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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Ζ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε είλαη ν ηξφπνο πνπ πηζηεχνπλ νη εξγαδφκελνη φηη 

ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη ηα αθεληηθά ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Υσξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο  

ππνθαηεγνξίεο (δηαλνκεηηθή, δηαδηθαζηηθή, αιιειεπίδξαζεο θαη πιεξνθνξηαθή 

δηθαηνζχλε). Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηφζν γηα ηελ επίδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ φζν θαη γηα άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ή άιιεο 

πηπρέο ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ζε κηα 

εξγαζία νδήγεζε ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ηφρνο ηεο 

εξγαζίαο απηήο είλαη ηφζν ε επηβεβαίσζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξγαιείνπ 

κέηξεζεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο  πνπ δεκηνχξγεζε ν Colquitt (2001) ζηνλ 

ειιεληθφ πιεζπζκφ φζν θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ 

δειαδή ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ε θιίκαθα νξγαλσζηαθήο 

δηθαηνζχλεο έρεη ζηαζεξά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (παξαγνληηθή δνκή, 

αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα). πλεπψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ γηα ηελ κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο. 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε, θιίκαθα, παξαγνληηθή δνκή, αμηνπηζηία, 

εγθπξφηεηα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε είλαη έλαο ηνκέαο πνπ απαζρνιεί ηνπο εηδηθνχο ηα 

ηειεπηαία 40 ρξφληα (Deconinck, 2010). Ο φξνο νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε αλαθέξεηαη 

ζηελ αληίιεςε  ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην πφζν δίθαηα ή άδηθα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη 

ζηε δνπιεηά ηνπο είηε απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είηε απφ θάπνηνλ πξντζηάκελν 

ηνπο (Gurbuz& Mert, 2009). Ζ δηθαηνζχλε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη 

πεξηζζφηεξν ε αίζζεζε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο ηνπο 

παξά ν ζσζηφο ηξφπνο πνπ πξέπεη λα παίξλνληαη νη απνθάζεηο, λα γίλνληαη νη 

δηαλνκέο θαη λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη νη πξντζηάκελνη ηνπο. Aλαθέξεηαη ζε ηνκείο 

φπσο είλαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεηο ησλ απνθάζεσλ, νη δηαλνκέο (κηζζφο πξναγσγέο, 

ηηκσξεηηθφ θαζεζηψο) θαη ε δηαπξνζσπηθή κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Greenberg& Colquitt, 2013). Ζ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε έρεη επεξεάζεη πνιιέο 

νξγαλσζηαθέο κεηαβιεηέο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε 

νξγαλσζηαθή εκπηζηνζχλε(Bidarian& Jafari, 2012),ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε 

αθνζίσζε ζηελ εξγαζία, ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε, ε αληηπαξαγσγηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε ζπκπεξηθνξά απνρψξεζεο(Cohen-Charash& Spector, 2001. Najafi, 

Noruzy, Azar, Nazari- Shirkouhi& Danlvand, 2011)ε εξγαζηαθή ελδπλάκσζε, έλσζε 

θαη αλαγλψξηζε (Moorman,Niehoff & Orgon, 1993. Olkkonen, Lipponen, 2006) 

θαζψο θαη κε κεηαβιεηέο πνπ επεθηείλνληαη εθηφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο φπσο 

ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ε ζπζρέηηζε κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ πγεία θαη 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (Elovainio, Leino-Argas, Vahtera& Kivimaki, 2006. 

Kivimäki, Elovainio, Vahtera& Ferrie, 2003). H νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ρσξίδεηαη 

απφ θάπνηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ηε δηαλνκεηηθή , δηαδηθαζηηθή θαη ηε θιίκαθα 

αιιειεπίδξαζεο θαζψο ν Colquitt (2001) ρψξηζε ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζε 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, ηε δηαλνεηηθή, δηαδηθαζηηθή, δηαπξνζσπηθή θαη πιεξνθνξηαθή.  
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1.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ  ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

 

1.1.1 Θεσξία δηθαηνζύλεο(Δquity Σheory) 

  

 Έλα απφ ηα αξρηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο δηθαηνζχλεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη απηή ηνπ Adams (1965). χκθσλα 

κε ηελ ζεσξία απηή θάζε θνηλσληθή ζπλαιιαγή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

γίλεη αληηιεπηή σο άδηθε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.δειαδή ε ηδέα είλαη πσο πξέπεη  

ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα φζσλ πξνζθέξεη θάπνηνο ζε έλα νξγαληζκφ λα είλαη 

αληίζηνηρνο κε φζα ιακβάλεη απφ απηφλ.  Οη εξγαδφκελνη θαζνξίδνπλ θαηά πφζν ηνπο 

ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα ζηε δνπιεηά ηνπο αθνχ εμεηάζνπλ φζα πξνζθέξνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ (ρξφλνο πξνζπάζεηαο ζηε δνπιεία, εκπεηξία, ηθαλφηεηεο ,θνηλσληθφ 

ππφβαζξν, θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε) θαζψο θαη φζα ιακβάλνπλ απφ απηφλ (κηζζφ, 

πξναγσγέο, επθαηξίεο θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, βξαβεία, ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ 

ππεχζπλν). Αθνχ εμεηάζνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπγθξίλνπλ ηε δηθηά ηνπο ζρέζε 

εηζξνψλ-απνηειέζκαηνο κε ηελ ίδηα ζρέζε θάπνηνπ άιινπ αληίζηνηρνπ ππαιιήινπ 

(Greenberg& Colquitt, 2013. Croponzano,Byrne, Bobocel& Rupp, 2001).  

Αλ θάπνηνο ππάιιεινο ζπγθξίλεη ηε ζρέζε εηζξνψλ απνηειέζκαηνο κε θάπνην 

άιιν ππάιιειν θαη θαηαιάβεη πσο νη εηζξνέο είλαη ίδηεο ή νη δηθέο ηνπ είλαη 

κεγαιχηεξεο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ίδηα ή ηνπ άιινπ ππαιιήινπ είλαη 

κεγαιχηεξα ζα θξίλεη άδηθε ηε κεηαρείξηζε ηνπ νξγαληζκνχ (Croponzano θαη ζπλ., 

2001). Αλ φκσο ε ζχγθξηζε ησλ εηζξνψλ-απνηειεζκάησλ δείμεη φηη απηφο πνπ ην 

ζπγθξίλεη ιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ θάπνηνλ άιιν ζα ληψζεη ελνρέο. Ζ ζεσξία απηή 

δείρλεη φηη νη ππάιιεινη πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ δηθαηνζχλε ζε έλα 

νξγαληζκφ κφλν φηαλ ληψζνπλ πσο έρνπλ δίθαηε κεηαρείξηζε απφ απηφλ. 

(Greenberg& Colquitt, 2013). ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε ππαιιήινπο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξίαο πνπ κεηαθφκηζαλ πξνζσξηλά ζε γξαθεία κέρξη λα αλαθαηληζηνχλ ηα δηθά 

ηνπο ε ζεσξία δηθαηνζχλεο επηβεβαηψζεθε. Γειαδή φζνη απ ηνπο ππαιιήινπο 

κεηαθέξζεθαλ ζε γξαθεία θαιχηεξα απ απηά πνπ είραλ θάλεθε λα αλεβαίλεη ε 

απφδνζε ηνπο απφ φηη πην πξηλ. Αληίζεηα φζνπο ηνπο κεηέθεξαλ ζε γξαθεία πην κηθξά 

απφ ηα πξνεγνχκελα παξαηεξήζεθε φηη ε απφδνζε ηνπο ζηελ εξγαζία. Φαίλεηαη φηη 

νη αιιαγέο ζηηο επηδφζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο αδηθίαο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο πνπ ληψζνπλ νη ππάιιεινη (Greenberg, 1988). Ζ ζεσξία απηή δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ πιένλ, γηαηί έρεη δείμεη θάπνηα ζεκεία αζπλέπεηαο. 
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Φαίλεηαη φηη νη ζπγθξίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε θάπνηεο ζέζεηο γηα λα γίλεηαη 

θαιχηεξνο δηαρσξηζκφο. Δπηπιένλ θάπνηνη παξάγνληεο φπσο ε απηφ-εθηίκεζε ν 

αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο θαη ε πξνζσπηθνί επεκεξία επεξεάδεη πεξεηαίξσ ηελ 

ζχγθξηζε νπφηε ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη πάληα πιήξσο θαζνξηζκέλα σο πξνο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη. Φαίλεηαη φηη εξγαδφκελνη πνπ κπνξεί αληηθεηκεληθά λα 

έρνπλ παξφκνηα πξνζθνξά ζε έλα νξγαληζκφ κε ηηο γλψζεηο ηελ εκπεηξία θαη 

παίξλνπλ παξφκνηεο αληακνηβέο, λα κελ έρνπλ ηελ ίδηα εθηίκεζε γηα ηελ δηθαηνζχλε 

πνπ ιακβάλνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί θάπνηνο λα ζεσξεί φηη έρεη δίθαηε 

δηαρείξηζε απφ  ηνλ νξγαληζκφ θαη ν άιινο φηη δελ έρεη (Greenberg, 2001).  

 

 

 

1.1.2 Θεσξία εληηκόηεηαο ( Fairness Theory)  

 

 χκθσλα κε ηελ ζεσξία εληηκφηεηαο ( Fairness theory) πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ Folger θαη Cropanzano (2001) νη εξγαδφκελνη ζπγθξίλνπλ ηελ ησξηλή ηνπο 

θαηάζηαζε κε θάπνηα θαιχηεξε πνπ ζα έπξεπε λα επηθξαηεί ψζηε λα ζπκπεξάλνπλ αλ 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο ίδηνπο δίθαηα. Βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηεο δηθαηνζχλεο ή 

αδηθίαο ηνπ γεληθφηεξνπ ζπζηήκαηνο ελζσκαηψλνληαο ην ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο άιινπο εξγαδνκέλνπο. Υσξίδεηαη ζε 3 δηαθνξεηηθέο θξίζεηο. 

Κάπνηνο κπνξεί λνεηηθά λα αιιάμεη ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί κε ηξεηο ηξφπνπο. 

Αλ θάηη άιιν ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζε θάπνηνλ άιιν θαινχληαη θαη ν ηξφπνο πνπ 

ζα ηνπο έθαλε λα αηζζάλνληαη απηή ε ζπκπεξηθνξά θξίζεηο would, αλ θάπνηνο είρε 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαινχληαη could θξίζεηο θαη 

αλ είραλ αθνινπζεζεί εζηθέο αξρέο ζε κηα δηαδηθαζία θαη ηη ζα έπξεπε λα ζπκβεί ζε 

απηνχο θαινχληαη should θξίζεηο (Greenberg, 2001). Σα θξηηήξηα γηα ην αλ θάπνηνο 

αληηιακβάλεηαη αλ ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα είλαη αλ νη επηπηψζεηο ησλ πξάμεσλ 

επεξεάδνπλ ηελ επεμία ησλ ππαιιήισλ, παξαιήςεηο ή πξάμεηο ηνπ πξντζηάκελνπ πνπ 

πηζαλφ ζα επεξεάζνπλ θάπνηνπο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ εζηθψλ βάζεσλ γηα ηηο 

πξάμεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα φιεο ηηο απνθάζεηο  ζε έλα 

νξγαληζκφ (Greenberg & Croponzano, 2001). Μηα αθφκε έλλνηα  πνπ νξίδεη ηελ 

ζεσξία δηθαηνζχλεο είλαη ε ινγνδνζία . Όζν αθνξά ηε ινγνδνζία είλαη ζεκειηψδε 

έλλνηα ζηε ζεσξία απηή δηφηη ζεκαίλεη πσο γηα φπνηα αδηθία έρεη ζπκβεί ζε θάπνην 

ππάιιειν ηφηε θάπνηνο πξέπεη λα πάξεη ηελ επζχλε. Αλ ζε έλα νξγαληζκφ απνηχρνπλ 
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ζε θάπνην ηνκέα ηφηε θάπνηνο είλαη ππαίηηνο θαη πξέπεη λα ινγνδνηήζεη, αλ ππάξρνπλ 

ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ππαίηηνο γηα λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνχξγεζε ηφηε πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα αιιάμεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη αλ θάπνηα ελέξγεηα είλαη αληίζεηε κε ηηο θαλνληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ νξγαληζκνχ ή θάπνηα εζηθά πξφηππα ηφηε ν ππαίηηνο πξέπεη λα ινγνδνηήζεη θαη 

γηα απηή ηνπ ηελ πξάμε (McColl-Kennedy & Sparks, 2003).  ηελ ζεσξία απηή κηα 

παξάιεηςε είλαη πσο είλαη αζαθέο πφζνη παξάγνληεο ρξεηάδνληαη απ ηνπο ηξεηο γηα λα 

έρεηο θάπνηνο νινθιεξσκέλε θξίζε γηα ηελ δηθαηνζχλε, δειαδή αλ ε θξίζε κπνξεί λα 

γίλεη κε κηα απ απηέο ηηο αληηιήςεηο ή αλ ρξεηάδνληαη δχν ή θαη φιεο νη αληηιήςεηο. 

Δπηπιένλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε κε πνηνλ ηξφπν ην θάζε άηνκν 

δηακνξθψλεη ηηο θξίζεηο ηνπ γηα ην αλ ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα ή φρη. Ζ 

δηακφξθσζε ηεο θξίζεο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, 

ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, θαηαζηάζεηο πηέζεηο θαη θάπνηνπ είδνπο 

θαζεζηψο κεξνιεςίαο ( Greenberg, 2001). 

 

 

 

1.1.3 Θεσξία αλαθεξόκελσλ γλώζεσλ ( Referent Cognitions theory) 

 

 Ζ ζεσξία αλαθεξφκελσλ γλψζεσλ αλαπηχρηεθε δηφηη είραλ δεκηνπξγεζεί 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία δηθαηνζχλεο ( equity theory) απφ ηνλ Folger (1986). 

Ζ βάζε ηεο ζεσξίαο βξίζθεηαη ζην ηη ζα έπξεπε λα έρεη ζπκβεί θαη πνηεο 

ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλε ζε γηα κηα απφθαζε ζε 

έλα νξγαληζκφ. Ζ θξίζε ηεο δηθαηνζχλεο γίλεηαη ζπγθξίλνληαο ηελ έθβαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα πνπ πίζηεπε θάπνηνο 

φηη έπξεπε λα έξζεη ζηνλ νξγαληζκφ (Greenberg, 1987. Greenberg& Croponzano, 

2001).Ζ δηθαηνζχλε γίλεηαη αληηιεπηή απφ θάπνηνλ αλ ζε έλα απνηέιεζκα κηα 

δηαδηθαζίαο ην νπνίν δελ ζεσξεί δίθαην πηζηεχεη πσο αλ είραλ αθνινπζεζεί 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ην απνηέιεζκα απηφ ζα ήηαλ δίθαην(Croponzano θαη ζπλ., 

2001).  χκθσλα κε ηελ ζεσξία αλαθεξφκελσλ γλψζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αίζζεζε ζπκνχ θαη δπζαξέζθεηαο ππάξρνπλ ηξία επίπεδα πνπ αλ θαιπθζνχλ ε 

αίζζεζε αδηθίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ είλαη αλαπφθεπθηε. Πξψηνλ αλ ηα αλαθεξφκελα 

απνηειέζκαηα είλαη πςειά πνπ ζεκαίλεη φηη εχθνια θάπνηνο ζα θαληαδφηαλ κηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ζ απηή πνπ βξέζεθε, δεχηεξνλ αλ ε πηζαλφηεηα αιιαγήο 
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ησλ επφκελσλ θαηαζηάζεσλ είλαη κηθξή θαη πηζαλά φιεο νη δηαδηθαζίεο ζα είλαη 

παξφκνηεο κε απηή θαη ηξίηνλ αλ ε εμήγεζε είλαη ειιηπήο πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθφ γη απηφ θαη δελ 

κπνξνχλ λα ην εμεγήζνπλ επαξθψο (Greenberg, 1987).Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αληηιήςεηο αδηθίαο δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο αλψηεξνπο ζηνπο θαηψηεξνπο ζε έλα 

νξγαληζκφ γηαηί ζπλήζσο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε θαιχηεξεο θαηαζηάζεηο. Μηα θαηάζηαζε φκσο 

κπνξεί λα κελ ζεσξεζεί άδηθε αλ είλαη απνηέιεζκα δίθαησλ δηαδηθαζηψλ ή 

ζπλνδεχεηαη απφ ινγηθέο εμεγήζεηο. Δπηπιένλ άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαη ην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ σο δίθαην θαη ζηαζεξφ είλαη πηζαλφηεξν λα δερηνχλ 

αθφκε θαη κηα πξάμε πνπ ηνπο θαζηζηά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ελψ ζε αζηαζή θαη άδηθα 

πεξηβάιινληα αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα θάζε δηαδηθαζία θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν αμηνινγνχλ φηη βξίζθνληαη ζε αδηθεκέλε ζέζε(Croponzano θαη 

ζπλ., 2001). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο αλαθεξφκελσλ γλψζεσλ δηεμήρζε έλα 

εξγαζηεξηαθφ πείξακα.  απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνηηεηέο πνπ έθαλαλ δπν δνπιεηέο. 

ε κηα απ ηηο δπν φκσο ζα κπνξνχζαλ λα αληακεηθηνχλ αλ ηελ νινθιήξσλαλ κε 

επηηπρία. ηε κηα ζπλζήθε  νη θνηηεηέο επέιεγαλ πνηα δνπιεηά ζα κπνξνχζε λα 

αληακεηθηεί ελψ ζηε άιιε ζπλζήθε ν πεηξακαηηζηήο επέιεγε ηε δνπιεηά πνπ 

κπνξνχζε λα αληακεηθηεί. Καλέλαο δελ θαηάθεξε λα αληακεηθηεί ηειηθά αιιά κφλν 

θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαλ ζηε ζπλζήθε πνπ επέιεγε ν πεηξακαηηζηήο ηε δνπιεηά κε 

πξννπηηθή αληακνηβήο έθξηλαλ πσο είραλ άδηθε κεηαρείξηζε (Cropanzano & Folger, 

1989). 

 

 

 

1.1.4 Σν κνληέιν αμίαο ηεο νκάδαο/ ζρεζηαθό κνληέιν (Group Value/ Relational 

Model)  

 

 Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη φηη νη άλζξσπνη 

δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο κε βάζε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ 

(Greenberg, 1987). Αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Lind θαη Tyler (1988). Ζ εξγαζία είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ πεγή ρξήκαηνο θαη πιηθψλ αγαζψλ. Οη εξγαδφκελνη  φηαλ 

αηζζάλνληαη πσο ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα ληψζνπλ θαιά ηφζν κε ηνλ εαπηφ ηνπο 

φζν θαη κε ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. ην ζρεζηαθφ κνληέιν ε θξίζε γηα 
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ηελ δηθαηνζχλε αλαθέξεηαη ζην πφζν ν νξγαληζκφο κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δηαλνκέο 

πνπ θάλεη ζπληεξεί ηελ θαιή ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο  Μεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε 

ηηο αξρέο. Δίλαη έλα κνληέιν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο ζρέζεηο ζε έλα νξγαληζκφ θαη 

φρη ζηα πιηθά αγαζά (Blader & Tyler, 2003). Αλ νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη πσο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ιφγν ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο κηαο απφθαζεο ηφηε αθφκε θαη αλ 

ην απνηέιεζκα δελ ηνπο επλνήζεη εληζρχεη ηελ αίζζεζε δηθαηνζχλεο δηφηη απηή ε 

ζπκκεηνρή εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηεο νκάδαο θαη δπλακψλεη ηελ αίζζεζε κέινπο ζε 

απηή (Chan, 2000) Σξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δείρλνπλ νη αξρέο φπσο ε 

νπδεηεξφηεηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, αλαγλψξηζε ζέζεο θαη αμία 

εκπηζηνζχλεο ζρεηίδνληαη κε ηηο πξάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. ζρεηηθά κε ηελ 

νπδεηεξφηεηα ν νξγαληζκφο πξέπεη λα θξίλεη ην θάζε άηνκν ακεξφιεπηα ζχκθσλα κε 

ηα δεδνκέλα πνπ έρεη γηα ηελ εθάζηνηε απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί. Ζ 

αλαγλψξηζε ζρέζεηο αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο νξγαληζκνχ ζηνπο 

ππαιιήινπο ε νπνία πξέπεη λα δηέπεηε απφ ζεβαζκφ, αμηνπξέπεηα θαη επγέλεηα. Δλψ 

ε αμία εκπηζηνζχλεο νξίδεηαη απφ ην θάζε άηνκν μερσξηζηά θαη βαζίδεηαη ζηε θξίζε 

ακεξνιεςίαο θαη εζηθήο πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Αλ ν νξγαληζκφο αθνινπζεί ηηο απφςεηο θαη αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ 

ηφηε κπνξεί λα αμίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ νη αλψηεξνη 

αθνινπζνχλ απηέο ηηο αξρέο, νη θαηψηεξνη αλαπηχζζνπλ εκπηζηνζχλε θαη πξάηηνπλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ(Chan, 2000. Copronzano θαη ζπλ., 

2001. Greenberg& Croponzano, 2001. Tyler, 1989).  Αλ νη αξρέο ζπκπεξηθέξνληαη κε 

ζπλέπεηα, ζεβαζκφ ειέγρνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη δίλνπλ εμεγήζεηο ζα πξνσζήζνπλ ηηο 

αληηιήςεηο δηθαηνζχλεο φρη κφλν επεηδή ζα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη 

ζα επαλεπηβεβαηψζνπλ ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ( Greenberg& Colquitt, 2013). Σν 

αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ είλαη πσο δελ ιακβάλεη ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά κφλν ηηο ζρέζεηο νπφηε αδπλαηεί λα εμεγήζεη 

ηελ κείσζε ηεο αμηνιφγεζεο γηα έλα νξγαληζκφ φηαλ ηα απνηειέζκαηα είλαη 

αξλεηηθά. Απηφ είλαη έλα θελφ πνπ ζηάζεθε εκπφδην ζην λα επηθξαηήζεη απηφ ην 

κνληέιν ζηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε (Chan, 2000). 
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1.1.5 πληειεζηηθό κνληέιν (Instrumental Model) 

 

 Σν ζπληειεζηηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Tyler (1987) είλαη κηα 

ζεσξία νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ζηελ νπνία ην θίλεηξν φισλ είλαη λα επηδηψμνπλ 

ηνλ έιεγρν ζηηο δηαδηθαζίεο κέζα ζε έλα νξγαληζκφ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απμήζνπλ 

ηα επλντθά πξνο απηνχο απνηειέζκαηα (Cropanzano θαη ζπλ. 2001). Δίλαη έλα 

κνληέιν δηθαηνζχλεο πνπ εζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ε πξνζσπηθή αληακνηβή 

είλαη απηφ πνπ δηακνξθψλεη ηηο θξίζεηο (Greenberg, 1987). χκθσλα κε ην 

ζπληειεζηηθφ κνληέιν νη ππάιιεινη ζε έλα νξγαληζκφ δεκηνπξγνχλ αληηιήςεηο γηα ηε 

δηθαηνζχλε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα πιηθά αγαζά απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη. Σα άηνκα κπνξεί λα δερηνχλ κηα απφθαζε πνπ ζα 

ηνπο θέξεη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε κφλν αλ πηζηεχνπλ φηη καθξνπξφζεζκα ζα ηνπο 

επλνήζεη ηειηθά. χκθσλα κε ηνπο Croponzano θαη ζπλ. (2001)  ην κνληέιν παξφιν 

πνπ αζρνιείηαη κφλν κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα παξαδέρεηαη φηη κπνξεί 

θάπνηνο λα επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο γηα λα θάλεη θξίζεηο γηα ηελ 

ιακβαλφκελε δηθαηνζχλε απ ηνλ νξγαληζκφ.  

 

 

 

1.1.6 Θεσξία επξεηηθήο δηθαηνζύλεο (Fairness Heuristic Theory) 

 

 Ζ ζεσξία επξεηηθήο δηθαηνζχλεο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Lind,2001 θαη εμεγεί 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάπνηνλ γηα λα θάλεη 

θξίζεηο γηα ηελ δηθαηνζχλε ζε έλα νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηελ ζεσξία νη 

εξγαδφκελνη ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε πνπ έρνπλ γηα ηε δηθαηνζχλε ζε 

έλα νξγαληζκφ αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ θαλέλα φθεινο(Greenberg& Cropanzano, 

2001).Απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία είλαη φηη πνιιέο θνξέο ηα άηνκα 

βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξαρσξήζνπλ ηελ αξρή ζε θάπνηνλ 

άιιν γηα λα αμηνπνηεζεί κηα επθαηξία ή λα επηηεπρζεί θάπνηνο ζηφρνο.  

Σα άηνκα απηά αληηκεησπίδνπλ έλα  ζεκειηψδεο θνηλσληθφ δίιιεκα δηφηη απφ 

ηε κηα βνεζάλε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ελφο ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο αιιά απηφ κπνξεί λα βάδεη ζε θίλδπλν ηελ πξνζσπηθή 

ηαπηφηεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο ππάξρεη πεξίπησζε εθκεηάιιεπζεο ή 

απφξξηςεο απφ ηνπο άιινπο αλ αλαζέζνπλ θάπνηα εξγαζία αιινχ ή αλ ζπλεξγαζηνχλ 
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κε θάπνηνλ άιιν κέζα ζηελ εηαηξία(Greenberg& Cropanzano,2001.van den Bos, 

2001). Θεκειηψδεο δίιιεκα νλνκάδεηαη δηφηη νη άλζξσπνη είκαζηε ηφζν αηνκηθηζηέο 

φζν θαη θνηλσληθά φληα. Έηζη ε θνηλσληθή ψζεζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ φρη κφλν ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζε πνιιέο πηπρέο 

ηεο δσήο θάπνηνπ (Greenberg& Cropanzano, 2001). Γεκηνπξγείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

κηα αλαζθάιεηα γηα ηελ εμνπζία θαηά πφζν είλαη αμηφπηζηε θαη ακεξφιεπηε ζηηο 

απνθάζεηο ηεο απέλαληη ηνπο. Σν ζεκειηψδεο απηφ θνηλσληθφ δίιιεκα παξνπζηάδεηαη 

πνιιέο θνξέο ζηε δσή καο αθφκε θαη έμσ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Croponzano 

θαη ζπλ., 2001). Φαίλεηαη πσο ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θξίζεηο ηνπο σο 

κεζνιαβεηή γηα λα εκπηζηεπηνχλ ηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα μεπεξλνχλ ην θνηλσληθφ 

ηνπο δίιιεκα γηα λα κελ ληψζνπλ αλαζθάιεηα θάζε θνξά πνπ δίλνπλ θάπνηα εμνπζία 

ζε θάπνην άιιν κέινο ηνπ νξγαληζκνχ ( Greenberg & Colquitt, 2013).Σα άηνκα πνπ 

θξίλνπλ σο δίθαηε ηελ κεηαρείξηζε ηνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ αλακέλεηαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ελψ αληίζεηα φζνη θξίλνπλ άδηθε ηελ κεηαρείξηζε ηνπο 

απφ ηνλ νξγαληζκφ αθνινπζνχλ κηα ζηάζε πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κφλν 

(Greenberg, 2001). ηε ζεσξία επξεηηθήο δηθαηνζχλεο ε θξίζε ηεο δηθαηνζχλεο 

γίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ηνπ πξν-ζρεκαηηζκνχ ζπιιέγνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαιάβνπλ αλ ν νξγαληζκφο είλαη αμηφπηζηνο. ην δεχηεξν 

ζηάδην ηνπ ζρεκαηηζκνχ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην αλ πεξηιακβάλνληαη ή 

απνθιείνληαη απφ ηελ νκάδα. Οη θξίζεηο γίλνληαη ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο. ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ κεηά-ζρεκαηηζκνχ θαζνξίδεη πσο νη αξρηθέο 

θξίζεηο γηα ηελ δηθαηνζχλε νδεγνχλ ζε γεγνλφηα ζρεηηθά κε απηέο θαζψο θαη βνεζάεη 

ζηε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ (Croponzano θαη ζπλ, 2001).  

 

 

 

1.1.7 Μνληέιν ειέγρνπ ( Control Model)  

 

 Σν κνληέιν ειέγρνπ δηαηππψζεθε απφ ηνπο Thibaut and Walker (1975) Όπσο 

αλαθέξεη ν Blader& Tyler (2003). Αλαθέξεηαη ζηε ιεθζείζα δηθαηνζχλε θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ. Υσξίδεηαη ζηε θξίζε δπν εηδψλ απνθάζεσλ, ηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ είλαη ε ηθαλφηεηα 

ελφο αηφκνπ λα ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ζην ζηάδην ιήςεο 

απνθάζεσλ. Απ ηελ άιιε κεξηά νη δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ είλαη ε ηθαλφηεηα θάπνηνπ 
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λα έρεη ιφγν ζην θαζνξηζκφ κηαο απφθαζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Chan, 

2000).  Δζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα άκεζα ή έκκεζα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

επίζεκεο δηαδηθαζίεο (Greenberg, 1987). χκθσλα κε ην κνληέιν ειέγρνπ νη 

εξγαδφκελνη δηακνξθψλνπλ θξίζεηο γηα ηελ δηθαηνζχλε κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ. Παξφια απηά αλ θάπνην απνηέιεζκα δελ είλαη επλντθφ πξνο απηνχο 

αιιά ζεσξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ακεξφιεπηεο θαη δίθαηεο είλαη πηζαλφηεξν λα ην 

δερηνχλ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνπο σζεί λα πηζηεχνπλ ζηε δηθαηνζχλε ησλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη ν έιεγρνο πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ. Γελ είλαη δπλαηφ λα 

αζθήζνπλ κεγάιν ξφιν ζηηο απνθάζεηο αιιά αθφκε θαη αλ κπνξέζνπλ λα εθθξάζνπλ 

ηε γλψκε ηνπο ή λα θάλνπλ κηα αλαθνξά γηα ηελ απφδνζε εξγαζίαο ηνπο. Μ απηφ ηνλ 

ηξφπν αζθνχλ έκκεζε επηξξνή ζηα απνηειέζκαηα θαη είλαη πηζαλφηεξν λα ηα 

ζεσξήζνπλ δίθαηα( Blader& Tyler, 2003). Σν κνληέιν ειέγρνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε 

πνιινχο θιάδνπο φπσο ζε δηεπζπληηθέο, νξγαλσηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο (Chan, 2000).  

 

 

 

1.2 ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

 

1.2.1 Οξγαλσζηαθή δηθαηνζύλε ζε ζρέζε κε ηελ  επίδνζε ζηελ εξγαζία θαη ηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε( OCB) 

 

 Ζ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζρεηίδεηαη κε πνιινχο θιάδνπο ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο. Οη ππάιιεινη αλάινγα κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ γηα ηελ δηθαηνζχλε 

ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο, δηακνξθψλνπλ αλάινγα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γπν απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ θέξεη  ε εθηίκεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο είλαη ε επίδνζε 

ζηελ εξγαζία θαη ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε. Ζ επίδνζε ζηε δνπιεηά είλαη 

ν ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη θάπνηνο ζηελ εξγαζία ηνπ θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ζ επίδνζε δελ είλαη κφλν νη 

άκεζεο παξαηεξνχκελεο πξάμεηο αιιά θαη θάπνηεο απνθάζεηο ή απαληήζεηο πνπ 

δείρλνπλ κε έκκεζν ηξφπν ηελ επίδνζε θάπνηνπ.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε επεξεάδεη 

ηελ επίδνζε ζηελ εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε 

επεξεάδεη ηελ επίδνζε ζηελ εξγαζία. Γειαδή ε  ζρέζε πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο κε ηνλ 
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νξγαληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηα δηάθνξα 

απνηειέζκαηα επεξεάδεη ηελ επίδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Αλ ν εμέρσλ ζηφρνο ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη ε αξκνλία ησλ εξγαδνκέλσλ ηφηε απηνί δέρνληαη απηή ηελ 

θαηάζηαζε, δεκηνπξγνχλ δεζκφ κε ηνλ νξγαληζκφ θαη σο επαθφινπζν έρνπλ θαιή  

επίδνζε ζηελ εξγαζία ηνπο. Αλ απφ ηελ άιιε νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη δελ 

είλαη δίθαηεο, νη εξγαδφκελνη δελ δέλνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ θαη σο αληίδξαζε έρνπλ 

ρακειή επίδνζε ζηελ εξγαζία (Cohen, Charash& Spector, 2001). Δπηπιένλ ε 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε(OCB). 

Σα ζπζηαηηθά ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πνιίηε είλαη ε επγελήο άκηιια, ε 

αξεηή ηνπ πνιίηε, ν αιηξνπηζκφο, ε επζπλεηδεζία θαη ε επγέλεηα. Οη ζπκπεξηθνξέο 

θαη νη ρεηξνλνκίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνιίηε δελ είλαη επίζεκε ππνρξέσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά είλαη αλεπίζεκεο πξάμεηο θαη ρεηξνλνκίεο  πνπ θάλνπλ νη 

εξγαδφκελνη ελφο νξγαληζκνχ (Cohen, Charash& Spector, 2001). χκθσλα κε ηνπο 

Moorman, Blakely& Niehoff (1998) νη εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ην 

πφζν δηθαηνζχλε ιακβάλνπλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ πεπνίζεζε φηη 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπο. Οη εξγαδφκελνη φηαλ θαηαιαβαίλνπλ φηη είλαη πνιχηηκνη 

γηα ηνλ νξγαληζκφ πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα θαη 

δεκηνπξγνχλ θαιή ζπκπεξηθνξά πνιίηε. Ζ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε 

επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά 

θαη νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή  ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ε θαιή ζπκπεξηθνξά πνιίηε (Najafi θαη 

ζπλ., 2011).  Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε ζπλδέεηαη 

γεληθά κε ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε (Najafi θαη ζπλ., 2011) αιιά θαη 

ζπγθεθξηκέλα έξεπλεο έδεημαλ ζπζρέηηζε κε ηελ δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε θαη ηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε ζε 3 απφ ηνπο  5 παξάγνληεο θαζψο ν 

αιηξνπηζκφο θαη ε επζπλεηδεζία βξέζεθε φηη έρνπλ κηθξφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε. Δπηπιένλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ζηελ θιίκαθα 

αιιειεπίδξαζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο θαη ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά 

πνιίηε (Cohen, Charash& Spector, 2001). Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ ζρέζε κε ηελ 

δηαδηθαζηηθή θιίκαθα θαη ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά πνιίηε(Moorman, 

Blakely& Niehoff, 1998. Moorman, Niehoff & Organ, 1993).  Αιιά κηθξφηεξε ζρέζε 

θαίλεηαη λα έρεη ε θιίκαθα αιηξνπηζκφο θαη αξεηή ηνπ πνιίηε κε ηελ δηαδηθαζηηθή 

δηθαηνζχλε θαζψο είλαη πην πξνζσπηθέο θιίκαθεο θαη είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ 

απφ ηνλ πξντζηάκελν(Moorman, Niehoff & Organ, 1993). Μηα άιιε εμήγεζε είλαη 
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φηη λα ππάξρεη αληίζεηε ζρέζε, δειαδή ε θαιή ζπκπεξηθνξά πνιίηε πνπ δείρλνπλ νη 

ππάιιεινη λα σζνχλ ηνλ νξγαληζκφ λα αθνινπζεί θαιχηεξε δηαδηθαζηηθή πνιηηηθή. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε είλαη ην απνηέιεζκα θαη φρη ην αίηην 

(Moorman, Blakely& Niehoff, 1998). 

 

 

 

1.2.2 Οξγαλσζηαθή δηθαηνζύλε ζε ζρέζε ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ νξγαληζκό θαη 

αληηπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπκπεξηθνξά απνρώξεζεο 

 

 Ζ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ εκπηζηνζχλε είλαη νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη κεηαμχ ηνπο 

αιιά θαη κε ηνλ νξγαληζκφ, είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ζε έλα νξγαληζκφ δηφηη πξνσζεί 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην πλεχκα νκαδηθφηεηαο ζηελ εξγαζία. Ζ εκπηζηνζχλε 

ρσξίδεηαη ζηελ ζπζηεκηθή θαη ηελ εκπηζηνζχλε αιιειεπίδξαζεο. Γεληθά ε θαιή  

εθηίκεζε ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ζηνλ νξγαληζκφ δεκηνπξγεί αίζζεζε 

απηνπεπνίζεζεο θαη ζπλεπψο εκπηζηνζχλε γηα ηνλ νξγαληζκφ. Φαίλεηαη φηη φιεο νη 

θιίκαθεο ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εκπηζηνζχλε αιιά θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε έρεη ζρέζε κε ηελ ζπζηεκαηηθή 

εκπηζηνζχλε νη  δίθαηεο δνκηθά δηαδηθαζίεο πξνσζνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ζην 

ζχζηεκα. Αληίζεηα ε έιιεηςε ε έιιεηςε δηθαηνζχλεο κεηψλεη ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο 

αιιειεπίδξαζεο. Γεληθά ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλσηέξσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαζψο φζν πην δίθαηα ζπκπεξηθέξνληαη 

ζηνπο ππαιιήινπο ηφζν κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζα ληψζνπλ νη ππάιιεινη ηνπ 

νξγαληζκνχ (Bidarian& Jafran,2012). 

 Δπηπξφζζεηα ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζρεηίδεηαη κε αληηπαξαγσγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζπκπεξηθνξά απνρψξεζεο. Ζ αληηπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε 

ηάζε ησλ ππαιιήισλ λα έρνπλ ρακειή απφδνζε ζηελ εξγαζία. Θεσξνχλ φηη αλ νη 

δηαδηθαζίεο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη άδηθεο πξέπεη λα αιιάμεη γη απηφ θαη έρνπλ 

αληηπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ αδηθία.  Δπηπιένλ ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχληαη ηνπο θάλνπλ λα έρνπλ είηε 

αληηπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά είηε λα έρνπλ ηελ ηάζε λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ. Φαίλεηαη φηη ε δηαλνκεηηθή θαη ε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε ζρεηίδνληαη κε 
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ηελ αληηπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ελψ ε δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά απνρψξεζεο (Cohen, Charash& Spector, 2001). 

 

 

 

1.2.3 Οξγαλσζηαθή δηθαηνζύλε ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

αθνζίσζε θαη ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε 

 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη σο ν βαζκφο πνπ αξέζεη ζε θάπνηνλ ε 

ζέζε εξγαζίαο ηνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

επίδνζε ζηελ εξγαζία, κε ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη ηελ απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο (Najafi θαη ζπλ., 2011). χκθσλα 

κε έξεπλεο έρεη απνδεηρηεί φηη ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε επεξεάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη πην εηδηθά ε δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζηηθήο 

δηθαηνζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία (Lambert, Hogan& 

Griffin,2007. Najafi θαη ζπλ., 2011). Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο Najafi θαη ζπλ., 

(2011)  ε επαγγεικαηηθή αθνζίσζε είλαη ν βαζκφο πξνζθφιιεζεο θαη πίζηεο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Αθνξά νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ θαη φρη κηα νκάδα ή θάπνηα κεκνλσκέλα 

κέιε ηνπ. Ζ επαγγεικαηηθή αθνζίσζε είλαη ε αίζζεζε ηεο εκπινθήο θάπνηνπ ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηνλ σζεί λα θάλεη πξνζσπηθέο ζπζίεο αλ ζεσξεί φηη είλαη γηα ζθνπφ 

πνπ βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ σο ζχλνιν. Απνηειείηαη απφ 2 δηαζηάζεηο ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ ζπλερή (Lambert, Hogan& Griffin, 2007). Ζ επαγγεικαηηθή 

αθνζίσζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ εζεινληηζκφ, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ έιιεηςε 

απνπζηψλ θαη ζθέςεσλ ελάληηα ζηνλ νξγαληζκφ (Najafi θαη ζπλ., 2011). Οη έξεπλεο 

έδεημαλ φηη ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή αθνζίσζε θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ξφιν παίδεη ε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε. Όηαλ νη εξγαδφκελνη 

αηζζάλνληαη φηη ηνπο θέξνληαη δίθαην αλαπηχζζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Μ΄ απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ πίζηε ζηνλ νξγαληζκφ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή αθνζίσζε ζε απηφλ (Lambert, Hogan & Griffin, 2007. Najafi θαη 

ζπλ., 2011). Ζ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε είλαη ην πψο ζθέθηνληαη θαη βηψλνπλ  

πξαγκαηηθά νη εξγαδφκελνη ηελ δνπιεηά ηνπο. Δίλαη ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο θαη ν βαζκφο πνπ αηζζάλνληαη ηθαλνί λα 

δηακνξθψζνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα ζε απηφ. Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο  δηαζηάζεηο νη 

νπνίεο είλαη ην λφεκα δειαδή, νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, νη αμίεο θαη νη 
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ζπκπεξηθνξέο ησλ αλσηέξσλ, ε απηνπεπνίζεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ 

εξγαδφκελν, ν απηνθαζνξηζκφο δειαδή, πφζν ηθαλφο ληψζεη λα ιάβεη απνθάζεηο γηα 

θάπνηα θαηάζηαζε ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηέινο ε επηξξνή πνπ πηζηεχεη φηη έρεη γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ απνθάζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε θαζψο ε αληίιεςε φηη ν νξγαληζκφο θαη νη 

αλψηεξνη ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα ζηνλ εξγαδφκελν ηνλ σζεί λα αηζζάλεηαη πσο έρεη 

ηθαλφηεηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο θαη λα επεξεάζεη σο έλα 

βαζκφ ηηο απνθάζεηο. Γεκηνπξγείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα ζεηηθφ θιίκα γηα 

ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε(Najafi θαη ζπλ., 2011).    

 

 

 

1.2.4 Οξγαλσζηαθή δηθαηνζύλε ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

 Ζ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη θαη κε παξάγνληεο ηεο δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ μεπεξλάλ ηα φξηα ηνπ νξγαληζκνχ. Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν παίξλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο νη εξγαδφκελνη δηακνξθψλεη 

παξάγνληεο γηα ην επίπεδν άγρνο θαη ηελ επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ. Έξεπλα έρεη δείμεη 

φηη ε κηθξή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε δειαδή νη άδηθεο απνθάζεηο θαη ε άζρεκε 

ζπκπεξηθνξά ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζπλδέεηαη κε ηελ επαηζζεζία ζε δηάθνξεο 

αξξψζηηεο. Σν άγρνο πνπ δεκηνπξγείηαη αλ θάπνηνο ζεσξεί φηη έρεη άδηθε κεηαρείξηζε 

θαηαπνλεί ηνλ νξγαληζκφ θαη κεηψλεη ηηο άκπλεο ψζηε ηνλ θαζηζηά επηξξεπή ζε 

αζζέλεηεο. Σφζν ε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε φζν θαη ε δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο απνπζίεο πνπ γίλνληαη ζηελ δνπιεηά ιφγσ αζζέλεηαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά κφλν ε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν πγείαο θαη ηε 

ςπρηθή λνζεξφηεηα πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ νη εξγαδφκελνη. Απηφ δείρλεη φηη νη 

πξαθηηθέο, νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη επεξεάδνπλ ηελ πγεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ (Kivimäki θαη ζπλ., 2003). χκθσλα κε ηνπο Elovainio θαη ζπλ. 

(2006) ε δηθαηνζχλε ζηνλ νξγαληζκφ παίδεη ξφιν γηα ηελ επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε θαίλεηαη λα είλαη αλεμάξηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ 

ζλεζηκφηεηα απφ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. Ζ πίεζε θαη ν ξπζκφο θαξδηάο είλαη 

κεγαιχηεξνο ζε φζνπο βηψλνπλ νξγαλσζηαθή αδηθία. Δλψ φζνη ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

πςειή δηθαηνζχλε αληηκεησπίδνπλ 45% κηθξφηεξν θίλδπλν λα αληηκεησπίζνπλ 

θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα ππάξρεη δηθαηνζχλε ζηνλ 
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νξγαληζκφ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πγηή εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη λα ππάξρεη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Δθηφο απφ απηφ ην ζέκα αθνξά ηελ γεληθφηεξε 

πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη, γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα  βνεζνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα έρνπλ κηα θαιή 

ιεηηνπξγία δσήο (Elovainio θαη ζπλ., 2006). 

 

 

 

1.3 Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

 

1.3.1 Ζ θιίκαθα Αληίιεςε ηεο Γίθαηεο Γηαπξνζσπηθήο πκπεξηθνξάο (The 

Perceptions of Fair Interpersonal Treatment PFIT) 

 

Ζ  νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε απαζρνιεί πνιιά ρξφληα ηνπο εηδηθνχο. Γηα  ηελ 

αμηνιφγεζήηεο, αμηνιφγεζε ηεο, πξψηνη δεκηνχξγεζαλ έλα εξγαιείν νη Donovan, 

Drasgow& Munson (1998). θνπφο απηήο ηεο θιίκαθαο είλαη ε εθηίκεζε γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά αιιειεπίδξαζεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Απνηειείηαη απφ δπν 

παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη: α) ε κεηαρείξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ θαη β) ε κεηαρείξηζε 

ησλ ζπλαδέιθσλ. Έρεη δεθανρηψ ζηνηρεία απφ ηα νπνία ε ππνθιίκαθα ηνπ 

πξντζηακέλνπ έρεη δεθαηέζζεξα ζηνηρεία  θαη ε ππνθιίκαθα ζπλαδέιθσλ έρεη 

ηέζζεξα ζηνηρεία . Ζ απαληεηηθή θιίκαθα είλαη δηρνηνκηθή (Ναη ή Όρη). 

  Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα νιφθιεξν ην εξσηεκαηνιφγην είλαη (α= 

.90) γηα ηελ ππνθιίκαθα ηνπ πξντζηακέλνπο είλαη (α= .90) θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα 

ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη (α=.74). Όζν αθνξά ζηελ ζπγρξνληθή εγθπξφηεηα, ην PFIT 

ζπγθξίζεθε κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαζψο θαη κε ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δνπιεηά. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην PFIT είρε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζπζρέηηζεο ηφζν κε ηελ 

ππνθιίκαθα ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ πξντζηάκελν (r= .56, p<.001) φζν θαη κε ηελ 

ππνθιίκαθα  ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο (r=.44, p<.001), αιιά θαη ηελ 

ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δνπιεηά (r=.41, p<..001) ζην εξσηεκαηνιφγην 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Smith et al., 1969). Δπηπιένλ ην PFIT παξνπζηάδεη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην εξσηεκαηνιφγην απφζπξζεο απφ ηελ δνπιεηά ησλ Hanisch 

and Hulin (1991). Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ ππνθιίκαθα work withdrawal  (r= -.21, p<.01) θαζψο θαη κε ηελ ππνθιίκαθα job 
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withdrawal (r=-.35, p<.001). Δπηπιένλ ε PFIT ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ θιίκαθα 

αλνρή ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ ζεμνπαιηθά παξελφριεζε (OTSHI)(r=-.35, p<.001) θαη 

κε ηελ θιίκαθα απηφ-αλαθνξάο ζεμνπαιηθή εκπεηξία ησλ (Hulin θαη ζπλ., 1996. 

Zickar θαη ζπλ., 1998) (SEQ-R) (r=-.28,p<.001).  

ε δεχηεξε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνπο Keashley θαη ζπλ., 1994) φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Donovan, Drasgow & Munson, (1998),επηβεβαηψζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ . Ζ αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο είλαη ζπλνιηθά (α=.92). Ζ ζπθιίλνπζα εγθπξφηεηα είλαη πςειή 

θαζψο ε ζπζρέηηζε κε ηελ θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν είλαη 

(r=66,p<.001), κε ηελ θιίκαθα ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ ζπλάδειθν είλαη 

(r=.46,p<.001), κε ηελ θιίκαθα ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δνπιεηά είλαη 

(r=.46,p<.001). Όκνηα κε ηελ θιίκαθα work withdrawal ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

(r=-.20,p<.01) κε ηελ θιίκαθα job withdrawal είλαη (r=-.15,p<.05), κε ηελ θιίκαθα 

OTSHI είλαη (r=-.53,p<.001) θαη κε ηελ θιίκαθα SEQ-R είλαη (r=-.47,p<.001) 

(Donovan, Drasgow& Munson,1998). 

 

 

 

1.3.2  Οη  Κιίκαθεο Οξγαλσζηαθήο Γηθαηνζύλεο  

 

 Έλαο αθφκε ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε ηελ κέηξεζε ηεο δηθαηνζχλεο ζηνπο 

νξγαληζκνχο είλαη ν Moorman (1991). Γεκηνχξγεζε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

αμηνινγεί ηξεηο δηαζηάζεηο. Ζ κηα είλαη ε δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε, ε άιιε ε 

δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε θαη ε ηξίηε ε δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο. Ζ δηαλνκεηηθή 

δηθαηνζχλε κεηξηέηαη κε πέληε ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη  ζηηο δηαλνκέο ηνπ 

νξγαληζκνχ φπσο  νη πιεξσκέο, ην πξφγξακκα εξγαζίαο, νη επζχλεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε είλαη νη επίζεκεο 

δηαδηθαζίεο πνπ κεηξηνχληαη κε έμη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αθξίβεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηε „θσλή‟ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο αλ ζεσξήζνπλ κηα 

απφθαζε άδηθε. Ζ άιιε δηάζηαζε είλαη νη δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο. Αμηνινγείηαη 

κε 11 ζηνηρεία θαη αλαθέξεηαη ζηελ επάξθεηα ησλ εμεγήζεσλ θαη ηελ αίζζεζε πσο 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απνθάζεηο γηα ηηο δηαλνκέο 

(Niehoff & Moorman, 1993). Ζ αμηνπηζηία γηα φιεο ηηο θιίκαθεο είλαη αξθεηά πςειή. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε ν δείθηεο alpha είλαη (α=.90) 

(Moorman θαη ζπλ., 1998), γηα ηε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε είλαη (α=.90) (Niehoff & 

Moorman, 1993) θαη γηα ηε δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο είλαη (α=.90) (Niehoff & 

Moorman, 1993). 

 Έλα αθφκε εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ  νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε αλαπηχρζεθε 

απφ ηνλ Colquitt (2001). Δίλαη απηφ-ρνξεγνχκελν θαη κεηξά 4 παξάγνληεο 

δηθαηνζχλεο ζηνπο νξγαληζκνχο: ηελ δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε, ηελ δηαλνκεηηθή 

δηθαηνζχλε, ηελ δηαπξνζσπηθή δηθαηνζχλε θαη ηελ πιεξνθνξηαθή δηθαηνζχλε. 

Απνηειείηαη απφ 20 ζηνηρεία-εξσηήζεηο θαη ε απνθξηηηθή θιίκαθα πεξηιακβάλεη 

πέληε ζεκεία απφ ην 1 σο ην 5απφ ην κηθξφηεξν ζε κηθξφ βαζκφ κέρξη ην κεγαιχηεξν 

ζε κεγάιν βαζκφ (Shibaoka, θαη ζπλ.,2010). 

Ζ δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε είλαη ε εθηίκεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ φζν αθνξά ηελ κηζζνδνζία, ηα βξαβεία, ην 

ηηκσξεηηθφ θαζεζηψο, ηηο πξναγσγέο θ.α. Οη εξγαδφκελνη ζπγθξίλνπλ φζα 

απνθνκνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ( Gurbuz& 

Mert,2009). Ζ εθηίκεζε βαζίδεηαη ζε θάπνηεο αξρέο, έλαο θαλφλαο δηθαηνζχλεο 

(equity rule) δειαδή αλ ε ζρέζε θφζηνπο θαη αληακνηβψλ είλαη δίθαηε, απηφ ζεκαίλεη 

πσο αλ φζα πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξία ζε ζρέζε κε ηηο απνιαβέο πνπ ιακβάλνπλ απ 

απηή είλαη παξφκνηαο αμίαο ηφηε ππάξρεη δηθαηνζχλε (Colquitt,2001). Ο θαλφλαο ηεο 

ηζφηεηαο είλαη πσο φινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα ίζσλ επθαηξηψλ 

ζε βξαβεία, αλεμαξηήησο δηαθφξσλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο θχιν ή 

εζληθφηεηα. Ο ηειεπηαίνο είλαη ν θαλφλαο ησλ αλαγθψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο φηη νη 

απνιαβέο πξέπεη λα δίλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Έλα 

παξάδεηγκα είλαη πσο φζνη έρνπλ νηθνγέλεηεο πξέπεη λα ακείβνληαη πεξηζζφηεξν απν 

φηη θάπνηνο ν νπνίνο είλαη αλχπαληξνο (Gurbuz& Mert,2009). Ζ εθηίκεζε ηεο 

δηαλνκεηηθήο δηθαηνζχλεο νδεγεί ζε γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ (Cohen-Charash& Spector,2001). ην εξσηεκαηνιφγηα 

νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ππάξρνπλ πέληε εξσηήκαηα γηα ηε κέηξεζε ηεο 

δηαλνκεηηθήο δηθαηνζχλεο. Έλα παξάδεηγκα είλαη αλ νη δηαλνκέο(επηβξάβεπζε, 

κηζζφο, θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ηηκσξεηηθφ θαζεζηψο) θαηάιιειεο γηα ηε δνπιεηά 

πνπ έρεηε νινθιεξψζεη (Colquitt, 2001). 

 Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε νξίδεηαη σο ε δηθαηνζχλε ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο 

απφ ηνλ νξγαληζκφ. Αθνξά ηελ αίζζεζε ειέγρνπ ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο 
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απφθαζεο απφ ηνλ εξγαδφκελν (Colquitt,2001). Δξγαδφκελνη εθηηκνχλ ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη θάπνηεο θνξέο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθέο ζηελ εθηίκεζε ηεο δηθαηνζχλεο φζν θαη ην απνηέιεζκα (Cohen-

Carash& Spector, 2001). Τπάξρνπλ έμη θαλφλεο γηα ηνπο αλσηέξνπο ψζηε λα 

δηαζθαιίζνπλ πσο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ είλαη δίθαηε γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Ο πξψηνο θαλφλαο είλαη ε ζπλέρεηα ηεο θαηαλνκήο δηαδηθαζηψλ, 

δειαδή λα είλαη ζηαζεξέο ζε πξφζσπα θαη ζην ρξφλν. Γεχηεξνο θαλφλαο είλαη ε 

απνθπγή πξνθαηαιήςεσλ θαη πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ φζσλ είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ο θαλφλαο ηεο αθξίβεηαο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε γηα 

αθξηβείο θαη ζσζηέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο. Ζ δηνξζσζηκφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ είλαη ε επθαηξία λα αιιάδνπλ ή λα ηξνπνπνηνχληαη νη απνθάζεηο  ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεηο απνθάζεσλ. Άιινο θαλφλαο είλαη ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ 

λα εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ηνπο επεξεάδνπλ θαζψο θαη 

λα αληηπξνζσπεχνληαη νη αλάγθεο, νη αμίεο θαη νη πξννπηηθέο ηνπο. Σειεπηαίνο είλαη ν 

θαλφλαο ηεο εζηθήο θαηά ηνλ νπνίν φιεο νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα δηέπνληαη απφ 

ζεκειηψδε εζηθέο αμίεο πνπ αληηιακβάλνληαη φζνη εκπιέθνληαη ζε απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο (Cohen-Carash & Spector, 2001. Colquitt, 2001. Gurbuz& Mert, 

2009).ζην εξσηεκαηνιφγην ε δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε κεηξηέηαη κε επηά εξσηήζεηο 

κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη αλ είραηε επηξξνή ζηηο απνθάζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ απηέο 

ηηο δηαδηθαζίεο (Colquitt, 2001).  

Ζ δηαπξνζσπηθή δηθαηνζχλε είλαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο φηαλ νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη, 

δειαδή αλ ν ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο εμεγεί θαη εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο. Ζ 

δηθαηνζχλε δεκηνπξγείηαη αλ νη αλψηεξνη ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο θαηψηεξνπο κε 

ζεβαζκφ, επγέλεηα θαη αμηνπξέπεηα (Gurbuz& Mert, 2009). Έλλνηεο πνπ νξίδνπλ ηε 

δηαπξνζσπηθή δηθαηνζχλε είλαη ε εμεγήζεηο, δειαδή λα εμεγνχλ ηε βάζε ησλ 

απνθάζεσλ, ε εηιηθξίλεηα φζσλ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο, ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ε αμηνπξέπεηα πξνο ηνπο άιινπο πνπ ζεκαίλεη σο νη αλψηεξνη πξέπεη 

λα απνθεχγνπλ απξεπή ζρφιηα θαη πξνζβνιέο πξνο ηνπο ππαιιήινπο (Colquitt, 

2001).έλα παξάδεηγκα απ ηηο ηέζζεξεηο εξσηήζεηο γηα ηε δηαπξνζσπηθή θιίκαθα είλαη 

ε εξψηεζε αλ ζαο ζπκπεξηθέξεηαη ν πξντζηάκελνο ζαο κε επγέλεηα (Colquitt, 2001).  

Σέινο ε πιεξνθνξηαθή δηθαηνζχλε είλαη ε θιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

εμεγήζεηο πνπ δίλνπλ νη ππεχζπλνη γηα ηηο απνθάζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Οη 

εμεγήζεηο πξέπεη λα είλαη ινγηθέο δειαδή λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ φινη  ην ιφγν 
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πνπ ιήθζεθαλ απηέο νη απνθάζεηο, λα είλαη έγθαηξεο δειαδή ν ελδηαθεξφκελνο λα 

ελεκεξψλεηαη ακέζσο γηα θάπνηα απφθαζε πνπ αθνξά ηνλ ίδην θαη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο, δειαδή λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ απφθαζε θαη φρη ζε έλα 

γεληθφηεξν πιαίζην απνθάζεσλ ή πνιηηηθήο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πιεξνθνξηαθή 

θιίκαθα έρεη πέληε εξσηήκαηα θαη έλα παξάδεηγκα είλαη αλ ζαο αλαθνηλψλεη ν 

πξντζηάκελνο ζαο ηηο ιεπηνκέξεηεο εγθαίξσο  (Colquitt, 2001). 

 Γηα λα βξεζεί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο ηεο  νξγαλσζηαθήο 

δηθαηνζχλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν έξεπλεο. ηελ πξψηε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε 

ζε 301 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο έδεημε πσο ε θιίκαθα νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο 

ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην κνληέιν ηεζζάξσλ παξαγφλησλ. Αλαθνξηθά κε ηε 

εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο βξέζεθε φηη έρεη πςειή. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε φηη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ηεο θιίκαθαο κε ηηο θιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο 

επαγγέικαηνο, ζπιινγηθήο απηνεθηίκεζεο θαη ζπκκφξθσζεο ζε θαλφλεο  ήηαλ 

πςειφο, ηεθκεξηψλνληαο ηελ ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηά ηεο. Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο ήηαλ επίζεο πςειή κε κεγαιχηεξε ηηκή ζηε δηαλνκεηηθή θιίκαθα (α=.92) 

θαη κηθξφηεξε ζηε δηαδηθαζηηθή θιίκαθα (α=.79). 

Ζ δεχηεξε έξεπλα δηεμήρζε ζε 337 εξγαδφκελνπο κηαο θαηαζθεπαζηηθήο 

εηαηξίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ζπγθξίζεθε κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα νξγαληθφηεηαο, αθνζίσζεο κέινπο ,ζπκπεξηθνξά βνήζεηαο θαη 

ζπιινγηθήο απηνεθηίκεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ην 

εξσηεκαηνιφγην νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο έρεη ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο θαη επαξθή πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα. Όζν αθνξά ηελ 

αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο  είλαη αξθεηά θαιή κε κεγαιχηεξε ππνθιίκαθα ηε 

δηαδηθαζηηθή (α=.93) θαη κηθξφηεξε ππνθιίκαθα ηελ πιεξνθνξηαθή (α=.90) 

(Colquitt, 2001). 

 

 

 

1.4 Γηαπνιηηηζκηθέο πξνζαξκνγέο ηεο θιίκαθαο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζύλεο 

 

Ζ πξνζαξκνγή κηαο θιίκαθαο ζε κηα άιιε γιψζζα είλαη κηα αξθεηά επίπνλε θαη 

ιεπηνκεξήο δηαδηθαζία. Ζ κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη κφλν ην πξψην 

βήκα γηα λα κπνξέζεη ε θιίκαθα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθάζηνηε ρψξα. Πξέπεη λα 

γίλνπλ δηαδηθαζίεο γηα λα ειέγρνπλ ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο  
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θαζψο θαη ε παξαγνληηθή δνκή ηεο θιίκαθαο ψζηε λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηηο εθάζηνηε ρψξεο.  

Μηα απ ηηο πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ ζηε θιίκαθα είλαη ζηε Ηαπσλία απφ ηνπο 

Shibaoka θαη ζπλ. (2010) ην δείγκα ήηαλ 229 άηνκα. Ζ πξνζαξκνγή απηή έδεημε 

ηέζζεξεηο  παξάγνληεο γηα ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε, ηελ δηαδηθαζηηθή, 

δηαλνκεηηθή, αιιειεπίδξαζεο θαη πιεξνθνξηαθή θιίκαθα. Κάπνηα απφ ηνπο δείθηεο 

θαιήο πξνζαξκνγήο ζην κνληέιν ηεζζάξσλ παξαγφλησλ είλαη GFI=0.817, 

AGFI=0.766, RMSEA=0.097, ρ2=513.797, CAIC=809.748 θαη  CFI=0.924.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ην εξσηεκαηνιφγην 

ζπγθξίζεθε κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ςπρνινγηθνχ άγρνπο (Κ10) ηελ θιίκαθα 

αληζνξξνπίαο ζηε πξνζπάζεηα-αληακνηβή (ERI) θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πςειή ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα Γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο alpha (α=.96), θαζψο 

θαη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ (α=.91).  

Μηα πξνζπάζεηα πνπ έγηλε απφ ηνπο Fischer θαη ζπλ. (2011) λα πξνζαξκφζνπλ 

ηελ θιίκαθα νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ζε 13 δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Οη ρψξεο 

απηέο είλαη: Αξγεληηλή, Βξαδηιία, Αίγππηνο, Ηλδνλεζία, Λίβαλνο, Μαιαηζία, Νέα 

Εειαλδία, Φηιηππίλεο, ανπδηθή Αξαβία, Σαηβάλ, Σνπξθία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Σν δείγκα ηνπο θπκαηλφηαλ ζε φιεο ηηο ρψξεο απφ 

75 (Ν=75) σο 628 (Ν=628) άηνκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο, 

ην κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ ήηαλ ηζρπξφ. Ο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο ήηαλ αξθεηά πςειφο θαζψο θπκαηλφηαλ απφ α=.84 σο 

α=.95. Όζνλ αθνξά ζηελ επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ, νη δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη δείθηεο ρ
2

2, CFI, TLI θαη RMSEA. Όινη 

νη δείθηεο έδεημαλ θαιή πξνζαξκνγή ζηνπο 13 πνιηηηζκνχο. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ε νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ηνπ Colquitt (2001) είλαη έλα αξθεηά 

αμηφινγν εξγαιείν πνπ κεηξά κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα φιεο ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ νξγαλσζηαθήο 

δηθαηνζχλεο ηνπ Colquit (2001) ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ. ε απηή ηελ αλάγθε 

νδεγεζήθακε δηφηη δελ ππάξρεη θαλέλα εξγαιείν ην νπνίν λα κεηξά ηελ αίζζεζε 

δηθαηνζχλεο ζε έλα νξγαληζκφ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν εξγαιείν απηφ είλαη ηθαλφ 

λα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηθαηνζχλεο ζε έλα νξγαληζκφ θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα ζπκβάιιεη ζηε θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηφλ.  Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ηφζν ε επηβεβαίσζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξγαιείνπ ζηνλ 

ειιεληθφ πιεζπζκφ φζν θαη ε αμηνιφγεζε ησλ  ςπρνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, 

δειαδή ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ.  

 

 

 

2.ΜΔΘΟΓΟ  

 

2.1 πκκεηέρνληεο  

 

 ηελ παξνχζα έξεπλα ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απαξηίδεηαη απφ 

εξγαδφκελνπο ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 150 ελήιηθα άηνκα ειηθίαο 18-58 εηψλ κε κέζν φξν 

ειηθίαο 29,75 έηε (Σ.Α=10,261). Απφ ην δείγκα απηφ 76 (50,7%) ήηαλ άληξεο θαη 74 

(49,3%) ήηαλ γπλαίθεο. Σέζζεξα άηνκα (2,7%) είραλ νινθιεξψζεη ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε, 48 (32%) ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 19 (12,7%) είραλ ηειεηψζεη 

ηερληθή ζρνιή, 31 (20,7%) πηπρίν ΣΔΗ, 36 (24%) πηπρίν ΑΔΗ, θαη 12 (8%) είραλ 

νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Όζν αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 22 

(14,7%) δνπλ κε ζχδπγν αιιά ρσξίο παηδηά, 27 (18%) κε ζχδπγν θαη παηδηά 53 

(35,3%) κφλνη ρσξίο παηδηά, δπν (1,3%) κφλνη κε παηδηά, 35 (23,3%) καδί κε ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη 11 (7,3%) έρνπλ άιιε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Σα ρξφληα πνπ 

αλέθεξαλ φηη εξγάδνληαη ήηαλ απφ κεδέλ έσο 30 κε κέζν φξν 6,14 (Σ.Α=7,5) ελψ νη 

ψξεο εξγαζίαο θπκαίλνληαη απφ έμη έσο 80 κε κέζν φξν 38,82 (Σ.Α=12,2). Δπηπιένλ 

νη 106 (70,7%) δελ επέβιεπαλ θάπνην άιιν εξγαδφκελν ελψ νη 43 (28,7%)  έρνπλ 

επνπηηθφ ξφιν κε ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ επνπηεχνπλ λα θπκαίλεηαη απφ έλα 

έσο 55 άηνκα  θαη κέζν φξν ηα 9,09 άηνκα (Σ.Α=13,2). 
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2.2 Δξγαιεία 

  

Κλίμακα Επαγγελμαηικήρ Ικανοποίηζηρ (Warr, Cook & Wall (1979). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα πεξηιακβάλεη 15 ζηνηρεία θαη κεηξά ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ην επάγγεικα ηνπο. Χο απνθξηηηθή θιίκαθα, 

ρξεζηκνπνηεί κηα επηαβάζκηα  θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 1=είκαη πνιχ 

δπζαξεζηεκέλνο κέρξη ην 7=είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο   

Κλίμακα Επαγγελμαηικήρ αθοζίωζηρ (Allen & Meyer 1990). Ζ θιίκαθα 

πεξηιακβάλεη 24 ζηνηρεία θαη κεηξά ηα ηξία είδε αθνζίσζεο ζε έλα νξγαληζκφ: α) ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε β) ηε ζπλερή αθνζίσζε θαη γ) ηε θαλνληζηηθή αθνζίσζε. 

Χο απνθξηηηθή θιίκαθα, ρξεζηκνπνηεί κηα επηαβάζκηα θιίκαθα απφ 1=δηαθσλψ 

απφιπηα σο 7=ζπκθσλψ απφιπηα. 

Κλίμακα Διάθεζη ζηη δοςλειά (van Katwyk, Fox, Spector, & Kelloway 2000), Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα πεξηιακβάλεη 30 ζηνηρεία θαη κεηξά πνηα είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε θάπνην εξγαδφκελν απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ηνπ. Χο απνθξηηηθή θιίκαθα, ρξεζηκνπνηεί κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα απφ 1=πνηέ σο 

5=πνιχ ζπρλά. 

Κλίμακα Επάγγελμα και Εςεξία(Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson 1996). Ζ 

θιίκαθα πεξηιακβάλεη 16 ζηνηρεία θαη κεηξά α) ηελ εμαληιεηηθή αδηθία θαη β) ηελ 

αδηθία εκπηζηνζχλεο. Χο απνθξηηηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηεί κηα εμαβάζκηα θιίκαθα 

απφ 1=πνηέ σο 6=θάζε κέξα. 

Κλίμακα Αίζθηζη Δικαίος (Moorman, 1991). Ζ θιίκαθα πεξηιακβάλεη 10 

ζηνηρεία θαη κεηξά ηε δηθαηνζχλε πνπ αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ νη εξγαδφκελνη 

ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Υσξίδεηαη ζε δχν ππνθιίκαθεο: α) ηελ δηθαηνζχλε ακνηβψλ θαη 

β) ηε δηθαηνζχλε απνθάζεσλ. Χο απνθξηηηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηεί κηα πεληαβάζκηα 

θιίκαθα απφ 1=θαζφινπ σο 5=ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Κλίμακα Ταύηιζη Με Τον Οπγανιζμό (Mael & Ashforth 1992). Ζ θιίκαθα 

πεξηιακβάλεη έμη ζηνηρεία θαη κεηξά ηελ ζπλνιηθή αθνζίσζε πνπ έρεη έλαο 

εξγαδφκελνο κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ. Χο απνθξηηηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηεί κηα 

πεληαβάζκηα θιίκαθα απφ 1=δηαθσλψ απφιπηα σο 5=ζπκθσλψ απφιπηα. 

Κλίμακα Ικανοποίηζη Από Τον Οπγανιζμό (Landau & Hammer 1986). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία θαη κεηξά ηνλ ζθνπφ απνρψξεζεο 

θάπνηνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Χο απνθξηηηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηεί κηα πεληαβάζκηα 

θιίκαθα απφ 1=δηαθσλψ απφιπηα σο 5=ζπκθσλψ απφιπηα. 
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2.3 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

 

Ζ γισζζηθή θαη ελλνηνινγηθή αληηζηνηρία ηνπ εξγαιείνπ απφ ηελ αγγιηθή ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ θξηηψλ. Αξρηθά, ην εξγαιείν δφζεθε ζε 

ηξία δηαθνξεηηθά δίγισζζα άηνκα, ηα νπνία ην θαζέλα μερσξηζηά κεηάθξαζαλ ην 

εξγαιείν απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, νη 

ηξεηο κεηαθξαζηέο βξέζεθαλ καδί, ψζηε λα ζπδεηήζνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηηο 

κεηαθξάζεηο ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ κηα θνηλά απνδεθηή εθδνρή γηα φια ηα ζηνηρεία  

ηνπ εξγαιείνπ. ην ηειηθφ ζηάδην, έλα δίγισζζν άηνκν, ιεηηνπξγψληαο σο 

αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο (verifier), επηβεβαίσζε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 

κεηάθξαζεο.  

Γηα ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ν εξεπλεηήο απεπζχλζεθε ζε 

αλζξψπνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ζε θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη θπξίσο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ζ πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ  εξσηεκαηνινγίσλ 

ήηαλ λα εξγάδνληαη. Ζ επαθή κε ην δείγκα έγηλε είηε ζην ακθηζέαηξν είηε ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 σο 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015. Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηλφηαλ κε ην έληππν 

ζπγθαηάζεζεο πνπ ππήξρε ζηε πξψηε ζειίδα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δλεκεξψλνληαλ 

φηη βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ είλαη πηζαλφλ λα παίδνπλ νη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα κηα απφθαζε ζε θάπνην νξγαληζκφ, ζηα 

απνηειέζκαηα γηα ηηο δηάθνξεο δηαλνκέο (επηβξαβεχζεηο, κηζζφο, θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, ηηκσξεηηθφ θαζεζηψο) θαη ε ζηάζε πνπ αθνινπζεί ν πξντζηάκελνο 

θάπνηνπ γηα ηελ αληίιεςε ησλ ππαιιήισλ φζν αθνξά ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε. 

Απηνί νη παξάγνληεο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηφζν ηηο θαζεκεξηλέο 

ζρέζεηο  κε ηνπο γχξσ ηνπ φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απφδνζε. Δπηπιένλ αλ 

θάπνηνο είρε θάπνηα πξφζζεηε απνξία κπνξνχζε λα ξσηήζεη ηνλ εξεπλεηή γηα 

δηεπθξηλήζεηο. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή θαη δελ ππήξρε θάπνην 

θίλεηξν ή απνδεκίσζε.  
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ    

 

3.1 ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

 Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε έγηλε ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα 

εμεηαζηνχλ νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 

Έπεηηα εμεηάζηεθε ε παξαγνληηθή δνκή ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο θιίκαθαο θαη 

ηέινο, εμεηάζηεθαλ ηα ςπρνκεηξηθά ζηνηρεία ηεο πξνζαξκνζκέλεο θιίκαθαο ηφζν σο 

πξνο ηελ εγθπξφηεηα φζν θαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηεο.  

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα AMOS 21 (Analysis of Moment Structures; Arbuckle, 

2013).  Ζ επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ (Confirmatory Factor Analysis – 

CFA) είλαη ε κέζνδνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή κηαο 

θιίκαθαο απφ έλα πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζε έλα δηαθνξεηηθφ (Kelloway, 1995). Ζ 

επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ην νπνίν 

ειέγρεη αλ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ζρεηίδνληαη κε ηηο ιαλζάλνπζεο θαη 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο  ηνπ ειιεληθνχ δείγκαηνο (Hurley θαη ζπλ., 1997). 

ηελ επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ ην πξνζαξκνζκέλν ζην ειιεληθφ 

δείγκα κνληέιν αμηνινγήζεθε κε βάζε ηνπο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο (goodness of 

fit indices). χκθσλα κε ηνλ Griffin (2005) είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ψζηε ε αλάιπζε ηεο παξαγνληηθήο 

δνκήο ηνπ κνληέινπ πνπ κειεηά ν εξεπλεηήο λα είλαη έγθπξε. ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα έγηλε ρξήζε ηεζζάξσλ δεηθηψλ θαιήο πξνζαξκνγήο: α) ν ζπγθξηηηθφο δείθηεο 

Comparative Fit Index (CFI; - Bentler, 1990), β) ν απμεηηθφο δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο Standardised Root Mean Square Residual (SRMR; - Hu & Bentler, 

1999), γ) ν απμεηηθφο δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA; - Steiger, 1990) θαη δ) ν απμεηηθφο δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο  Tucker-Lewis Index (TLI; - Tucker & Lewis, 1973). ρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ησλ δεηθηψλ θαιήο πξνζαξκνγήο ζην CFI θαη TLI ηηκέο πάλσ απφ 0.95 

ηδαληθά ή ελαιιαθηηθά πάλσ απφ 0.90 ππνδεηθλχνπλ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

ελψ γηα ηνπο δείθηεο RMSEA θαη SRMR ηδαληθέο ηηκέο είλαη κηθξφηεξεο απφ 0.05 ή 

ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε κηθξφηεξεο απφ 0.08.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξγαιείνπ έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ δείθηε  alpha (Cronbach, 1951). ρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα, εμεηάζηεθε ε 
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εγθπξφηεηα ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπγρξνληθή εγθπξφηεηα, 

θαζψο θαη ε εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα). 

Ζ εγθπξφηεηα εμεηάζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε Pearson r. 

 

 

 

3.2 Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

 

 ηνλ  Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο.  

 

Πίλαθαο 1 

Μέζοι Όποι και Τςπικέρ Αποκλίζειρ ηων Μεηαβληηών ηηρ Έπεςναρ 

 

Μεηαβληηέρ M.O T.A 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 69,34 16,88 

πλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε 33,19 10,12 

πλερήο αθνζίσζε 33,45 9,36 

Καλνληζηηθή αθνζίσζε 33,12 7,27 

πλνιηθή επαγγεικαηηθή 

αθνζίσζε 
99,77 19,82 

Δμαληιεηηθή αδηθία 30,38 11,69 

Αδηθία εκπηζηνζχλεο 27,21 4,57 

πλνιηθή αδηθία 57,59 12.35 

Γηθαηνζχλε ρξεκάησλ 14,67 4,68 

Γηθαηνζχλε απνθάζεσλ 14,43 4,85 

πλνιηθή δηθαηνζχλε 29,11 8,47 

Γηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε 22,47 5,48 

Γηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε 13,02 4,20 

Γηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο 15,60 3,88 

Πιεξνθνξηαθή δηθαηνζχλε 17,15 5,31 

πλνιηθή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε 68,25 15,08 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 48,10 13,56 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 35,39 12,66 

πλνιηθή Αθνζίσζε  19,16 5,96 

       Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 9,07 3,19 
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3.3 Αμηνπηζηία ησλ θιηκάθσλ 

 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλνρήο alpha (Cronbach, 1951). Ο 

δείθηεο έρεη εχξνο ηηκψλ απφ κεδέλ έσο έλα. Σα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.  

 

Πίλαθαο 2  

 

Δείκηηρ Εζωηεπικήρ Σςνοσήρ (alpha) ηων Μεηαβληηών ηηρ Έπεςναρ 

 

Μεηαβληηέρ Alpha (a) 

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε .75 

πλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε .80 

πλερήο αθνζίσζε .79 

Καλνληζηηθή αθνζίσζε .81 

πλνιηθή επαγγεικαηηθή 

αθνζίσζε 
.72 

Δμαληιεηηθή αδηθία .72 

Αδηθία εκπηζηνζχλεο .75 

πλνιηθή αδηθία .72 

Γηθαηνζχλε ρξεκάησλ .85 

Γηθαηνζχλε απνθάζεσλ .85 

πλνιηθή δηθαηνζχλε .77 

Γηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε .89 

Γηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε .90 

Γηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο .91 

Πιεξνθνξηαθή δηθαηνζχλε .89 

πλνιηθή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε .75 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα .55 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα .52 

πλνιηθή Αθνζίσζε  .79 

       Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε .83 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 1) θαίλεηαη φηη ε θιίκαθα νξγαλσζηαθήο 

δηθαηνζχλεο έρεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπλνιηθή 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε (α=.77), νη ππνθιίκαθεο δηαδηθαζηηθή θαη πιεξνθνξηαθή 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε (α=.89), ε δηαλνκεηηθή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε (α=.90) 

θαη ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο (α=.91). ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο ε 

εζσηεξηθή ζπλνρή είλαη αξθεηά πςειή. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ππνθιίκαθεο ζεηηθά 
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θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ κέηξηα εζσηεξηθή ζπλνρή(α=.55) θαη (α=.52) 

αληίζηνηρα. 

 

 

 

3.4 Αμηνιόγεζε ηεο Παξαγνληηθήο Γνκήο ηεο Κιίκαθαο  

 

 Σν κνληέιν νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο αμηνινγήζεθε σο πξνο ηελ 

παξαγνληηθή ηνπ δνκή ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ 20 

ζηνηρεία ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο 

απνηειείηαη απφ επηά ζηνηρεία θαη κεηξά ηελ δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε (procedural 

justice), ν δεχηεξνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία θαη αληηζηνηρεί ζηε 

δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε (distributive justice), ν ηξίηνο έρεη ηέζζεξα ζηνηρεία θαη 

κεηξά ηελ δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο (interpersonal justice) θαη ν ηέηαξηνο 

απνηειείηαη απφ πέληε ζηνηρεία θαη κεηξά ηελ πιεξνθνξηαθή δηθαηνζχλε (informative 

justice). (Bι. Γηάγξακκα 1). 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξεηο δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο: α) CFI (Comparative Fit Index), β) RMSEA (Root Mean Square Error 

of Approximation), γ) SRMR (Standardised Root Mean Square Residual) θαη δ) TLI 

(Tucker-Lewis).  
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Διάγπαμμα 1. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κνληέινπ νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ζηνλ 

ειιεληθφ πιεζπζκφ 
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Πίλαθαο 3 

 

Δείκηερ Καλήρ Πποζαπμογήρ (Fit Indices) Κλίμακαρ Οπγανωζιακήρ Δικαιοζύνηρ ζηον 

Ελληνικό Πληθςζμό 

Μονηέλο CFI RMSEA SRMR TLI 

Οξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε(ειιεληθφο 

πιεζπζκφο) 

.93 .066 .062 .92 

     

Note. CFI= The Comparative Fit Index, RMSEA= Root Mean Square Error of 

Approximation, SRMR= Standardized Root Mean Square Residual, TLI= Tucker-

Lewis Index 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 3 ην κνληέιν νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο 

επηβεβαηψλεηαη κε επηηπρία ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ (CFI=0.93, RMSEA=0.066, 

SRMR=0.062 θαη TLI=0.92). Φαίλεηαη πσο νη δείθηεο CFI θαη TLI έρνπλ ηηκέο πάλσ 

απφ 0.90 πνπ δείρλνπλ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ελψ νη δείθηεο RMSEA θαη 

RMR έρνπλ ηηκέο θάησ απφ 0.08 πνπ είλαη ηδαληθέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ελφο 

κνληέινπ. Δπηπιένλ νη παξαγνληηθέο θνξηίζεηο γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ εξγαιείνπ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη  θπκαίλνληαη απφ 0.51 ζην ζηνηρείν 6 έσο 0.88 ζην ζηνηρείν 

13. 

 

 

 

3.5 ΈΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ 

 

Δπφκελν βήκα είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ. Σα είδε ηεο 

εγθπξφηεηαο πνπ ειέγρζεθαλ είλαη ε ζπγρξνληθή εγθπξφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (ζπγθιίλνπζα θαη απνθιίλνπζα).  
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3.5.1 πγρξνληθή  Δγθπξόηεηα 

 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπγρξνληθήο εγθπξφηεηαο έγηλε εθηφο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 

θιίκαθαο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ ρνξήγεζε ηεο θιίκαθαο Αίζζεζε 

Γηθαίνπ ζε δείγκα 71 αηφκσλ (Ν=71). Ο δείθηεο ζπζρέηηζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είλαη ν Pearson r θαη ε ζπζρέηηζε έγηλε ηφζν γηα φιεο ηηο ππνθιίκαθεο θαη γηα ηε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία.  

 

Πίλαθαο 4 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ Ανάμεζα ζηιρ Κλίμακερ Οπγανωζιακή Δικαιοζύνη και Αίζθηζη 

Δικαίος 

Τπνθιίκαθεο  

Αίζζεζε  

Γηθαίνπ 

Τπνθιίκαθεο Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζύλε 

Γηαλνκεηηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Γηαδηθαζηηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε  

Αιιειεπίδξαζεο 

Πιεξνθνξηαθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

πλνιηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Γηθαηνζχλε 

Απνθάζεσλ 

.53
** 

.47
** 

.37
** 

.59
**

 .61
** 

Γηθαηνζχλε 

Υξεκάησλ 

.70
** 

.40
** 

.33
** 

.43
** 

.57
** 

πλνιηθή 

Γηθαηνζχλε 

.69
** 

.49
** 

.39
** 

.58
** 

.66
** 

 

*
p<0.05, 

**
p<0.01 

 Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4 ε θιίκαθα νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε 

παξνπζηάδεη πςειή ζπγρξνληθή εγθπξφηεηα κε ηελ θιίκαθα αίζζεζεο δηθαίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πςειφηεξε ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη ζηε δηαλνκεηηθή νξγαλσζηαθή 

δηθαηνζχλε θαη ηε δηθαηνζχλε ρξεκάησλ θαη ηελ ζπλνιηθή δηθαηνζχλε. Παξάιιεια 

κηθξφηεξε ζπζρέηηζε ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ππνθιίκαθεο νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε 
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αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ δηθαηνζχλε ρξεκάησλ θαη ηε δηθαηνζχλε απνθάζεσλ. Σέινο 

φιεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φζν πςειέο ή ρακειέο θαη αλ είλαη. 

 

 

 

3.5.2 πγθιίλνπζα εγθπξόηεηα 

 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπγθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο ρνξεγήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα: α) δηάζεζε ζηε 

δνπιεηά (Ν=79) β) επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Ν=79) γ) επαγγεικαηηθή αθνζίσζε 

(Ν=71) θαη δ) ηαχηηζε κε ηνλ νξγαληζκφ (Ν=71). Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ δείθηε Pearson r. ηνπο πίλαθεο 5, 6, 7 θαη 8 πνπ αθνινπζνχλ, 

παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο θαη νη ζπζρεηίζεηο. 

Πίλαθαο 5 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ Ανάμεζα ζηιρ Κλίμακερ Οπγανωζιακή Δικαιοζύνη και Διάθεζη ζηη 

Δοςλεία 

Τπνθιίκαθεο 

Γηάζεζε ζηε 

δνπιεία 

Τπνθιίκαθεο Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζύλε 

Γηαλνκεηηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Γηαδηθαζηηθή 

Οξγαλσζηαθή  

Γηθαηνζχλε 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε  

Αιιειεπίδξαζεο 

Πιεξνθνξηαθή 

Οξγαλσζηαθή  

Γηθαηνζχλε 

πλνιηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Αξλεηηθά 

πλαηζζήκαηα 

-.42
** 

-.45
**

 -.40
**

 -.45
**

 -.55
**

 

Θεηηθά 

πλαηζζήκαηα 

.42
**

 .38
**

 .35
**

 .42
**

 .50
**

 

 

*
p<0.05, 

**
p<0.01 
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Ο παξαπάλσ πίλαθαο (Πίλαθαο 5) δείρλεη ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηε θιίκαθα νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε θαη ηελ αίζζεζε δηθαίνπ. Όπσο είλαη 

αλακελφκελν ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ ππνθιίκαθα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ αληίζεηα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Παξαηεξείηαη φηη ε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ππάξρεη ζηηο ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ελψ 

φζν αθνξά ηηο ππνθιίκαθεο κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

ππνθιίκαθα νξγαλσζηαθήο πιεξνθνξηαθήο δηθαηνζχλεο θαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Ζ κηθξφηεξε ζρέζε παξαηεξείηαη ζηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη πάιη είλαη ζρεηηθά πςειή. 

Σέινο φιεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

Πίλαθαο 6 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ Ανάμεζα ζηιρ Κλίμακερ Οπγανωζιακή Δικαιοζύνη και 

Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη 

 

Τπνθιίκαθεο Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζύλε 

Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε 

πλνιηθή Βαζκνινγία 

Γηαδηθαζηηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε .63
**

 

Γηαλνκεηηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε  .63
** 

Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε 

Αιιειεπίδξαζεο  

.58
**

 

Πιεξνθνξηαθή Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

.64
**

 

πλνιηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε .79
**

 

 

*
p<0.05, 

**
p<0.01 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθα 6) βξίζθνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Φαίλεηαη πσο νη 
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ζπζρεηίζεηο είλαη πνιχ πςειέο γηα φιεο ηηο ππνθιίκαθεο. Μεγαιχηεξε ζπζρέηηζε 

ππάξρεη ζηελ πιεξνθνξηαθή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε θαη κηθξφηεξε ζηελ 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο ελψ φιεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. 

 

Πίλαθαο 7 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ Ανάμεζα ζηιρ Κλίμακερ Οπγανωζιακή Δικαιοζύνη και 

Επαγγελμαηική Αθοζίωζη 

Τπνθιίκαθεο  

Δπαγγεικαηηθή  

Αθνζίσζε 

Τπνθιίκαθεο Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζύλε 

Γηαλνκεηηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Γηαδηθαζηηθή 

Οξγαλσζηαθή  

Γηθαηνζχλε 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Αιιειεπίδξαζεο 

Πιεξνθνξηαθή 

Οξγαλσζηαθή  

Γηθαηνζχλε 

πλνιηθή 

Οξγαλσζηαθ

ή  

Γηθαηνζχλε 

πλαηζζεκαηηθή .31
** 

.39
** 

.22 .44
** 

.44
** 

πλερήο -.07 -.09 -.01 .07 -.03 

Καλνληζηηθή .35
** 

.31
** 

.12 .33
** 

.35
** 

 

*
p<0.05, 

**
p<0.01 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθα 7) εκθαλίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο γηα ηελ 

θιίκαθα νξγαλσζηαθήο  δηθαηνζχλεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αθνζίσζε. Φαίλεηαη φηη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε ζπζρεηίδεηαη ζε πςειφ βαζκφ κε ηελ πιεξνθνξηαθή 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε θαη ηελ ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε. Μηθξφηεξε 

ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε κε ηελ δηαλνκεηηθή 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε θαζψο θαη ηε θαλνληζηηθή αθνζίσζε κε ηελ δηαδηθαζηηθή 
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νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε. Ζ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο θαίλεηαη λα 

κελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αθνζίσζε θαζψο ηα νη ζπζρεηίζεηο είλαη ρακειέο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθά. Παξάιιεια ε ζπλερήο αθνζίσζε 

θαίλεηαη λα κελ ζρεηίδεηαη θαζφινπ κε ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε. 

 

Πίλαθαο 8 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ Ανάμεζα ζηιρ Κλίμακερ Οπγανωζιακή Δικαιοζύνη και Ταύηιζη με 

ηον Οπγανιζμό 

Τπνθιίκαθεο Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζύλε 

Σαύηηζε κε ηνλ Οξγαληζκό 

πλνιηθή Βαζκνινγία 

Γηαδηθαζηηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε .28
* 

Γηαλνκεηηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε  .52
** 

Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε 

Αιιειεπίδξαζεο  

.27
* 

Πιεξνθνξηαθή Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

.56
** 

πλνιηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε .53
** 

 

*
p<0.05, 

**
p<0.01 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 8) θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο ηεο θιίκαθαο 

νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηαχηηζεο κε ηνλ νξγαληζκφ. Ζ κεγαιχηεξε 

ζπζρέηηζε είλαη κε ηελ πιεξνθνξηαθή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ελψ νη κηθξφηεξεο κε 

ηελ δηαδηθαζηηθή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε θαη ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε 

αιιειεπίδξαζεο. Σέινο φιεο νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 
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3.5.3 Απνθιίλνπζα εγθπξόηεηα  

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο έγηλε εθηφο απφ ηε ρνξήγεζε 

ηεο θιίκαθαο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ ρνξήγεζε α) ηεο θιίκαθαο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, β) ηεο θιίκαθαο επάγγεικα θαη επεμία θαη γ) ηεο 

θιίκαθαο επάγγεικα θα αθνζίσζε (Ν=71). ). Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ δείθηε Pearson r.  

 ηνπο πίλαθεο 9, 10 θαη 11 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

 

Πίλαθαο 9 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ Ανάμεζα ζε Κλίμακα Οπγανωζιακή Δικαιοζύνη και Ικανοποίηζη 

από ηην Επγαζία 

Τπνθιίκαθεο Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζύλε 

Ηθαλνπνίεζε από Δξγαζία (ζθνπόο 

απνρώξεζεο) 

Γηαδηθαζηηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε -.05 

Γηαλνκεηηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε  .09 

Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε 

Αιιειεπίδξαζεο  

.18 

Πιεξνθνξηαθή Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

.20 

πλνιηθή Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζχλε .13 

 

*
p<0.05, 

**
p<0.01 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθα 9) παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ηεο 

νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Φαίλεηαη πσο δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δπν θιίκαθεο ελψ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά 

κε ζεκαληηθά εθηφο απφ ηελ ζπζρέηηζε ηεο δηαδηθαζηηθήο νξγαλσζηαθήο 
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δηθαηνζχλεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ 

αλακελφκελα θαζψο ε βηβιηνγξαθία δείρλεη πσο ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε γηα απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία πέξα απφ κηα ππνθιίκαθα 

ηεο (δηαλνκεηηθή) (Cohen, Charash & Spector, 2001). 

 

Πίλαθαο 10 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ Ανάμεζα ζε Κλίμακα Οπγανωζιακή Δικαιοζύνη και Επάγγελμα και 

Εςεξία 

 

Τπνθιίκαθεο  

Δπάγγεικα 

θαη Δπεμία 

Τπνθιίκαθεο Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζύλε 

Γηαλνκεηηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Γηαδηθαζηηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Αιιειεπίδξαζεο 

Πιεξνθνξηαθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

πλνιηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Δμαληιεηηθή 

Αδηθία 

-.16 -.41
** 

-.35
** 

-.26
* 

-.38
** 

Αδηθία 

Δκπηζηνζχλεο 

 

-.03 .12 .20 .28
* 

.18 

πλνιηθή 

Αδηθία 

-.16 -.34
** 

-.25
* 

-.14 .29
* 

 

*
p<0.05, 

**
p<0.01 

 Ο παξαπάλσ πίλαθαο (Πίλαθαο 10) δείρλεη ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε θαη ηε θιίκαθα επάγγεικα θαη επεμία. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππάξρεη κέηξηα πξνο ρακειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
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πεξηζζφηεξσλ ππνθιηκάθσλ. Κάπνηεο ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ελψ 

άιιεο φρη.  Κπξίσο δελ παξαηεξείηαη ζρέζε ζηε δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε θαη φια ηα 

είδε αδηθίαο. Φαίλεηαη πσο νη απνιαβέο απφ έλα νξγαληζκφ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εμάληιεζε πνπ ληψζεη θάπνηνο θαζψο θαη ηελ αίζζεζε εκπηζηνζχλεο πνπ ζεσξεί φηη 

έρνπλ ζε απηφλ.  

 

Πίλαθαο 11 

Δείκηερ Σςζσέηιζηρ Ανάμεζα ζηιρ Κλίμακερ Οπγανωζιακή Δικαιοζύνη και 

Επαγγελμαηική Αθοζίωζη 

 

Τπνθιίκαθεο  

Δπαγγεικαηηθή  

Αθνζίσζε 

Τπνθιίκαθεο Οξγαλσζηαθή Γηθαηνζύλε 

Γηαλνκεηηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Γηαδηθαζηηθή 

Οξγαλσζηαθή  

Γηθαηνζχλε 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

Αιιειεπίδξαζεο 

Πιεξνθνξηαθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

πλνιηθή 

Οξγαλσζηαθή 

Γηθαηνζχλε 

πλαηζζεκαηηθή .31
** 

.39
** 

.22 .44
** 

.44
** 

πλερήο -.07 -.09 -.01 .07 -.03 

Καλνληζηηθή .35
** 

.31
** 

.12 .33
** 

.35
** 

 

*
p<0.05, 

**
p<0.01 

 Σέινο, ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 11), παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα  ζηελ θιίκαθα νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

αθνζίσζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη κφλν ε ζπλερήο αθνζίσζε δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε. Οη ζπζρεηίζεηο ηεο είλαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθέο. Απηφ είλαη αλακελφκελν δηφηη ε ζπλερήο αθνζίσζε αλαθέξεηαη ζηε 

δέζκεπζε πνπ αηζζάλεηαη φηη έρεη θάπνηνο κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε 
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ηηο απψιεηεο πνπ ζα έρεη ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν αλ απνρσξήζεη απφ 

απηφλ (Meyer & Allen, 1991) ελψ ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ 

αίζζεζε δηθαίνπ πνπ έρεη θάπνηνο φηαλ βξίζθεηαη ζε έλα νξγαληζκφ (Gurbuz& Mert, 

2009). πλεπψο αλακέλεηε λα κελ ζπζρεηίδνληαη. 

 

 

 

4.ΤΕΖΣΖΖ 

 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζθνπφ είρε ηελ πξνζαξκνγή ηεο θιίκαθαο 

νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ηνπ Colquitt (2001) ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Σν δείγκα 

ζην νπνίν ρνξεγήζεθε είλαη 150 άηνκα. Αξρηθά αμηνινγήζεθε ε παξαγνληηθή δνκή 

ηεο θιίκαθαο. Δπφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ  ε εμέηαζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζαξκνζκέλεο θιίκαθαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο.  

 Αξρηθά εμεηάζηεθε ε παξαγνληηθή δνκή ηεο θιίκαθαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ην αξρηθφ κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ επηβεβαηψζεθε απφ ηα δεδνκέλα 

γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, θαζψο φινη νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ εμεηάζηεθε ε 

αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο (alpha) γηα ηηο ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ. 

Όπσο θαίλεηαη  απφ ηα απνηειέζκαηα φιεο νη ππνθιίκαθεο έρνπλ πςειή αμηνπηζηία. 

πγθεθξηκέλα ε ζπλνιηθή νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε είρε α=.77 . Δπηπιένλ ζηηο 

ππνθιίκαθεο δηαδηθαζηηθή θαη πιεξνθνξηαθή δηθαηνζχλε α=.89, α=.91 ζηε 

δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο, ελψ ε δηαλνκεηηθή δηθαηνζχλε είλαη α=.90. 
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 Αθνχ εμεηάζηεθε ε αμηνπηζηία επφκελν βήκα είλαη λα αμηνινγεζεί θαη 

ε εγθπξφηεηα ηεο θιίκαθαο. Απηφ έγηλε κε ηνλ δείθηε Pearson r. Σα είδε ηεο 

εγθπξφηεηαο πνπ επηιέρηεθαλ είλαη ε ζπγρξνληθή, ε ζπγθιίλνπζα θαη ε απνθιίλνπζα. 

Ζ ζπγρξνληθή εγθπξφηεηα εμεηάζηεθε ζπγθξίλνληαο ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε κε 

ηελ θιίκαθα αίζζεζεο δηθαίνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ζρεηίδνληαη αξθεηά 

θαη ζπλεπψο κεηξάλε ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο. 

 Όζν αθνξά ηε ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα ην εξσηεκαηνιφγην ζπγθξίζεθε κε 

ηα εξσηεκαηνιφγηα: α) δηάζεζε ζηε δνπιεία, β) επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, γ) 

επαγγεικαηηθή αθνζίσζε θαη δ) ηαχηηζε κε ηνλ νξγαληζκφ. Σα δπν πξψηα 

εξσηεκαηνιφγηα φπσο είρακε πξνβιέςεη είραλ αξθεηά πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Najafi θαη ζπλ. 

(2011) θαη  Lampert, Hogan& Griffin (2007). Πην ζπγθεθξηκέλα νη έξεπλεο έδεημαλ 

πσο ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Σν εξσηεκαηνιφγην επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη γεληθά 

κε ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε. Όκσο ε δηθαηνζχλε αιιειεπίδξαζεο δελ ζρεηίδεηαη 

θαζφινπ κε θακία ππνθιίκαθα. Απηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα εμεγεζεί θαζψο δελ παίδεη 

ξφιν ε αίζζεζε δηθαίνπ πνπ έρεη έλαο εξγαδφκελνο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ κε ηελ 

αθνζίσζε πνπ ζα δείμεη ζην επάγγεικα ηνπ. Δπηπιένλ θαίλεηαη φηη ε ππνθιίκαθα 

ζπλερνχο αθνζίσζεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε. Απηφ γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαη ζηελ έξεπλα ησλ Najafi ζπλ. (2011) ε νπνία δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο. Δπηπιένλ ε 

έξεπλα ησλ Lampert, Hogan &Griffin (2007) έδεημε φηη ε δηαλνκεηηθή θαη ε 

δηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε ζπλδένληαη κε ηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ππνθιίκαθα ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε.. Δπηπιένλ ε νξγαλσζηαθή 
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δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

αθνζίσζεο..Ζ θιίκαθα ηαχηηζεο κε ηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο θιίκαθεο 

ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ζε πςειφ βαζκφ εθηφο απφ ηελ ππνθιίκαθα 

νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο αιιειεπίδξαζεο. Απηφ είλαη ινγηθφ γηαηί φπσο 

αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο δελ παίδεη ξφιν ε ζρέζε δηθαίνπ κε ηνπο 

πξντζηακέλνπο θάπνηνπ κε ηελ ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκφ. πλεπψο άιινη παξάγνληεο 

πέξα ησλ ζρέζεσλ παίδνπλ ξφιν γηα ηελ ηαχηηζε κε ηελ εξγαζία ηνπ.  Σα δεδνκέλα 

απηά ζρεηίδνληαη κε απνηειέζκαηα άιιεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Olkkonen 

& Lipponen (2006). Γειαδή, ζηελ έξεπλα θαίλεηαη φηη ε νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαχηηζε κε ηνλ νξγαληζκφ εθηφο απφ ηε ππνθιίκαθα νξγαλσζηαθήο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ δελ ζρεηηδφηαλ.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο ρξεζηκνπνηήζακε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα α) επαγγεικαηηθή αθνζίσζε, β) επάγγεικα θαη επεμία θαη γ) 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία(δηάζεζε απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία). Σν 

εξσηεκαηνιφγην επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή 

δηθαηνζχλε εθηφο απφ ηελ ππνθιίκαθα ζπλερνχο αθνζίσζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ζπλερήο αθνζίσζε ζε έλα νξγαληζκφ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε δηθαίνπ γηα 

απηφλ. Σα απνηειέζκαηα απηά φκσο δελ είλαη αλακελφκελα, θαζψο πξνεγνχκελε 

έξεπλα έδεημε φηη ε επαγγεικαηηθή αθνζίσζε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο (Cohen, Charash & Spector, 2001).  Ζ 

θιίκαθα επάγγεικα θαη επεμία ζρεηίδεηαη κέηξηα κε ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε 

κφλν ζε θάπνηεο ππνθιίκαθεο, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο δελ ζρεηίδεηαη. Σέινο ε 

θιίκαθα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ε νπνία νπζηαζηηθά κεηξάεη ηελ πξφζεζε 

απνρψξεζεο απφ κηα εξγαζία δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε ζε 

θακία ππνθιίκαθα ηεο. Απηφ είλαη ινγηθφ δηφηη πιένλ γηα λα αθήζεη κηα εξγαζία 
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θάπνηνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο απφ φηη ηελ αίζζεζε 

δηθαίνπ πνπ έρεη ζε έλα νξγαληζκφ. Απηά ηα απνηειέζκαηα έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ 

Cohen, Charash & Spector (2001). ε απηή ηελ έξεπλα βέβαηα βξέζεθε φηη ππάξρεη 

κηα κηθξή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο απνρψξεζεο θαη ηεο δηαλνκεηηθήο 

δηθαηνζχλεο αιιά δελ βξέζεθε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε θιίκαθαο 

νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο είλαη έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. 

 

 

 

4.1 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

Παξφηη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην εξγαιείν ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά 

ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ππάξρνπλ θάπνηνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα έρνπλ επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα. Πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο απνηειεί φηη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο δελ έγηλε κε ηε κέζνδν ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη έηζη ην δείγκα ήηαλ επθαηξηαθφ, θαζψο επίζεο ην φηη ην δείγκα 

δελ ήηαλ αξθεηά κεγάιν γηα κηα ηέηνηα έξεπλα (Ν=150). Δπηπιένλ δελ ήηαλ δπλαηφ 

λα αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηίαο επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ 

νπφηε αμηνινγήζεθε κφλν ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο. πλεπψο δελ 

γλσξίδνπκε ζηνηρεία γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θιίκαθαο ζην ρξφλν  
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4.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαίλεηαη φηη πέηπρε ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο δηθαηνζχλεο ηνπ 

Colquitt (2001) ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Παξφια απηά είλαη ζεκηηφ λα γίλνπλ 

θάπνηεο πξνηάζεηο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζην κέιινλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ ζε 

κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κεγαιχηεξα ψζηε λα είλαη πην έγθπξε ε 

έξεπλα. Δπηπιένλ ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθσζεί ην εξγαιεία γηα δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο επαγγεικάησλ φπσο παξαδείγκαηνο ράξε παξάγνληεο γηα δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο ππάιιεινπο δηφηη ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθνχο θαλνληζκνχο.  
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