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Το «νέο ψυχολογικό συµβόλαιο»
κλειδί για τη δέσµευση;
Η διακράτηση είναι το
αντικείµενο του πόθου
όλων των σύγχρονων
οργανισµών. Αλλά
πώς επιτυγχάνεται στην
περίοδο της κινητικότητας
και της ευελιξίας;
Βρισκόµαστε σε καιρούς
πλήρους απορρύθµισης
ή αναδόµησης των
εργασιακών σχέσεων;
της Σόνιας Λιόση
sliosi@boussias.com
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Στον 21ο αιώνα, την εποχή των γρήγορων
µεταβολών σε όλους τους τοµείς οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα.
Οι δοµές των οργανισµών τροποποιούνται και
σ υµπαρασύρουν το προσωπικό και τη διοίκηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το εργατικό
δυναµικό γίνεται κινητικό και ευµετάβλητο µε
αποτέλεσµα η διακράτηση να αποδεικνύεται
αρκετά επίπονη διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, έχουµε φτάσει σε τέτοιο σηµείο
σήµερα, ώστε αναφερόµενοι στην κινητικότητα να µην εννοούµε απλώς µετακίνηση από
τη µία εταιρεία στην άλλη, αλλά ακόµα και για
αλλαγή επαγγελµατικής πορείας.
Επειδή η εργασία δε διέπεται µόνο από νοµικούς κανόνες και οικονοµικές αποδόσεις,
αλλά αγγίζει και τις ανθρώπινες σχέσεις και
αντιδράσεις, οι παραπάνω αλλαγές στον κόσµο
της εργασίας έχουν µεταβάλει και το «ψυχολογικό συµβόλαιο» (psychological contract) του
εργατικού δυναµικού. Τι είναι, όµως, το εν λόγω
συµβόλαιο; Η έννοια αυτή, έχει αρχίσει να
χρησιµοποιείται στη βιβλιογραφία, ήδη, από
τη δεκαετία του 1960, αλλά έχει γίνει περισσότερο διαδοµένη από το ‘90 και µετά. Με λίγα
λόγια, το psychological contract αφορά στη
«συµφωνία» µεταξύ εργοδότη-εργαζόµενου,
όπου ο τελευταίος δεσµεύεται να παραµείνει
για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην επιχείρηση,
ίσως και εφόρου ζωής, µε αντάλλαγµα την
ασφάλειά του.

Το «νέο ψυχολογικό συµβόλαιο»
Μπορεί η συγκεκριµένη σύνδεση υπαλλήλου-οργανισµού να µην αποτελεί επίσηµο
έγγραφο, όπως η σύµβαση εργασίας, είναι,
όµως, µέρος της σχέσης τους, τουλάχιστον
στην παραδοσιακή της µορφή. Εν έτει 2008,
όµως, που ο πλανήτης έχει µεταβληθεί σε ένα
παγκόσµιο χωριό και η ευελιξία στην εργασία
είναι πια γεγονός, δεν υφίσταται ούτε η παροχή
ασφάλειας από την πλευρά του εργοδότη,
ούτε η δέσµευση εκ µέρους του εργαζόµενου.
Παρ’ όλα αυτά, ακόµα και στις µέρες µας δεν
αντιµετωπίζουµε µια πλήρως απορρυθµισµένη
αγορά εργασίας, αλλά αναφερόµαστε σε «νέα
ψυχολογικά συµβόλαια».
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Μάλιστα, ο Paul Sparrow, ∆ιευθυντής του
Centre for Performance Led HR και Καθηγητής International Human Resource Management στο Lancaster University Management School υπογραµµίζει ότι ο µεγαλύτερος
βαθµός ευελιξίας στον επαγγελµατικό χώρο
δε συνοδεύεται αποκλειστικά από αρνητικές
επιπτώσεις στη ζωή των εργαζοµένων και στη
διακράτησή τους. Πιο συγκεκριµένα, ο διεθνούς κύρους ακαδηµαϊκός, ο οποίος έχει
καταχθεί 22ος τη λίστα των 25 κορυφαίων διανοητών στο χώρο της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων
Πόρων από το HR Magazine, υποστηρίζει ότι
ο πόλεµος των ταλέντων και οι λιγότερο συλλογικές σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων καθιστούν, σε αρκετές περιπτώσεις,
τους εργαζόµενους περισσότερο ελκυστικούς
και λιγότερο δεδοµένους για τις επιχειρήσεις.
Γιατί, όµως, υπάρχει τόσο έντονη ενασχόληση
αναφορικά µε την ψυχολογική διάσταση των
σχέσεων εργοδότη-εργαζοµένου; Η απάντηση
είναι απλή. Γιατί στη φάση στην οποία βρισκόµαστε σήµερα, αυτό που λείπει περισσότερο
από τη συγκεκριµένη σχέση είναι η αµοιβαία
εµπιστοσύνη. Άλλωστε, η έλλειψη ή η ύπαρξη
εµπιστοσύνης, έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη
συµπεριφορά και των δύο πλευρών σε κάθε
είδους σχέση.
Σήµερα, οι εργαζόµενοι είναι περισσότερο
υπεύθυνοι για την επαγγελµατική τους ανέλιξη και δεν περιµένουν η προαγωγή τους να
έρθει απλώς και µόνο ως αποτέλεσµα της
εµπειρίας τους. Πριν από λίγες, µόλις, δεκαετίες η επιχείρηση, κατά κύριο λόγο, έφερε την
ευθύνη για την πορεία της καριέρας του εργατικού δυναµικού, το οποίο απασχολούσε.
Επειδή ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της γνώσης και της πληροφόρησης, ο κάθε επαγγελµατίας οφείλει να είναι ενήµερος για τις εξελίξεις στον τοµέα του, ώστε να µην καταστεί
εργασιακά περιττός. Από την άλλη πλευρά, ο
εργοδότης κατανοεί ότι εφόσον δεν προσφέρει την ασφάλεια και την καθοδήγηση που
παρείχε παλαιότερα στο προσωπικό έχει χάσει
την εµπιστοσύνη του.
Όλα αυτά ακούγονται εφιαλτικά και για τις δύο
πλευρές. Ζούµε σε έναν κόσµο όπου οι εργα-
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Ένα µέλλον, τέσσερα σενάρια
Ακόµα και οι σύγχρονοι ερευνητές του συγκεκριµένου φαινοµένου διαφωνούν για το µέλλον του δεσµού µεταξύ εργοδότων-προσωπικού, λόγω των πολύπλοκων µεταβολών της
αγοράς. Άλλοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι
είναι ευπροσάρµοστα όντα και θα καταφέρουν
να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις αλλαγές και
άλλοι ότι οι εργοδότες θα πρέπει να σκύψουν
πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε
υπαλλήλου. Μερικοί διανοητές θεωρούν ότι
οι µεταβολές είναι τόσο ραγδαίες, που µεγάλο
ποσοστό των εργαζοµένων δε θα αντέξει και
θα καταστούν µη διαχειρίσιµοι από τους οργανισµούς. Τέλος, µια τέταρτη σχολή υποστηρίζει ότι τα άτοµα θα καταφέρουν να προσαρµοστούν, οι οργανισµοί, όµως, όχι.
Όποια και από τα τέσσερα αυτά ακραία σενάρια και αν ενστερνιστεί κανείς, το σίγουρο είναι
ότι έχει γίνει αντιληπτό ότι οι εργασιακές σχέσεις και, µαζί τους, οι δοµές των οργανισµών
αλλάζουν. Πράγµατι, στις µέρες µας, η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών καταµετρά
και αξιολογεί τα επίπεδα δέσµευσης των υπαλ-

λήλων και προσπαθεί να συνδέσει τις επιχειρηµατικές µεταβολές και την προσπάθεια
αύξησης της δέσµευσης µε τη βελτίωση της
απόδοσης του ίδιου του οργανισµού.

Ο Paul Sparrow είναι ∆ιευθυντής του
Centre for Performance Led HR και
Καθηγητής International Human Resource
Management, στο Lancaster University
Management School.
Το HR Μagazine της Μ. Βρετανίας τον
κατατάσσει στους 25 πιο σηµαντικούς
διανοητές στο χώρο της διοίκησης
ανθρώπινου δυναµικού.
Η ερευνητική του δραστηριότητα
περιλαµβάνει τη διαπολιτιστική και διεθνή
διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, τη
στρατηγική HR, τη µάθηση στην εργασία
και τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.
Έχει γράψει και επιµεληθεί µια σειρά από
βιβλία, ανάµεσά τους τα: “The employment
relationship: key challenges for HR” και
“Globalizing human resource management”.
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ζόµενοι είναι έτοιµοι να µεταπηδήσουν από τη
µια δουλειά στην άλλη χωρίς δεύτερη σκέψη
και οι εργοδότες καλλιεργούν αποκλειστικά το
αίσθηµα της ανασφάλειας; Σύµφωνα µε τον P.
Sparrow και τους υποστηρικτές του «νέου ψυχολογικό συµβόλαίου» η εµπιστοσύνη και η
δέσµευση στον εργοδότη αντικαταστάθηκε
από δέσµευση στο επάγγελµα και τους συναδέλφους. Αυτό το έχουν κατανοήσει οι οργανισµοί οι οποίοι, πλέον, προσπαθούν να χτίσουν σχέσεις και να προωθήσουν το δέσιµο
µεταξύ των εργαζοµένων. Αντίστοιχα, τα ανώτερα στελέχη αισθάνονται δεσµευµένα απέναντι στο επάγγελµά τους και την καριέρα τους.

