάληψη ευθυνών.

� Η ικανότητα κινητοποίησης ενός υψηλού βαθµού φαντασίας, 
επινοητικότητας, εφευρετικότητας και δηµιουργικότητας στην επίλυση 
επιχειρηµατικών και οργανωτικών προβληµάτων είναι ευρέως 
κατανεµηµένη, και όχι περιορισµένη, στον πληθυσµό.

� Στη βιοµηχανία το πνευµατικό/διανοητικό δυναµικό του µέσου ατόµου 
µόνο εν µέρει χρησιµοποιείται και ελάχιστα αξιοποιείται.
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Οι αλλαγές του οργανωτικού πλαισίου 
των επιχειρήσεων
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Οι αλλαγές του οργανωτικού πλαισίου 
των επιχειρήσεων

� Με βάση τη λογική αυτή, η επιχειρηµατική 

οργάνωση γίνεται πιο λειτουργική και 

εξειδικευµένη από την ιστορική στιγµή που ο 

ατοµικός επιχειρηµατίας χάνει τον άµεσο έλεγχο της 

επιχείρησής του χάριν µεγαλύτερων 

επιχειρηµατικών σχηµάτων στο πλαίσιο του 

βιοµηχανικού καπιταλισµού µε µεθόδους εργασίας 

και οργάνωση παραγωγής κατά τα «φορντιστικά» 

πρότυπα και τη λογική της µαζικής παραγωγής 

οµοιογενών προϊόντων. 
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Οι αλλαγές του οργανωτικού πλαισίου 
των επιχειρήσεων

� Κατά τη µετάβαση από το «φορντιστικό» καπιταλιστικό 
µοντέλο παραγωγής σε µια άλλη φάση που χαρακτηρίζεται από 
τον κυριαρχία του «µεταφορντιστικού» ή «νεοφορντιστικού» 
καπιταλιστικού µοντέλου η συνεχής µεταβολή των οργανωτικών 
δοµών («καπιταλιστική αναδιάρθρωση») είναι η «νόρµα» µε 
χαρακτηριστικά την αναδιοργάνωση (reengineering), την 
κατάργηση ενδιάµεσων διευθυντικών στρωµάτων 
(delayering), τη µείωση του µεγέθους και των εργασιών της 
επιχείρησης (downsizing), την ανάθεση εργασιών σε τρίτους 
(outsourcing) και τη δηµιουργία νέων εργασιακών σχέσεων 
και µεθόδων εργασίας. Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της νέας 
εταιρικής κουλτούρας είναι η πελατοκεντρική λογική, που 
διέπει όλες αυτές τις τάσεις σε αντίθεση µε τη λογική της 
µαζικής παραγωγής του «φορντισµού».
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Τι  είναι συνδικάτο;

� Bain & Price (1980,2) «µία οργάνωση εργαζοµένων που 
επιδιώκει να αντιπροσωπεύσει τα εργασιακά συµφέροντα των 
µελών του απέναντι στους εργοδότες και σε ορισµένες 
περιπτώσεις απέναντι στο κράτος, αλλά δεν κυριαρχείται από 
κανένα εξ αυτών» 

� Τι είναι συνδικαλιστική πυκνότητα; Είναι «ο αριθµός των 
µελών των συνδικάτων εκπεφρασµένος σε ποσοστό του αριθµού 
των ανθρώπων που δυνητικά θα µπορούσαν να είναι µέλη του 
συνδικάτου»

� Γενική συνδικαλιστική πυκνότητα – καθαρή συνδικαλιστική 
πυκνότητα. Στην πρώτη συµπεριλαµβάνονται οι άνεργοι και οι 
συνταξιούχοι – στη δεύτερη περιλαµβάνονται µόνο τα µέλη των 
συνδικάτων που εργάζονται.
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Τι  είναι συνδικάτο;

� Μεταβλητές που προσδιορίζουν την συνδικαλιστική πυκνότητα

� Τοµεακή και δηµογραφική µεταβλητή

� Αρχική µεγάλη συνδικαλιστική πυκνότητα στη 
µεταποιητική βιοµηχανία (µικρός αριθµός 
συνδικαλισµένων σε γεωργία, υπηρεσίες)

� ∆εκαετία ’60-’70 κατάκτηση συνδικαλιστικών 
δικαιωµάτων για τους δηµοσίους υπαλλήλους -> 
µαζικοποίηση των συνδικάτων του δηµόσιου.

� Σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες του ΟΟΣΑ πλην της 
Γαλλίας η συνδικαλιστική πυκνότητα ήταν µεγαλύτερη 
στο βιοµηχανικό τοµέα σε σχέση µε το γενικό µέσο όρο.

� Όπου η γενική συνδικαλιστική πυκνότητα είναι χαµηλή 
υπάρχει µεγάλη συνδικαλιστική πυκνότητα στο δηµόσιο 
τοµέα.
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Τι είναι συνδικάτο;
� Σύµφωνα µε ερευνητές αυτό το γενικό πρότυπο της µεταβολής µε βάση 
τον τοµέα σχετίζεται µε το κόστος και το κέρδος της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης.

� Λίγο το κόστος στη µεταποιητική βιοµηχανία και το δηµόσιο τοµέα 
επειδή οι εργαζόµενοι δουλεύουν σε µεγάλες µονάδες παραγωγής.

� Για τους εργοδότες στους τοµείς αυτούς είναι σχετικά µικρό το µέρος 
που δαπανάται για µισθούς σε σχέση µε τα συνολικά έξοδα 
παραγωγής ή το κόστος µπορεί να µετακυλιστεί στους καταναλωτές.

� Επίσης µεταβάλλεται η συνδικαλιστική πυκνότητα ανάλογα µε 
το επάγγελµα. Π.χ. οι χειρώνακτες είναι πιο πιθανό να είναι µέλη 
των συνδικάτων από τους µη χειρώνακτες.

� Τέλος, ανάλογα µε τα οφέλη της συνδικαλιστικής 
δραστηριότητας υπάρχει µεγαλύτερη συµµετοχή  από µία 
κοινωνική οµάδα σε σχέση µε µία άλλη. Π.χ. οι άνδρες σε σχέση 
µε τις γυναίκες λόγω της µακρόχρονης σχέσης των πρώτων µε την 
παραγωγική διαδικασίες.
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Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα
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Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα
� Η ανάπτυξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος έχει 

ακολουθήσει, σε γενικές γραµµές, τις φάσεις ανάπτυξης των 
κοινωνικών κινηµάτων. Σε πρώτη φάση ήταν ουσιαστικά 
ταυτισµένο µε την έννοια του κοινωνικού κινήµατος στο βαθµό 
που οι επιδιώξεις της πολυπληθέστερης κοινωνικής τάξης στις 
χώρες της ∆ύσης, δηλαδή της εργατικής, ταυτίζονταν στην 
εποχή του φιλελεύθερου καπιταλισµού µε τις γενικότερες 
κοινωνικές επιδιώξεις:

� µείωση της εκµετάλλευσης των εργατών µε την παροχή 
αξιοπρεπούς µεροκάµατου διαβίωσης και τη µείωση των 
ωρών εργασίας,

� παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και σύνταξης 

� η εκπαίδευση των παιδιών των εργατών και η γενικότερη 
κατοχύρωση για  το σύνολο του πληθυσµού των 
δηµοκρατικών πολιτικών δικαιωµάτων (δικαίωµα ψήφου

� δικαίωµα οργάνωσης και συνέρχεσθαι κλπ.)
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Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα

� Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα πέρασε 
από όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός 
κοινωνικού κινήµατος, χρησιµοποίησε όλες 
τις, νόµιµες και µη, µεθόδους πάλης:

� όπως συγκεντρώσεις, πορείες, συλλαλητήρια, 

παραστάσεις σε αρµόδιες αρχές, διάλογος, 
καταλήψεις εργοστασίων, πικετοφορίες 

� ακόµη και κλασικές κοινοβουλευτικές µεθόδους:

� όπως η παρέµβαση µέσω βουλευτών και 
κοµµάτων, συγκρότηση εργατικών 

κοµµάτων κλπ.
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Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα

� Στην 	ορεία αυτή του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος 

ανα	τύχθηκαν δύο διακριτές τάσεις όσον αφορά την εννοιολόγησή του.

� Στην πρώτη περίπτωση το εργατικό κίνηµα ορίζεται ως “η 

πράξη της συνένωσης των εργατών είτε περιστασιακά είτε 
διαρκώς µε σκοπούς επαγγελµατικούς και πολιτικούς, 

αλλά στη βάση πάντοτε της εργατικής τους ιδιότητας”.

� Το συνδικαλιστικό κίνηµα ως αποτελεί µια µερικότερη έκφραση 
του γενικότερου εργατικού κινήµατος ως κοινωνικό κίνηµα. Οι 
οργανώσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος (συνδικάτα) 

ασχολούνται “µε την προαγωγή και προάσπιση των 

συµφερόντων των µελών τους”.
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Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα

� Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα ως κοινωνικό κίνηµα 
αναπτύχθηκε µέσα σε σκηνικό απροσδιοριστίας που 
οριζόταν από τη σύγκρουση των λογικών συγκείµενων 
κοινωνικών σφαιρών. Η σύγκρουση µεταξύ των 
κατεστηµένων ελίτ και τάξεων και των ανταγωνιστικών 
οµάδων και τάξεων - στη συγκεκριµένη περίπτωση 
µεταξύ της ηγεµονεύουσας τάξης των καπιταλιστών 
και της οργανωµένης εργατικής τάξης- είναι 
σύγκρουση δοµική που δεν παίρνει πάντα 
επαναστατική µορφή αλλά τη µορφή της 
επανατοποθέτησης των διάφορων θεσµικών διατάξεων, 
της µετακίνησης των ορίων και, ενίοτε, της υπαγωγής 
ενός θεσµού σε κάποιον άλλο. 
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Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα 
� Το συνδικαλιστικό κίνηµα στην περίπτωση της εργατικής τάξης 

κινητοποιήθηκε:

� αξιοποιώντας τις ρωγµές και τις τοµές στη λειτουργία των 
κυρίαρχων κοινωνικών θεσµών για να τονίσει και να επαυξήσει 
τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης αυτών των ρωγµών και τοµών 

� για να αυξήσει τη σηµασία των θεσµικών αντιφάσεων και 

αντιθέσεων και να επεκτείνει την αίσθηση της απροσδιοριστίας

ώστε να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και να επιβάλει στοιχεία του 

προγράµµατός του. 

� Γι' αυτό ήταν σηµαντική η διάσταση της κινητοποίησης για την 

απόκτηση του δικαιώµατος της καθολικής ψηφοφορίας για το 

εργατικό κίνηµα.
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Τα συνδικάτα ως οργανώσεις
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Τα συνδικάτα ως οργανώσεις

� Σύµφωνα µε µία άποψη, η κοινωνία στο 
σύγχρονο βιοµηχανικό καπιταλισµό 
χαρακτηρίζεται ως «οργανωτική». Η 
οργάνωση σκοπεύει στην «τυποποίηση», 
στην «υποδειγµατοποίηση» και στην 
«κανονικοποίηση» της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς µέσα στο πλαίσιό της. Ο 
όρος «οργάνωση» προσδιορίζεται από µια 
σειρά χαρακτηριστικά στοιχεία στην 
περιγραφή των οποίων συµφωνεί το 
µεγαλύτερο µέρος των οργανωτικών 
θεωριών.
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Τα συνδικάτα ως οργανώσεις

� Έτσι: 
Α) Η οργάνωση αποτελείται από άτοµα κι 
οµάδες.
Β) Αποσκοπεί στην επίτευξη ορισµένων 
στόχων και αντικειµενικών σκοπών.
Γ) Η επίτευξη των στόχων και σκοπών 
γίνεται µέσω διαφοροποιηµένων 
λειτουργιών, που τείνουν να συντονίζονται 
και να κατευθύνονται λογικά. 
∆) Η επίτευξη των σκοπών της οργάνωσης 
λειτουργεί πάνω σε µια διαχρονική βάση.
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Τα συνδικάτα ως οργανώσεις

� Από τη σκοπιά της µακρο-οργανωτικής ανάλυσης 
ενδιαφέρει η διαµόρφωση αµοιβαίων σχέσεων µεταξύ 
των οργανώσεων και του κοινωνικού πλαισίου 
λειτουργίας τους.

� Από τη σκοπιά της µικρο-οργανωτικής ανάλυσης 
ενδιαφέρει ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργούνται και 
εκτελούνται οι ρόλοι των δρώντων που 
καταλαµβάνουν τις διάφορες θέσεις της οργάνωσης. 

� Όµως αυτά τα δύο πεδία ανάλυσης δεν διαχωρίζονται 
µε αυστηρές οριοθετικές γραµµές. Αντιθέτως, στην 
πραγµατικότητα αλληλοδιαπλέκονται και 
αλληλοεπηρεάζονται.
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Τα συνδικάτα ως οργανώσεις

� «Η δοµή αποτελεί τη βάση κάθε κοινωνικού συστήµατος», 
συνεπώς και της οργάνωσης, µιας και αποτελούν τις 
βασικές κοινωνικές µονάδες της σύγχρονης «οργανωτικής 
κοινωνίας». Συνεπώς, «ως οργανωτική δοµή» µπορούµε 
να ονοµάσουµε τη «συστηµατικά µορφοποιηµένη 
διάρθρωση των οργανωτικών ρόλων που διαδραµατίζουν 
τα µέλη της οργάνωσης».Αυτή είναι η «τυπική» διάρθρωση 
της οργάνωσης. 

� Όµως η πραγµατικότητα είναι διαφορετική από αυτή την 
ιδεοτυπική παράσταση της οργανωτικής δοµής 
(οργανόγραµµα), µε αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζεται το 
σύνολο των οργανωτικών συµπεριφορών που πράγµατι 
διαµορφώνονται και αναπτύσσονται καθώς η οργάνωση 
λειτουργεί. Η «τυπική», δοµή συνυπάρχει και επηρεάζεται 
από την «άτυπη» δοµή και λειτουργία και αντιστρόφως.
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Τα συνδικάτα ως οργανώσεις

� Μια οργάνωση διαθέτει µια δοµή. 

� Η δοµή αποτελείται από οµάδες διαρθρωµένες κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτελείται το έργο της οργάνωσης και να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι της και οι αντικειµενικοί σκοποί

της µε τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητα. 

� Ο σχεδιασµός της οργανωτικής δοµής ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις στο επίπεδο της 

κοινωνικής πραγµατικότητας. Έτσι µια επιχειρηµατική ή 

εργατική οργάνωση αντιστοιχεί σε ορισµένη φάση της 

κοινωνικής εξέλιξης. 



13/1/2015 66

«Μπορούν τα συνδικάτα να µεταβάλουν τον πυρήνα της 
λογικής των καπιταλιστικών οικονοµιών;»

� ∆ύο µεγάλες θεωρίες έχουν δώσει τις δικές τους 
εξηγήσεις. 

� Η παραδοσιακή µαρξιστική στηρίζεται στην άποψη του Λένιν 
ότι τα συνδικάτα υπό την καθοδήγηση του επαναστατικού 

κόµµατος και της πρωτοπόρας ηγεσίας του µπορούν να 

παραµείνουν ταξικοί εκπρόσωποι, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 

µεταβάλλονται σε υποστηρικτές της αστικής πολιτικής. Κατά τον 
Λένιν, στην προεπαναστατική Ρωσία, οι εργατικοί αγώνες που 
διεξήγαγαν τα συνδικάτα χωρίς την καθοδήγηση του επαναστατικού 
κόµµατος κατέληγαν σε συµβιβασµούς που επέφεραν περιορισµένα 
και βραχυπρόθεσµα µόνο κέρδη στους εργάτες. Σύµφωνα µε τη 
θεωρία αυτή, οι όποιοι µηχανισµοί κοινής διαβούλευσης µεταξύ 
εργοδοτών και εργατών καθώς και οι πολιτικές συναλλαγές µεταξύ 
κράτους και συνδικάτων καταλήγουν στην ενσωµάτωση του 
συνδικαλιστικού κινήµατος και στην εγκατάλειψη των 

σοσιαλιστικών στόχων. 
�
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«Μπορούν τα συνδικάτα να µεταβάλουν τον πυρήνα της 
λογικής των καπιταλιστικών οικονοµιών;»

� Η δεύτερη θεωρία είναι αυτή την οποία ασπάζονται οι 
νεοκλασικοί οικονοµολόγοι, σύµφωνα µε την οποία τα 

συνδικάτα αποτελούν φορείς της αγοράς. Με την ιδιότητά 

τους αυτή, όπως την αποδίδει η νεοκλασική θεωρία, τα 

συνδικάτα όχι µόνο έκαναν ζηµιά στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο αλλά και στους ίδιους τους εργάτες ως 

σύνολο µε τη στρέβλωση της χρήσης της εργασιακής 

δύναµης. Αυτό σήµαινε ότι τα εισοδήµατα των εργατών 

διανέµονταν περισσότερο άνισα και µειώνονταν οι ευκαιρίες για 

τους µη προνοµιούχους της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό, οι 

νεοκλασικοί πρότειναν ως πρώτη και επείγουσα προτεραιότητα 

της κρατικής πολιτικής την εξάλειψη των µέτρων που ενίσχυαν 

άµεσα και έµµεσα τη µονοπωλιακή δύναµη της συλλογικής 

οργάνωσης της εργασίας. 
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«Μπορούν τα συνδικάτα να µεταβάλουν τον πυρήνα της 
λογικής των καπιταλιστικών οικονοµιών;»

� Αντίθετα µε τις δύο µεγάλες αυτές θεωρίες, οι συγκριτικοί 
κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι τα µεγάλα συνδικάτα 
λειτουργούν ως ταξικοί εκπρόσωποι, εξοπλισµένα µε 
πόρους εξουσίας, επιδιώκοντας την πραγµατοποίηση 
σηµαντικών µεταρρυθµίσεων. Στην επιδίωξή τους αυτή 
βοηθήθηκαν από την ανάδειξη των σοσιαλδηµοκρατικών 
κοµµάτων ως κοµµάτων κυβερνητικών εξουσίας τα 
οποία µε τη σειρά τους ενέταξαν τα συνδικάτα στους 
ανώτατους κρατικούς µηχανισµούς λήψης αποφάσεων 
οικονοµικής πολιτικής και ενίσχυσαν την ανάπτυξη 
γενναιόδωρων κρατών προνοίας. Συνεπώς, 
συµπεραίνουν οι συγκριτικοί κοινωνιολόγοι, η ανύψωση 
του επιπέδου και του µεγέθους της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης ασκεί σηµαντική επιρροή στην τροχιά της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης. 


