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Περίληψη
Στόχος:
Στις μέρες μας όλο και περισσότερο το θέμα του εργασιακού εκφοβισμού είναι υπό συζήτηση από
εργαζομένους, οργανισμούς αλλά και ερευνητές οι οποίοι επισημαίνουν την σημαντικότητα του θέματος.
Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της κακομεταχείρισης στο εργασιακό περιβάλλον δεν ερευνάται
συχνά, καθώς γύρω από το συγκεκριμένο φαινόμενο αιωρείται ένα « πέπλο σιωπής ». Έτσι, η συνεχής
μελέτη του φαινομένου τα τελευταία χρόνια, έχει σαν αποτέλεσμα να αναδυθεί η σπουδαιότητα του σε
σημείο να αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσει το φαινόμενο του
εργασιακού εκφοβισμού, καθώς και τη σχέση του με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων, το
φύλο και τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας.
Σχεδιασμός ερωτηματολογίου / Μεθοδολογία:
Στην συγκεκριμένη έρευνα έγινε χρήση ενός συνδυαστικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο
αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων,
στο δεύτερο μέρος εμφανίζεται ένα από τα πιο διαδεδομένα ερωτηματολόγια τα οποία εξετάζουν το
φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού και στο τρίτο μέρος χρησιμοποιείται το Big Five Personality Test
το οποίο εξετάζει τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε
στατιστική ανάλυση των δεδομένων όπου συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων οι
οποίοι προέρχονται από τον κλάδο των πετρελαϊκών και τον κλάδο της πληροφορικής.
Αποτελέσματα:
Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο
εργασιακός εκφοβισμός παρουσιάζει συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας αλλά δεν
παρουσιάζει καμία συσχέτιση με τα χρόνια προϋπηρεσίας και το φύλο.
Οι έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται στο φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού είναι ικανές να
βοηθήσουν και να εξελίξουν το εσωτερικό ενός οργανισμού καθώς μπορούν να παράσχουν σε αυτούς
εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν στην εμφάνιση και διατήρηση του ήπιο κλίματος στους εργασιακούς
χώρους με αποτελέσματα ένας οργανισμός να λειτουργεί εύρυθμα και αποδοτικά.
Λέξεις κλειδιά: εργασιακός εκφοβισμός, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εκφοβισμός
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι από τα φαινόμενα τα οποία δύσκολα αναγνωρίζονται και σπανίως
μελετώνται. Προς το παρόν, ο εκφοβισμός και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι σε μεγάλο βαθμό
ένα ταμπού. Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν μπορεί με ευκολία να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί
με λεπτομέρεια και ακρίβεια καθώς είναι αρκετά δύσκολο να εκμαιεύσεις πληροφορίες σχετικά με τον
εργασιακό εκφοβισμό, διότι πάνω από αυτό αιωρείται «ένα πέπλο σιωπής». Ο εκφοβισμός στον χώρο
εργασίας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα σοβαρό πρόβλημα στην σημερινή κοινωνία.
Επιπρόσθετα, αποτελεί μια αρνητική συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο. Είναι συνηθισμένο να ασκείται
από τον προϊστάμενο στον υφιστάμενο και να εκδηλώνεται με ποικίλες συμπεριφορές και στάσεις. Τα
αποτελέσματα του εργασιακού εκφοβισμού δεν επηρεάζουν μόνο τον εργαζόμενο που υφίσταται bullying
αλλά και τα οργανωσιακά αποτελέσματα του εκάστοτε οργανισμού.
Μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές βίας με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι χιλιάδες
εργαζόμενοι στον εργασιακό τους χώρο αποτελεί η εργασιακή κακομεταχείριση. Το φαινόμενο της
εργασιακής κακομεταχείρισης, αποτελεί μια μορφή ψυχολογικής παρενόχλησης στους εργασιακούς
χώρους, η οποία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες ενέργειες ψυχολογικής βίας που σκοπό έχουν τη
δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος και αρνητικών βιωματικών ψυχοσυναισθηματικών
καταστάσεων για έναν ή περισσότερους εργαζόμενους, με απώτερο στόχο την περιθωριοποίηση και την
αποπομπή τους από την εργασία.
Η εργασιακή παρενόχληση δε συνιστά μια νέα μορφή βίας στον εργασιακό χώρο, αλλά αποτελεί το
φυσικό επακόλουθο της ίδιας της φύσης της εργασίας. Παρόλο που η παρενόχληση στο χώρο της
εργασίας είναι τόσο παλιό φαινόμενο όσο και η εργασία αυτή καθαυτή, μόνο στις αρχές της δεκαετίας
του ’90 αντιμετωπίστηκε ως φαινόμενο που καταστρέφει το εργασιακό κλίμα, μειώνει την
παραγωγικότητα αλλά και ευνοεί τις απουσίες των εργαζομένων, λόγω των σοβαρών ψυχολογικών και
ψυχοσωματικών προβλημάτων που προκαλεί.
Σε πολλές χώρες, οι επαγγελματικές οργανώσεις, και τα τμήματα των ανθρώπινων πόρων των
επιχειρήσεων έχουν πια επίγνωση, ειδικότερα κατά την τελευταία δεκαετία, του εκφοβισμού, της
δημόσιας ταπείνωσης, του προσβλητικού προσδιορισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού και της
ανεπιθύμητης σωματικής επαφής που έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύουν την ακεραιότητα και την
εμπιστοσύνη των εργαζομένων καθώς και τη μείωση της αποδοτικότητας. Οι άνθρωποι που έχουν
υποστεί εκφοβισμό αναφέρουν ότι αυτό τους επηρεάζει σωματικά και ψυχικά, με το άγχος, την
κατάθλιψη, και τη μείωση της αυτοεκτίμησης ως τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα.
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Χρειάζεται να τονιστεί ότι ένα εργασιακό περιβάλλον δεν είναι οικείο για τους εργαζομένους όταν μέσα
σε αυτό διαδραματίζονται καταστάσεις επικριτικές οι οποίες περιλαμβάνουν προσβλητικούς
χαρακτηρισμούς, έντονες κριτικές, παρατηρήσεις ακόμη και βία σωματική ή λεκτική. Η σεξουαλική
παρενόχληση και οι διακρίσεις οι οποίες προέρχονται από την καταγωγή ή το χρώμα των ατόμων οι
οποίοι τους δέχονται έγιναν σημεία αναφοράς σε πολλές μελέτες. Σύμφωνα με τον Leymann (1996), ο
όρος «εκφοβισμός στο χώρο εργασίας» περιγράφηκε από τους Adams και Bray (1992) σαν μια μορφή
επιθετικής συμπεριφοράς την οποία υπάρχει περίπτωση να δεχτούν τα άτομα τα οποία απασχολούνται σε
κάποιον οργανισμό σε οποιαδήποτε στιγμή της επαγγελματικής τους πορείας, άσχετα εάν τα άτομα αυτά
βρίσκονται μέσα στην ομάδα η οποία προστατεύεται νομικά όσον αφορά το γένος, την ηλικία και την
καταγωγή.
Στις έως τις μέρες μας μελέτες, ο εργασιακός εκφοβισμός ερευνήθηκε όσον αφορά:
•

Μορφές τις οποίες υπάρχει πιθανότητα να πάρει ο εργασιακός εκφοβισμός (Ayoko et al, 2003,
Neuman & Baron, 1998, Bjorkqvist et al. 1994)

•

Τον υπολογισμό της επανάληψης αρνητικών συμπεριφορών σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα
(Einarsen & Raknes, 1997, Magee et al, 2015, Leymann, 1992, Salin, 2001),

•

Τα αρνητικά επακόλουθα και την αιτιολόγησή τους τόσο όσον αφορά το θύμα αλλά και το θύτη
(Ayoko et al, 2003, Bjorkqvist et al, 1994, Einarsen & Raknes, 1997, Leymann, 1992)

•

Τον εντοπισμό των κοινωνικών μονάδων εντός του εργασιακού χώρου που εμπλέκονται σε
τέτοιου είδους καταστάσεις είτε ως δράστες είτε ως στόχοι (Ayoko et al, 2003; Chirila &
Constantin, 2013).

Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι μια περίπλοκη κατάσταση η οποία για να αναπτυχθεί μέσα σε ένα
ορισμένο πεδίο και να οριστεί χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και μελέτη, ενέργεια η οποία είναι
πρωταρχικός σκοπός των μελετητών του θέματος. Έχει γίνει χρήση πολλών και διαφορετικών ορισμών
από τους μελετητές για να δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη
περιγραφή αυτών των μορφών μη αποδεκτής στάσης. Στην Γαλλία και στη Γερμανία ο όρος «Mobbing»
(Προσβολή) είναι περισσότερο διαδεδομένος (Leymann, 1990; Moreno-Jiménez et al, 2007). Από του
Φιλανδούς ερευνητές χρησιμοποιείται περισσότερο ο χαρακτηρισμός «Harassment» (Παρενόχληση)
(Bjorkqvist et al, 1994) ενώ στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται ο όρος «Αggression» (Επιθετικότητα) (Neuman &
Baron, 1998) και ο όρος «Emotional abuse» (Συναισθηματική κακοποίηση) (Keashly, 2001). Ο όρος
«Workplace bullying» (Εκφοβισμός στο χώρο εργασίας) χρησιμοποιείται κυρίως από τους ερευνητές
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στην Αυστραλία (Sheehan, 1999), το Ηνωμένο Βασίλειο (Rayner, 1997) και τη Βόρεια Ευρώπη (Einarsen
& Skogstad, 1996).
Αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτηρισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται από ερευνητές σε διαφορές χώρες
οφείλεται στις μορφές αρνητικής συμπεριφοράς και τη συχνότητά τους, οι οποίες πραγματοποιούνται στις
χώρες όπου γίνεται η μελέτη. Παραδείγματος χάριν, ο όρος «Mobbing – Προσβολή» απαντάται
συχνότερα στη Γερμανία όπου η αρνητική αυτή συμπεριφορά προέρχεται από «mob – όχλο» δραστών
αντί για έναν δράστη, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει συχνά σε άλλα κράτη (Leymann, 1990, Moreno
Jiménez et al, 2007). Στον αντίποδα στις ΗΠΑ, οι μελέτες επικεντρώνονται στην άσχημη και βίαιη στάση
στον επαγγελματικό χώρο η οποία εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (Neuman & Baron, 1998).
Για να αποτυπωθεί ένας μοναδικός ορισμός ο οποίος να καθρεπτίζει τον εργασιακό εκφοβισμό,
χρειάζεται να γίνουν πολλές και ποικίλες έρευνες από τους μελετητές και τους ψυχολόγους ώστε ο
ορισμός αυτός να καλύπτει όλο το φάσμα των αρνητικών αυτών ενεργειών στον εργασιακό χώρο. Από
τρία κύρια κριτήρια χαρακτηρίζεται ο ορισμός που χρησιμοποιούν οι μελετητές για τον εργασιακό
εκφοβισμό. Αυτά είναι:
•

Οι επιπτώσεις στον τρόπο έκφρασης του στόχου - θύματος

•

Η επανάληψη

•

Το αντιστάθμισμα δυνάμεων το οποίο επιβάλλεται να πραγματωθεί πριν η κάθε μορφή
παρενόχλησης γίνει πραγματικότητα.

Παραδείγματος χάριν, ευρωπαίοι ερευνητές χαρακτηρίζουν τον εργασιακό εκφοβισμό ως «ενοχλητική,
προσβλητική, κοινωνικά μη αποδεκτή συμπεριφορά κάποιου ή κάποιων που επηρεάζουν αρνητικά τα
εργασιακά καθήκοντα κάποιου, κατ' επανάληψη και σε τακτική βάση και κατά τη διάρκεια μιας χρονικής
περιόδου, παρενόχληση είναι μια κλιμακούμενη διαδικασία στη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο που την
αντιμετωπίζει καταλήγει σε μια κατώτερη θέση και γίνεται ο στόχος της συστηματικής αρνητικής πράξης.
Μια σύγκρουση δεν μπορεί να ονομάζεται παρενόχληση αν το περιστατικό είναι ένα μεμονωμένο γεγονός
ή εάν δύο μέρη είναι ίσης περίπου "δύναμης" είναι σε σύγκρουση» (Matthiesen & Einarsen, 2007).
Στη Φιλανδία σημαντική θέση σε γενόμενες μελέτες έχουν παρεμφερή θέματα τα οποία χαρακτηρίζουν
τις συμπεριφορές εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο ως τις «επανειλημμένες και επίμονες αρνητικές
πράξεις προς ένα ή περισσότερα άτομα, οι οποίες περιλαμβάνουν μια αντιληπτή ανισορροπία δύναμης και
δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας» (Salin, 2001).
Γενικότερα, ως εκφοβισμός χαρακτηρίζεται μια επαναλαμβανόμενη και με μεγάλη διάρκεια αντιμετώπιση
εχθρικών συμπεριφορών. Ο εργασιακός εκφοβισμός συχνά προκαλείται από διαμάχες οι οποίες οδηγούν
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σε κακή συμπεριφορά και την οποία ο αδύναμος-στόχος δεν είναι σε θέση να αντικρούσει και
βασανίζεται από αυτή. Οι προσβολές, οι βρισιές, οι αναίτιες επικρίσεις ακόμη και η κακομεταχείριση
είναι μερικές από τις αρνητικές καταστάσεις άμεσες ή έμμεσες τις οποίες βιώνουν οι στόχοι του
εργασιακού εκφοβισμού (Einarsen, 2000).
Γενικά, η κακομεταχείριση στο εργασιακό περιβάλλον προσμετρείται με δύο τρόπους (Einarsen et al,
2003):
•

Αντίληψη των αρνητικών συμπεριφορών εναντίον του ατόμου από το ίδιο εντός του εργασιακού
περιβάλλοντος (υποκειμενική μέτρηση) (Einarsen et al, 2003) και

•

Αντίληψη πραγματοποίησης συμπεριφορών εκφοβισμού από τους άλλους (αντικειμενική
μέτρηση).

Ο πρώτος τρόπος στηρίζεται στην αυτοαξιολόγηση ως μέθοδος στην οποία τα άτομα τα οποία απάντησαν
στο ερωτηματολόγιο, δηλώσαν το μέγεθος της αντίληψής του όσον αφορά την θυματοποίηση του
εκφοβισμού που μπορεί οι ίδιοι να έχουν λάβει. Ο δεύτερος τρόπος του οποίου γίνεται συχνή χρήση,
εμφανίζει στα άτομα τα οποία συμμετέχουν στην έρευνα έναν αριθμό από συγκεκριμένα περιστατικά τα
οποία μπορούν να χαρακτηριστούν και εκφοβιστικές συμπεριφορές (Leymann, 1990).
Ένα θέμα συχνών συζητήσεων μεταξύ των ερευνητών είναι αν τα άτομα-θύματα πρέπει να αναγνωρίσουν
ότι έχουν υποστεί εκφοβισμό πριν η εμπειρία τους να θεωρηθεί εκφοβισμός. Μελέτες μέτρησης της
συχνότητας εμφάνισης του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας με διαφορετικούς τρόπους, έχουν δείξει ότι
πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι υποβάλλονται σε συχνές και επίμονες συμπεριφορές εκφοβισμού, δεν
θεωρούν τους εαυτούς ως θύμα εκφοβισμού (Keashly et al, 1994, Salin, 2001).
Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των
ατόμων που υφίστανται εργασιακό εκφοβισμό (Big Five) σε συσχέτιση με τις αρνητικές συμπεριφορές
που μπορούν να προκύψουν εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα η έρευνα μελετά τα 5 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Μοντέλου των 5
Παραγόντων τα οποία είναι η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία, η συναισθηματική ισορροπία / νευρωτισμός,
ο βαθμός ευχαρίστησης / συγκαταβατικότητα (agreeable) και η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες.
Επιπρόσθετα μελετά τις αρνητικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο που λαμβάνουν τα άτομα- στόχοι
και τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
Από θεωρητικούς και ερευνητικούς στόχους αποτελείται η έρευνα αυτή. Η βιβλιογραφική επισκόπηση
του θέματος είναι εκείνη η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των θεωρητικών στόχων. Ενώ μέσω της
συλλογής δεδομένων τα οποία θα προκύψουν από την εκτέλεση της έρευνας η οποία θα πραγματοποιηθεί
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σε 180 τυχαία επιλεγμένους εργαζόμενους από τον κλάδο των πετρελαϊκών και της πληροφορικής θα
επιτευχθούν οι ερευνητικοί στόχοι.
Η διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο με μια
προσπάθεια να οριστεί και να σκιαγραφηθεί το φαινόμενο της εργασιακής κακομεταχείρισης, αναλύοντας
λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα και τις ιδιαίτερες κατηγορίες της. Περιγράφονται επίσης
οι φάσεις του φαινομένου και η διαδικασία με την οποία συντελείται. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά, με βάση την επισκόπηση που έχει πραγματοποιηθεί στην σχετική υπάρχουσα
βιβλιογραφία, στα άτομα που εμπλέκονται άμεσα στα επεισόδια εργασιακής παρενόχλησης, στα θύματα
και τους θύτες. Αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, επιδιώκοντας με τον τρόπο
αυτό να γίνει αντιληπτό αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ των ατόμων που μετατρέπονται σε θύτες
και θύματα του εργασιακού εκφοβισμού. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαφορές
ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τη συχνότητα και τις μορφές της παρενόχλησης. Στο τρίτο κεφάλαιο
περιγράφεται με απόλυτη λεπτομέρεια η επιλεγμένη μεθοδολογία και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε
αυτή αλλά και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, το δείγμα και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.
Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η στατιστική ανάλυση των στοιχείων τα οποία συλλέχθηκαν και
τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις περιγράφονται σε αυτό το σημείο. Τέλος, στο πέμπτο
κεφάλαιο, ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων και καταγράφονται τα σημαντικότερα
συμπεράσματα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης της διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία μια εταιρείας απαλλαγμένη από τα μεγάλα
ποσοστά ύπαρξης του εργασιακού εκφοβισμού. Επίσης, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς αλλά και σε
προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Εν κατά κλειδί, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην παρούσα εργασία ακολουθείται η χρήση ενός
συνδυαστικού ερωτηματολογίου, το οποίο προέρχεται από τα πιο διαδεδομένα ερωτηματολόγια της
διεθνούς βιβλιογραφίας. Τα ερωτηματολόγια που επιλέχθηκαν παραχωρούνται από τους συγγραφείς τους
δωρεάν και χωρίς κανέναν νομικό περιορισμό για χρήση σε ακαδημαϊκού επιπέδου μελέτες μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
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Κεφάλαιο 2
Βιβλιογραφική Επισκόπηση
2.1 Θεωρητική Προσέγγιση
Η εργασιακή κακομεταχείριση, το «workplace bullying» ή «mobbing» όπως επικρατεί στη διεθνή
βιβλιογραφία, μελετήθηκε για πρώτη φορά και παρουσιάστηκε στην επιστημονική ορολογία από τον
Leymann, στις Σκανδιναβικές χώρες το 1986. Έκτοτε ένα αυξανόμενο σώμα έρευνας έχει τεκμηριώσει τις
αρνητικές επιπτώσεις, και σε αρκετές περιπτώσεις τις καταστρεπτικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η
εργασιακή παρενόχληση τόσο στους εργαζόμενους που γίνονται θύματα, όσο και στους οργανισμούς
όπου εκδηλώνεται ο εκφοβισμός (Einarsen & Raknes, 1997, Leymann, 1990, Vartia & Hyyti, 2002).
Η έρευνα για το φαινόμενο της εργασιακής βίας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 στις Σκανδιναβικές
χώρες, έχοντας ως έναυσμα τις διεξαγόμενες έρευνες για τον εκφοβισμό και την επιθετικότητα των
μαθητών (Olweus, 1991). Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την κακοποίηση στον εργασιακό χώρο ήταν ο
Heinz Leymann, Γερμανός ψυχολόγος και οικογενειακός θεραπευτής, ο οποίος έχοντας εμπειρία στις
συγκρούσεις που λαμβάνουν μέρος στο οικογενειακό περιβάλλον, αποφάνθηκε να διερευνήσει τις άμεσες
και έμμεσες μορφές συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο (Leymann, 1992).
Εμπνευσμένοι από τις έρευνες του πρωτοπόρου Leymann και παρακινούμενοι από το δημόσιο
ενδιαφέρον για το νέο αυτό φαινόμενο, πολλοί ερευνητές ξεκίνησαν μεγάλης κλίμακας έρευνες στην
Νορβηγία (Einarsen & Raknes, 1997; Einarsen et al, 1994; Matthiesen et al, 2007), στη Σουηδία
(Leymann, 1990,1996) και στη Φιλανδία (Bjorkqvist, 1992) καταγράφοντας την έκταση και τις αρνητικές
επιπτώσεις της εργασιακής κακομεταχείρισης στα εμπλεκόμενα άτομα.
Ο Brodsky περιέγραψε πέντε κύριους τύπους παρενόχλησης: τη σεξουαλική παρενόχληση, τη
αποδιοπόμπευση, τη σωματική κακοποίηση, την εργασιακή πίεση και τη λεκτική κοροϊδία. Εντούτοις, το
πρωτοποριακό έργο του Brodsky ανακαλύφτηκε και έγινε γνωστό αρκετά χρόνια αργότερα, αφού είχε
γίνει ήδη γνωστή η ερευνητική προσπάθεια του Leymann στη Σουηδία.
Η Adams χρησιμοποίησε τον όρο «εργασιακός εκφοβισμός» (workplace bullying) για να περιγράψει μια
κατηγορία παρενόχλησης στην οποία οι υπάλληλοι μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της
σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από το γένος ή την εθνικότητά τους.
Ο Field (1996) αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ο εργασιακός εκφοβισμός είναι μια επίμονη, ανεπιθύμητη,
παρεισφρητική συμπεριφορά ενός ή περισσοτέρων ατόμων, των οποίων οι ενέργειες εμποδίζουν την
πραγματοποίηση των καθηκόντων των άλλων». Ενώ ο Einarsen (2000) υποστηρίζει πως «είναι μια
συστηματική επιθετικότητα ή βία που εκδηλώνεται από ένα μεμονωμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων και
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απευθύνεται προς ένα ή περισσότερα άτομα, συνίσταται από επαναλαμβανόμενες και διαρκείς πράξεις
και το άτομο - στόχος είναι ή καταλήγει σε μια μειονεκτική θέση, από την οποία είναι δύσκολο να
υπερασπιστεί τον εαυτό του».
Ο Davenport και οι συνεργάτες του (1999) υποστηρίζουν πως η εργασιακή παρενόχληση « είναι μια
συναισθηματική επίθεση, που ξεκινάει όταν ένα άτομο γίνεται στόχος μιας ασεβούς και επιζήμιας
συμπεριφοράς. Δια μέσω φημών, υπονοούμενων και αμφισβητήσεων, δημιουργείται ένα εχθρικό
περιβάλλον στο οποίο ένα ή περισσότερα άτομα πρόθυμα ή απρόθυμα συμμετέχουν σε συνεχείς
κακόβουλες πράξεις επιδιώκοντας την αποπομπή ενός ατόμου από τον εργασιακό του χώρο ».
Σύμφωνα με τους Einarsen, Hoel, Zapf και Cooper (2003), τέλος, « ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο
έχει την έννοια της παρενόχλησης, του κοινωνικού αποκλεισμού και των αρνητικών επιπτώσεων στα
εργασιακά καθήκοντα ενός ατόμου. Για να χαρακτηριστεί μια ενέργεια, αλληλεπίδραση ή διαδικασία ως
εκφοβισμός θα πρέπει να εκδηλώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. εβδομαδιαία), επανειλημμένα
και για ορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. περίπου έξι μήνες). Ο εκφοβισμός αποτελεί μια κλιμακωτή
διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας το θύμα γίνεται στόχος συστηματικών αρνητικών κοινωνικών
πράξεων. Μια σύγκρουση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκφοβισμός αν το συμβάν αποτελεί ένα
μεμονωμένο γεγονός ή εάν τα άτομα που εμπλέκονται στη σύγκρουση έχουν περίπου την ίδια δύναμη ».
Στα αγγλικά η λέξη « mobbing » χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την επίθεση προς ένα μεγάλο
αριθμό ατόμων, ενώ η λέξη « bullying » χρησιμοποιείται για να ορίσει τη μεταχείριση που εκδηλώνεται
με δεσποτικό και εκφοβιστικό τρόπο. Ο Leymann ( 1996 ) ορίζει το mobbing ως «ψυχολογικό τρόμο»,
που περιλαμβάνει ηθικά απαράδεκτες συμπεριφορές, οι οποίες κατευθύνονται προς ένα συγκεκριμένο
άτομο με σκοπό να οδηγηθεί σε μια ανίσχυρη και ανυπεράσπιστη θέση. Σε έναν άλλον ορισμό του
mobbing, ο Zapf ( 1999 ) θεωρεί ότι είναι μια μορφή ψυχολογικής επιθετικότητας, η οποία εκδηλώνεται
είτε μεταξύ δυο μεμονωμένων ατόμων, είτε μεταξύ μιας ομάδας και ενός ατόμου.
Από την άλλη, οι Einarsen και Raknes ( 1997 ) περιέγραψαν το « bullying » ως την έκθεση ανεπιθύμητων
συμπεριφορών προς έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, που οδηγεί το άτομο στην ταπείνωση και στην
καταπίεση και τον οργανισμό σε προβλήματα αποδοτικότητας. Το bullying μπορεί να πάρει τη μορφή
λεκτικών, σωματικών ή συγκαλυμμένων πράξεων, όπως για παράδειγμα η απομόνωση και η υποτίμηση
της εργασιακής απόδοσης, οι οποίες αποσκοπούν στον εκφοβισμό ή στην τιμωρία του στόχου. Ο
εργασιακός εκφοβισμός ( workplace bullying ) μπορεί να γίνει κατανοητός ως μια επαναλαμβανόμενη και
διαρκής επιθετική συμπεριφορά που αποσκοπεί στην πρόκληση βλάβης σε κάποιο άτομο. Για αυτόν
ακριβώς το λόγο μια απλή και μεμονωμένη πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί bullying ή mobbing. Η κύρια
διαφορά ανάμεσα στους όρους « bullying » και « mobbing » προέρχεται από την εστίαση των ερευνών
που έχουν πραγματοποιηθεί. Υποστηρίχτηκε, δηλαδή, ότι στο mobbing η έρευνα εστιάζει στους
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οργανωτικούς παράγοντες και στα αποτελέσματά τους στο θύμα, ενώ στο bullying η έρευνα στρέφεται
στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά του θύτη και του θύματος.
Σχετικά με την έρευνα για τον εκφοβισμό είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός
ορισμών οι οποίοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιούνται σε έρευνες σχετικά με το φαινόμενο
του εργασιακού εκφοβισμού, όπως για παράδειγμα η παρενόχληση στο χώρο εργασίας, η ηθική
παρενόχληση και η κατάχρηση εργασιακής εξουσίας. Ωστόσο, ο ορισμός που χρησιμοποιείται στις μέρες
μας έχει δοθεί από τον Einarsen ( 1997 ), ο οποίος αποδίδει τον εργασιακό εκφοβισμό ως « ενοχλητική,
προσβλητική, κοινωνικά μη αποδεκτή συμπεριφορά από κάποιον που επηρεάζει αρνητικά το έργο
κάποιου κατ’ επανάληψη και σε τακτική βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα ». O Olweus το 1991 είναι
εκείνος ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι τρία είναι τα κριτήρια το οποία είναι αναγκαίο να υφίστανται
έτσι ώστε μια κατάσταση να μπορεί να θεωρηθεί ως εκφοβισμός και από την μεριά του ο Einarsen
βελτίωσε τον ορισμό αυτό:
1. ο εκφοβισμός να ορίζεται ως αρνητική και απροσδόκητη συμπεριφορά από το θύμα,
2. ο εκφοβισμός εξελίσσεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
3. όταν μια διαπροσωπική σχέση, η οποία χαρακτηρίζεται από ανισορροπία της εξουσίας τότε εντός
αυτής πραγματοποιούνται αρνητικές συμπεριφορές.
Ο ορισμός που διατυπώθηκε από τον Einarsen το 1997 καλύπτει αποτελεσματικότερα την έννοια του
εκφοβισμού, όπου ο στόχος - θύμα, σταθερά και διαχρονικά, υπόκειται σε αρνητική συμπεριφορά με
αποτέλεσμα να βυθίζεται όλο και περισσότερο στην αδυναμία του να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι
στη συμπεριφορά αυτή. Ο εργασιακός εκφοβισμός επιδρά αρνητικά όχι μόνο στο πρόσωπο που δέχεται
αυτή την αρνητική συμπεριφορά, αλλά και την ομάδα, μέλος της οποίας είναι τα θύμα και κατ’ επέκταση
ολόκληρο τον οργανισμό.
Έρευνες ( Einarsen & Raknes, 1997, Cozzi et al, 2013 ) έχουν επίσης εντοπίσει το γεγονός ότι όταν
υπάρχει χαμηλή ικανοποίηση από την ηγεσία, χαμηλά επίπεδα ελέγχου των εργασιών, σύγκρουση ρόλων,
απροσδιόριστο περιεχόμενο της εργασίας, αρνητικό κοινωνικό περιβάλλον καθώς και αρνητικό κοινωνικό
κλίμα τότε όλες αυτές οι συνθήκες συγκροτούν κύριες συνέπειες του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο.
Κοινωνικές οργανώσεις όπως η Fair Labor Association ( FLA ), American Federationof Labor and
Congress of Industrial Organizations ( AFL–CIO ), κ.ά. οι οποίες είναι κοινωνικές οργανώσεις υιοθετούν
την ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας στον εργασιακό χώρο και έχουν παρουσιάσει σαφείς εταιρικές
πολιτικές που παρέχουν προστασία στους εργαζομένους από αρνητικές συμπεριφορές οι οποίες μπορούν
να χαρακτηριστούν ως εκφοβισμός.
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2.2 Εννοιολογικό πλαίσιο
Παρενόχληση σημαίνει η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που υποδαυλίζει, πιέζει, τρομάζει, ταπεινώνει
ή με κάποιο άλλο τρόπο προκαλεί δυσαρέσκεια και κοινωνική δυσφορία στο δέκτη αυτής. Ο όρος για τον
εκφοβισμό που δόθηκε από σκανδιναβούς ερευνητές, «mobbing – όχληση», στην αρχή αποτελούσε
απόκτημα από την αγγλική λέξη «mob – όχλος» και χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει τις
επιθετικές συμπεριφορές των ζώων και τη συμπεριφορά της αγέλης. Έκανε την εμφάνισή της ως έννοια
στη Σκανδιναβία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον ψυχολόγο Peter-Paul Heinemann (1972). Ο
Heinemann (1972) χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει ένα ορισμένο είδος επιθετικότητας ανάμεσα
στα παιδιά ενός σχολείου, όπου ένας «όχλος» ή παρέα μαθητών είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά
σε ένα συγκεκριμένο μαθητή-στόχο. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι ο όρος «mobbing»
χρησιμοποιήθηκε στη Σκανδιναβία για πάνω από 10 χρόνια, και ορίζει την επιθετική συμπεριφορά στην
ηλικία των σχολικών χρόνων (Strandmark, 1989), πριν η έννοια χρησιμοποιηθεί επίσης για να ορίσει ένα
ιδιαίτερο είδος επιθετικής συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο. Ο Σουηδός ψυχοθεραπευτής Heinz
Leymann, ξεκίνησε τη τακτική διερεύνηση άμεσων και έμμεσων μορφών σύγκρουσης, πιο συχνά μηβίαιου χαρακτήρα, στον εργασιακό χώρο στα μέσα της δεκαετίας του 1980 (Einarsen et al, 2003).
Παγκοσμίως, ο όρος «όχληση» χρησιμοποιήθηκε αργότερα σε γερμανόφωνες χώρες, καθώς και σε
μερικές χώρες της Μεσογείου, ενώ ο όρος « εκφοβισμός » έγινε ο πιο συνήθης όρος για την περιγραφή
τέτοιων αρνητικών συμπεριφορών, σε αγγλόφωνες χώρες. Στις ΗΠΑ, έννοιες όπως η « συναισθηματική
κακοποίηση στο χώρο εργασίας » (Keashly, 2001) και η έννοια που αναφέρθηκε προηγουμένως ως
«παρενόχληση στο χώρο εργασίας » (Pursell - Elliott, 2011) έχουν αναφερθεί, φαινομενικά ως συνώνυμα
του εκφοβισμού. Ο ορισμός της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, κάποιες φορές αναφέρεται ως
εκφοβισμός, και άλλες ως κατάχρηση εξουσίας. Πρώτη φορά ο όρος « εκφοβισμός στον χώρο εργασίας »
διατυπώθηκε από τον Σουηδό ερευνητή Heinz Leymann το 1984, ο οποίος ονόμασε το φαινόμενο αυτό
«παρενόχληση» ή «ψυχολογικό φόβο» (Leymann, 1990). Πρότεινε λοιπόν μια περιγραφή

όπου ο

εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο επικεντρώνεται στην σκληρή και ανήθικη επικοινωνία που
πραγματοποιείται πολύ συχνά (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) και για μεγάλο χρονικό διάστημα
(τουλάχιστον έξι μήνες διάρκεια) στο εργασιακό περιβάλλον. Έπειτα από τον ορισμό του Leymann, ο
Einarsen ανέφερε μια λίγο διαφορετική περιγραφή, με πιο ήπια κριτήρια για την επαναλαμβανόμενη
πραγματοποίηση της αρνητικής πράξης και τη διάρκεια, και σήμερα είναι αυτός ο ορισμός που
χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία.
Ο εκφοβισμός καθορίζεται ως το υποσύνολο της επιθετικής συμπεριφοράς, στην οποία επαναλαμβάνεται
η σκληρότητα, και στην οποία υπάρχει μια ανισορροπία της εξουσίας, έτσι ώστε να μην είναι εφικτό το
θύμα να ‘αμυνθεί’ (Einarsen, 1997). Παρόλο που έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί ορισμοί, όλες
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επικεντρώνονται στο ίδιο φαινόμενο: ένας ή περισσότεροι εργαζόμενοι κατ εξακολούθηση και για μακρύ
χρονικό διάστημα γίνονται ‘εκτελεστές’ άμεσης ή έμμεσης επιθετικότητας στον εργασιακό χώρο, σε μια
κατάσταση στην οποία το πρόσωπο (-α) που βρίσκεται εκτεθειμένο σε αυτή, να αδυνατεί να
αντιμετωπίσει την επίθεση (Einarsen, 2000).
Για παράδειγμα, οι Bjorkqvist και συνεργάτες του (1994) χαρακτηρίζουν τον εκφοβισμό ως
«επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, με στόχο την επίτευξη της ψυχικής καταπόνησης (αλλά μερικές
φορές και σωματικής) , κατευθυνόμενες προς ένα ή περισσότερα άτομα που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο,
δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ». H Glass (1988) και οι Einarsen και Raknes
(1997 ) περιγράφουν τον εκφοβισμό ως όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά
και πρακτικές που στοχεύουν έναν ή περισσότερους εργαζομένους, που δεν είναι επιθυμητές από το θύμα,
το οποίο μπορεί να γίνει συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά είναι σίγουρο ότι μειώνουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, ταπεινώνουν, δημιουργούν αίσθημα αδικίας και άγχος, και ότι υπάρχει πιθανότητα να
επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση στην εργασία και / ή να δημιουργήσουν θλιβερό εργασιακό
περιβάλλον.
Ο ορισμός των Einarsen και Raknes (1997), υπογραμμίζει τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της
πλειονότητας των ορισμών του εκφοβισμού στους εργασιακούς χώρους: συστηματικές και συνεχείς
επιθετικές και σκληρές συμπεριφορές που έχουν ως στόχο να είναι εχθρικές ή / και να αντιλαμβάνονται
ως εχθρικές από τον παραλήπτη - στόχο. Κλιμακωτά, ο πιο συνήθης ορισμός του εκφοβισμού, εστιάζεται
στις αρνητικές συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα επαναλαμβανόμενα περισσότερο από ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα, και από την οποία τα θύματα πιστεύουν ότι είναι ανέφικτο να δραπετεύσουν (Einarsen,
2000, Einarsen et al, 1994 ). Με σκοπό να περιγραφεί μια συμπεριφορά ως παρενόχληση που μελλοντικά
θα υλοποιηθεί σε μια ορισμένη ενέργεια, αυτή πρέπει να γίνει κατ’ επανάληψη και σε τακτικούς χρόνους
( π.χ. εβδομαδιαίως ) και για ένα χρονικό διάστημα ( π.χ. περίπου έξι μηνών ). Ο εκφοβισμός είναι μια
σταδιακά αυξανόμενη διαδικασία στην εξέλιξη της οποίας το θύμα που την υφίσταται φτάνει στο τέλος σε
‘υποβαθμισμένη’ θέση και γίνεται λήπτης αρνητικών πράξεων κατά εξακολούθηση. Μια διένεξη δεν
μπορεί να ονομάζεται εκφοβισμός, αν το συμβάν είναι μεμονωμένο περιστατικό ή εάν και οι δύο
‘αντίπαλοι’ είναι ίσης δύναμης και εργασιακής θέσης ( Einarsen et al, 2003).
H έρευνα των Aquino & Douglas που πραγματοποιήθηκε το 2003 ορίζει τη « θυματοποίηση στον χώρο
εργασίας », ως τις ενέργειες εκείνες που λαμβάνουν χώρα από ένα ή περισσότερα μέλη που βρίσκονται
εντός του εκάστοτε οργανισμού και προξενούν διατάραξη στην ευημερία ενός εργαζομένου. Οι ανάγκες
του ατόμου - θύματος, δεν καλύπτονται λόγω της θυματοποίησης, και μπορεί να είναι π.χ. η αίσθηση του
ανήκειν, η αίσθηση ότι κάποιος είναι άξιος και ικανός στην εργασία του, η πιστή - εμπιστοσύνη ότι
κάποιος έχει δυνατότητες και άλλα πολλά. Σύμφωνα με κλινικές έρευνες με θύματα εργασιακού
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εκφοβισμού ( Einarsen et al, 1994, Cozzi et al, 2013 ), καταλήγουν στο συμπέρασμα της εμφάνισης
μερικών επιπλέον πτυχών στον όρο που προαναφέρθηκε. Τα άτομα που έχουν υποστεί τέτοιου είδους
συμπεριφορές:
•

Θεωρούν ότι οι ενέργειες του εκφοβισμού στοχεύουν αποκλειστικά εκείνους και ότι
πραγματοποιούνται ηθελημένα από τους θύτες,

•

Προκειμένου να δραπετεύσουν από τέτοιες συμπεριφορές αρνούνται ευκαιρίες που θα ήταν
ωφέλιμες για τα ίδια,

•

Νιώθουν ότι υπάρχει ελλείπεις κοινωνική υποστήριξη,

•

Αντιλαμβάνονται τις κυρώσεις εκφοβισμού ως καταχρηστικές,

•

Είναι προσωπικά ή κοινωνικά ευάλωτα και

•

Αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό ταπεινωμένα και απεγνωσμένα από την διαδικασία αυτή.

2.3 Εμβάθυνση στο φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού
Αρκετές έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι υπάρχουν διαφορετικές και ποικίλες αρνητικές συμπεριφορές και
στάσεις. Ο Einarsen το 1999, ανέφερε και αναγνώρισε τον διαχωρισμό των αρνητικών συμπεριφορών σε
κατηγορίες. Η μια κατηγορία , λοιπόν, σχετίζεται με τις αρνητικές συμπεριφορές οι οποίες αναφέρονται
στο αντικείμενο της εργασίας (work-related bullying) και η άλλη κατηγορία σχετίζεται με τις αρνητικές
συμπεριφορές οι οποίες αναφέρονται στην προσωπικότητα και τις ενέργειες του ίδιου του ατόμου
(person-related bullying). Ο διαχωρισμός αυτός επιβεβαιώνεται και από μεταγενέστερες έρευνες οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν (Coyne,2003, Core & Palferman, 2006, Einarsen et al. 2009).
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας των ( Galanaki & Papalexandris, 2013) είναι διαφορετικά από
αυτά τα οποία ανέφερε ο Einarsen και οι συνεργάτες του το 2009, καθώς εμφανίστηκαν περισσότερες
κατηγορίες αρνητικών συμπεριφορών πέρα από τις κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται στο άτομο και στην
εργασία αυτού (work-related bullying, person-related bullying).
Αυτές οι κατηγορίες οι οποίες εντοπίστηκαν είναι: Work-related bullying, person-related bullying,
criticism & monitoring, intimidation, racism, communication-related, location-related, sexual harassment.
Όσον αφορά, λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας, οι αρνητικές συμπεριφορές οι οποίες σχετίζονται με
την τοποθεσία (location-related bullying) δεν αποτελούν εκφοβισμό διότι ναι μεν είναι αρνητικές οι
συμπεριφορές αλλά σπάνια συμβαίνουν σε συνεχόμενη βάση και όταν θα συμβεί θα συνοδεύεται και από
άλλες αρνητικές πράξεις. Για αυτό, λοιπόν, τον λόγο έχει προταθεί μια αναθεωρημένη έκδοση του
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ερωτηματολογίου NAQ-32, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, όπου η έκδοση αυτή δεν
περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τον ρατσισμό (racism), τη σεξουαλική παρενόχληση (sexual harassment)
και τις αρνητικές πράξεις οι οποίες σχετίζονται με την επικοινωνία (communication-related bullying)
καθώς συμβαίνουν σε πιο σπάνια συχνότητα.
Από τη συνολική εικόνα, όμως, κάποιες ερωτήσεις δεν φαίνονται τόσο κρίσιμες όσο οι άλλες. Ως εκ
τούτου, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον εκφοβισμό (intimidation), στην κριτική και την
παρακολούθηση (criticism / monitoring) και στον εκφοβισμό οποίος σχετίζεται με την εργασία και τον
άνθρωπο, τα οποία, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με τον
εκφοβισμό συνολικά, καθώς είναι και τα πιο συχνά αναφερόμενα. Μια σύντομη έκδοση του
ερωτηματολογίου, με μόνο αυτούς τους τέσσερις παράγοντες (22 ερωτήσεις), αρκεί για ένας οργανισμό
να παρακολουθεί τον εκφοβισμό. Αλλά επίσης, σημαντική σημασία έχει και η εσωτερική γνώση που
λαμβάνει ο οργανισμός. Καθώς ένα άρτια καταρτισμένο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού έχει την
δυνατότητα να αποφύγει και να αντιμετωπίσει κατάλληλα τέτοιου είδους αρνητικές συμπεριφορές οι
οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, οι μελετητές έχουν από καιρό αναγνωρίσει ότι η πρόληψη της επιθετικότητας και του
εκφοβισμού είναι ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Επίσης είναι εμφανής η έλλειψη έγκυρων
δεδομένων για την ύπαρξη της επιθετικότητας στο χώρο εργασίας. Αν και υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά
στοιχεία με ανθρωποκτονίες και θανάτους στο χώρο εργασίας, τα ποσοστά φαινομένων επίθεσης ή
πρόκλησης τραυματισμών λόγω σωματικής βίας, καθώς και η συχνότητα έκθεσης σε διάφορες μορφές
ψυχολογικής επιθετικότητας ( π.χ., λεκτική κακοποίηση, απειλές ), είναι ελλιπή ( McLaughlin &
Castrodale, 2013 ).
Η μελέτη αυτή θα διερευνήσει το φαινόμενο του εκφοβισμού σε ελληνικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα
στον κλάδο της πληροφορικής αλλά και των πετρελαϊκών και θα δώσει έμφαση στα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας των ατόμων-στόχων.
2.4 Παράγοντες που επιδρούν στον εκφοβισμό και η αντιμετώπισή του
Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει έναν κώδικα δεοντολογίας. Για να βοηθήσει τους
οργανισμούς να μετριάσουν δαπάνες και να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες κινδύνου που
σχετίζονται με τον εκφοβισμό και την παρενόχληση, η έρευνα των Serres, Kobayakawa, Sløk και Vartia
(2007 ) περιέχει συστάσεις και συμβουλές για την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης του εκφοβισμού και της
παρενόχλησης. Υπάρχουν δύο κύριες σχολές σκέψης σχετικά με τα αυτά προληπτικά μέτρα. Η μια
ισχυρίζεται ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των θυτών και των θυμάτων τους προδιαθέτουν για εκφοβισμό
και η άλλη εστιάζεται στους οργανωτικούς παράγοντες που συνήθως συσχετίζονται με τον εκφοβισμό και
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την παρενόχληση ( Serres et al, 2007 ). Η σύνδεση μεταξύ της ηγεσίας και της επικράτησης του
εκφοβισμού έχει μελετηθεί εκτενώς και έχουν εντοπιστεί διάφορες μορφές καταστροφικής συμπεριφοράς
ηγεσίας ( Aleassa & Megdadi, 2014 ). Η καταχρηστική εποπτεία ( Baker et al, 1992 ) ή η τυραννική
ηγεσία ( Einarsen et al, 2003 ) δύναται μερικές φορές να αντιπροσωπεύουν μια μορφή εκφοβισμού. Η
laissez-faire ( « αφήστε το/τα ελεύθερα » ) συμπεριφορά ηγεσίας δύναται επίσης να είναι καταστροφική
(Matthiesen & Einarsen, 2007 ), επιτρέποντας στον εκφοβισμό να κλιμακωθεί. Αυτό έχει επίσης φανεί σε
μια σειρά από εμπειρικές μελέτες ( Einarsen et al, 1994, Hoel & Cooper, 2000 ), οι οποίες επιβεβαιώνουν
τη σχέση μεταξύ των υψηλών επιπέδων του εκφοβισμού και της laissez-faire συμπεριφοράς ηγεσίας.
Αρκετοί παράγοντες που συνδέονται με τον σχεδιασμό της εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας
έχουν επίσης προταθεί ως πιθανοί παράγοντες πίσω από τον εκφοβισμό. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν
την απουσία σαφών στόχων ( Serres et al, 2007 ), οργανωτικούς περιορισμούς, έλλειψη ελέγχου επί της
δουλειάς κάποιου ( Einarsen et al, 2003 ), και συγκρούσεις ρόλων. Ένα ακόμη σύνολο παραγόντων που
επηρεάζουν την επικράτηση του εκφοβισμού είναι συνδεδεμένο με την οργανωτική κουλτούρα και το
κοινωνικό κλίμα σε έναν οργανισμό. Οι Karatza, Zyga, Tziaferi και Prezerakos ( 2016 ) καθώς και η
Northwood ( 2011 ) βρήκαν ότι η επίδραση των προτύπων και το είδος του πολιτισμού που εκθειάζει τη
σκληρότητα και ενθαρρύνει ταπεινωτικά « αστεία », ενώ παραλείπει να αποθαρρύνει την « ακατάλληλη
μεταχείριση ».
Για να προκαλέσει « μηδενική ανοχή » στα φαινόμενα εκφοβισμού ένας οργανισμός, απαιτείται να
καλλιεργηθεί στη δομή του η γενική επίγνωση του τι εμπλέκεται και να αποσαφηνιστεί τι σημαίνει
κατάλληλη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Ερευνητές και επαγγελματίες έχουν θεσπίσει κανόνες
ειδικών πολιτικών προς καταπολέμηση του εκφοβισμού ( Baker et al, 1992, Cortina et al, 2001 ). Παρά τις
κάποιες μικρές διαφορές στις λεπτομέρειες, οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν σε ορισμένα ζητήματα
που αποτελούν το κέντρο που θα είναι αναγκαίο να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πολιτική ( Einarsen et al,
1994, Pursell Elliott, 2011 ). Αυτές περιέχουν ρητή δέσμευση η οποία αναφέρεται σε ένα εργασιακό
περιβάλλον δίχως ενέργειες παρενόχλησης στο εσωτερικό.
Παρόλα αυτά, για να είναι μια πολιτική επιτυχής για την διαχείριση του εργασιακού εκφοβισμού, δεν
αρκεί μόνο το ίδιο το κείμενο, πιο συγκεκριμένα η ίδια η ύπαρξη μιας γραπτής δήλωσης όσον αφορά το
απαράδεκτο του εργασιακού εκφοβισμού και της παράπλευρες διαδικασίες εναντίον αυτής της
συμπεριφοράς δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση του εργασιακού εκφοβισμού.
Συνεπώς, η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτικής είναι εξίσου πολύτιμη με το πραγματικό
περιεχόμενο της. Οι Branch και Murray το 2008 υπογραμμίζουν την έννοια της πράξης να συμπεριληφθεί
το προσωπικό από όλα τα επίπεδα και οι εκπρόσωποι των συνδικάτων στη διαδικασία της ανάπτυξης, της
εξέλιξης και εφαρμογής της πολιτικής, γιατί μια πιο γενικευμένη συμμετοχή είναι αναγκαία για να δώσει
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έμφαση στην κατάσταση της διαδικασίας, καθώς επίσης και για την μεγέθυνση της ευαισθητοποίησης και
αποδοχής του όλου εγχειρήματος. Οι Serres και συνεργάτες ( 2007 ) εμβαθύνουν στο γεγονός ότι οι
πολιτικές αντιεκφοβισμού δεν είναι μεγάλης σημασίας μόνο για τα θύματα του εργασιακού εκφοβισμού,
παρουσιάζουν επιπλέον και στα υψηλόβαθμα στελέχη οδηγίες και συμβουλές για το πώς να διαχειριστούν
τον εργασιακό εκφοβισμό, τα οποία με τη σειρά τους είναι πολύ πιθανό να γίνουν πιο πρόθυμοι και πιο
ειδικοί στο να αντιληφθούν άσχημες καταστάσεις και να αντιδράσουν ανάλογα. Μια ηγεσία η οποία δεν
διαθέτει δύναμη και ισχύ και η αποτυχία αυτής να αντιμετωπίσει καταστάσεις διαπροσωπικών
συγκρούσεων, έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικοί παράγοντες κινδύνου (Einarsen et al, 2003, Hoel &
Cooper, 2000 ).
Κάθε ενέργεια που χρησιμοποιείται για την μεγέθυνση της ικανότητας του ηγέτη στην διαχείριση του
εργασιακού εκφοβισμού είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της
εκάστοτε εταιρείας. Γενικά, ένας τρόπος που προτείνεται για την ελαχιστοποίηση του εργασιακού
εκφοβισμού και συνολικότερα των αρνητικών φαινομένων, είναι η ενσωμάτωση δεξιοτήτων εντοπισμού
και διαχείρισης του εργασιακού εκφοβισμού και διαπροσωπικών συγκρούσεων στην εκπαίδευση
διαχείρισης μιας εταιρείας. Παρά όλα αυτά σε μεγαλύτερο βαθμό πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση και
γνώση του εργασιακού εκφοβισμού από όλα τα επίπεδα έτσι ώστε ενέργειες και πράξεις που θα
μπορούσαν να μετατραπούν σε εργασιακό εκφοβισμό να είναι σε θέση να εντοπιστούν και
αντιμετωπιστούν άμεσα, παρόλο που η διοίκηση των οργανισμών συνήθως κατέχουν πρωταρχικό ρόλο
στην αντιμετώπιση του εργασιακού εκφοβισμού.
2.5 Συμπεριφορές εκφοβισμού στον χώρο εργασίας
Οι κύριες έννοιες οι οποίες καθορίζουν την περιγραφή του εργασιακού εκφοβισμού περιέχουν αρνητικές
ενέργειες που πραγματοποιούνται συστηματικά όπου υπάρχει διαφορά ηγετικής δύναμης ανάμεσα στο
θύτη και το θύμα. Η βιβλιογραφία εμφανίζει έναν αριθμό από συζητήσεις σχετικά με το πώς το φαινόμενο
είναι αναγκαίο να ορίζεται και να υπολογίζεται καθώς πλέον ο όρος « εκφοβισμός στο χώρο εργασίας »
ταυτίζεται με την έννοια της απρεπούς συμπεριφοράς.
Οι ενέργειες εργασιακού εκφοβισμού οι οποίες εκδηλώνονται από έναν προϊστάμενο, συνήθως
πραγματοποιείται με τη μορφή αδικαιολόγητου σχολιασμού ή δίχως ίσης μεταχείρισης όσον αφορά
άλλους εργαζομένους. Οι καταστάσεις αυτές έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται ως περιστατικά στα
οποία υπάρχει έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τους ορισμούς του εργασιακού εκφοβισμού και της
παρενόχλησης, και αρκετές φορές περιέχονται στα συμφωνηθέντα αποτελέσματα και στη προσδοκώμενη
απόδοση ανάμεσα των εργαζομένων και των υψηλόβαθμων στελεχών.
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Ο εκφοβισμός από άλλον εργαζόμενο εντοπίζεται να εμφανίζεται πιο συχνά με τη μορφή αρνητικών
σχολίων, σωματικής βίας και αδικαιολόγητης κριτικής ( Yamada, 2004 ). Υπάρχει μεγάλος αριθμός
αιτιών που προξενούν το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού στους οργανισμούς. Οι βασικές αιτίες
που τονίζονται στη βιβλιογραφία σχετική με το φαινόμενο αυτό είναι τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας των θυτών και των θυμάτων, επιπλέον και το οργανωτικό περιβάλλον και η κουλτούρα
της εταιρείας στην οποία εργάζονται.
Πολλές φορές παρουσιάζεται όταν υπάρχει οργανωσιακή αλλαγή ( Hutchinson et al, 2012 ). Συχνά, η
κατάχρηση εξουσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με την οργανωτική δομή και θέση του θύτη στο
οργανόγραμμα, όπου η θέση εξουσίας, πολύ συχνά ταυτίζεται με τις εκδηλώσεις εκφοβιστικής
συμπεριφοράς ( Einarsen et al, 2003 ). Για παράδειγμα, ο όρος που αναφέρει ο Ashforth ( 1994 ) της
«ασήμαντης τυραννίας » επικεντρώνεται πιο συγκεκριμένα στην αλόγιστη χρήση της εξουσίας από τα
άτομα που κατέχουν ηγετικές θέσεις. Δηλαδή, τα άτομα που απαρτίζουν το προσωπικό θεωρούνται
ευάλωτα, ενώ τα άτομα που διαχειρίζονται ηγετικές θέσεις με εξουσία, όπως λόγου χάρη διευθυντές,
συχνά θεωρούνται ως οι πιο δυνατοί με ισχύ θύτες ( Harvey & Keashly, 2005 ).
Οι Harvey και Keashly ( 2005 ) αμφιβάλλουν για την πρόταση ότι ο εργασιακός εκφοβισμός σχετίζεται
μόνο με μια θέση εργασίας και συνάδει με την εξουσία. Είναι γεγονός ότι, η κατοχή εξουσίας που
απορρέει από υψηλόβαθμες εργασιακές θέσεις και μόνο θα εμπόδιζε την κατανόηση του εργασιακού
εκφοβισμού στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η Salin ( 2001 ) πιστεύει ότι η έρευνα όσον αφορά
με το « πώς ανώτερα στελέχη οργανισμών μπορεί να τεθούν σε θέση στην οποία δεν μπορούν να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τον τρόπο με τον οποίο ο εκφοβισμός αλλάζει τις σχέσεις εξουσίας »
είναι αναγκαία. Σε έρευνάς της η Salin ( 2001 ) συμπέρανε ότι υφίσταται πολιτική εκφοβισμού στον
εργασιακό χώρο, που με τη σημερινή οργανωτική κλίμακα, για ορισμένα άτομα ίσως να είναι « ένα
παιχνίδι » ( πιο συγκεκριμένα, επίτηδες να δουλεύουν για δικούς τους προσωπικούς στόχους, σε αντίθεση
με τις ενέργειες της ομάδας ή τους συνολικούς στόχους ), και είναι πιθανό να ανταμειφθούν για την
συμπεριφορά τους η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χειραγώγηση, ή θα μπορούσε να είναι
χαρακτηρισμένη ως εργασιακός εκφοβισμός ( π.χ., υπερφόρτωση κάποιων με επιπλέον καθήκοντα ).
Επίσης, πρότεινε ότι άτομα που παραβαίνουν τους κοινωνικούς κανόνες της εργασιακής τους ομάδας
(π.χ., πραγματοποιώντας εργασίες αποτελεσματικότερα από το αναμενόμενο και έτσι να επιδρούν στην
ικανότητα ενός άλλου ατόμου και να επηρεάζει την επιτυχία του ), είναι αναγκαίο να επιπλήττονται
αναλόγως από τους συναδέλφους και τους διευθυντές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι αλλαγές στις
οργανωτικές διαδικασίες ( Yammarino & Bass, 1991 ), και η μεγέθυνση της πολυμορφίας του
ανθρώπινου δυναμικού ( Neuman & Baron, 1998 ), για παράδειγμα, η αύξηση των γυναικών σε ηγετικές
θέσεις ( Schwartz & Saville, 1986 ), είναι παράγοντες οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως ενεργοποίηση
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παραγόντων για φαινόμενα εργασιακού εκφοβισμού ( Hoel & Cooper, 2000 ). Για μερικά άτομα του
προσωπικού, αυτές οι αλλαγές είναι ικανές να αυξήσουν τα επίπεδα ανασφάλειας με αποτέλεσμα να
διαβάλλεται η αξιοπιστία του εργαζομένου ως προς την ηγετική μορφή.
Υποστηρίζοντας ο Pursell-Elliott ( 2011 )

την άποψη αυτή, αναφέρει ότι το προσωπικό υπάρχει

πιθανότητα να απομακρυνθεί από έναν διευθυντή τον οποίο πιστεύουν υπεύθυνο για την αβεβαιότητα που
επικρατεί στην παρούσα χρονική στιγμή μέσα στην εταιρεία. Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι
παράγοντες όπως οι οργανωτικές αλλαγές και η εξάρτηση, μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην
παρουσία του εργασιακού εκφοβισμού.
2.6 Οι συνέπειες του εκφοβισμού
Ο Leymann στην μελέτη του ( 1996 ), τονίζει ότι υφίστανται τέσσερις φάσεις των συμβάντων εργασιακού
εκφοβισμού. Πρώτα από όλα, παρουσιάζεται ως περιστατικό καταβύθισης, όπου ο θύτης βρίσκει το
υποψήφιο θύμα του και παρουσιάζεται ως αλλαγή σχετική με τη δουλειά, που δύναται να αυξάνει τις
εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, όπως η μείωση του μεγέθους ή αλλαγή θέσεων εργασίας. Ο
εργασιακός εκφοβισμός μεταπηδά στην δεύτερη φάση στην οποία ο θύτης προσβάλλει το θύμα-στόχο με
συστηματικές ενέργειες κοινωνικού αποκλεισμού, χειραγώγησης ή απειλές, όταν το πρόβλημα δεν
αποκρουστεί. Το γεγονός αυτό είναι πολύ πιθανό να πάρει τη μορφή της προοδευτικής πειθαρχίας με τη
πρόφαση της θετικής συμβολής στην εργασία ή των δυσαρεσκειών όσον αφορά την αποδοτικότητα του
θύματος. Στην τρίτη φάση που ακολουθεί, στην ανώτερη διοίκηση αναφέρεται η κακομεταχείριση του
θύματος. Στην συγκεκριμένη φάση, ως το θύμα χαρακτηρίζεται ως αποδιοπομπαίος τράγος. Ως απότοκο
των προσπαθειών του θύματος να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, η τρομοκρατική αντιμετώπιση
είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί σε συχνότερη βάση και να αυξηθεί πολύ γρήγορα. Εν κατακλείδι,
το θύμα παραιτείται, απολύεται ή μεταφέρεται στη φάση τέσσερα. Όταν γίνεται αυτό, τα θύματα
επιρρίπτουν ευθύνες στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται σε τέτοιο βαθμό που τους εκφόβιζε ο θύτης,
εξαιτίας του γεγονότος ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να τους προφυλάξει από τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Αν το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν αντιμετωπιστεί, οι αρνητικές επιπτώσεις του εργασιακού εκφοβισμού
μπορεί να είναι κοστοβόρες, τόσο για την εταιρία όσο και για τους εργαζομένους που υφίστανται αυτές
τις συμπεριφορές. Η Johnson στην έρευνά της ( 2013 ) κατέληξε ότι τα υψηλότερα επίπεδα απουσιών και
τα χαμηλά επίπεδα ηθικού και κινήτρων ολόκληρου του οργανισμού απορρέουν από τις αγχωτικές και
στρεσογόνες συνθήκες εργασίας (McLaughlin & Castrodale, 2013 ). Επιπρόσθετα, η Pearson και
συνεργάτες ( 2000 ) επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα αυτά από την έρευνα που πραγματοποίησαν. Στην
μελέτη της εξακρίβωσε ότι το ποσοστό των θυμάτων που σημειώνουν χαμένο χρόνο εργασίας στην
προσπάθειά τους να κρατηθούν μακριά από τον θύτη τους αγγίζει το 53% των ερωτώμενων, το 22%
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δηλώνει μειωμένη προσπάθεια για εργασία, το 10% σημειώνει μείωση στις ώρες εργασίας και το 12%
υπέβαλλαν την παραίτησή τους ( Pearson et al, 2000 ).
Στην περίπτωση που τα θύματα αναφέρουν τον εργασιακό εκφοβισμό που μπορεί να έχουν υποστεί, είναι
πολύ πιθανό οι ηγέτες να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να επαναφέρουν την
ισορροπία στο εργασιακό περιβάλλον. Συνήθως, βέβαια, τα θύματα – στόχοι του εργασιακού εκφοβισμού
βρίσκονται κάτω από δύσκολες ψυχολογικές μεταπτώσεις καθώς προτιμούν να καταφεύγουν στη σιωπή
και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φόβο της προσωπικής ταπείνωσης, του κοινωνικού αποκλεισμού
και της οικονομική απώλειας μόνοι τους, παρά να έρθουν αντιμέτωποι με την ταπείνωση που μπορεί να
υποστούν από την αγνόηση και τον υποβιβασμό των ισχυρισμών τους.
Ο εργασιακός εκφοβισμός εμφανίζεται να αποτελεί εμπόδιο για τους εργαζομένους καθώς εμφανίζουν
προβλήματα στην σωματική, ψυχολογική και συμπεριφορική τους υγείας.
Σε πέντε κατηγορίες διακρίνονται τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα άτομα τα οποία δέχονται
αρνητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας:
•

Ψυχολογικά συμπτώματα ( κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, φόβος, άγχος, αυτοκτονικές τάσεις,
καθημερινή ανησυχία, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ταπείνωση, ανικανότητα ).

•

Ψυχοσωματικά προβλήματα ( ζαλάδες, κοιλιακό άλγος, κεφαλαλγία, κόπωση, εφίδρωση, αίσθημα
κακουχίας, ευερέθιστου εντέρου, τα υψηλά επίπεδα της πίεσης του αίματος, διαταραχές του ύπνου,
ανορεξία ).

•

Συμπεριφορικά συμπτώματα ( νευρικότητα, οξυθυμία, απομόνωση και έλλειψη εμπιστοσύνης,
επιθετικότητα, κάπνισμα, χαμηλή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, καταστροφή προσωπικών
σχέσεων ).

•

Χρόνιες ασθένειες ( άσθμα, διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ισχιαλγία, καθώς και διαταραχές του
ανοσοποιητικού συστήματος )

•

Μεγάλος αριθμός απουσιών ( Absenteeism ) από την εργασία που μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση
αλλά και μειωμένη αποδοτικότητα ( Hoel & Cooper, 2000 ).

Οι στόχοι εργασιακού εκφοβισμού πλήττονται από χρόνιο στρες, υποφέρουν από υψηλά ποσοστά άγχους,
επαγγελματικής εξουθένωσης, κατάθλιψης, απόγνωσης και απογοήτευσης όπως τονίζουν οι Harvey και
Keashly ( 2005 ). Επίσης, όπως ισχυρίζονται οι Harvey & Keashly, 2005, Matthiesen & Einarsen, 2007 τα
βασικά αποτελέσματα του εργασιακού εκφοβισμού είναι η δυσαρέσκεια των θυμάτων και ο φόβος. Όπως
υπογραμμίζουν οι Harvey & Keashly το 2005 και Osif το 2004 η αϋπνία, οι διατροφικές διαταραχές, η
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κατάθλιψη, στομαχικές παθήσεις και καρδιακές παθήσεις είναι αποτελέσματα που προέρχονται από
στρεσογόνες καταστάσεις και αγχωτικές περίοδοι. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι που βρίσκονται μπροστά
σε γεγονότα εκφοβιστικών συμπεριφορών προς συναδέλφους τους που δηλαδή γίνονται μάρτυρες της
κατάστασης αυτής, ανησυχούν μήπως είναι και οι ίδιοι ο στόχος των θυτών με αποτέλεσμα οι
εργαζόμενοι αυτοί να εμφανίζουν περισσότερο άγχος και χαμηλότερη ικανοποίηση από την δουλεία τους
σε σχέση με εργαζομένους όπου στο εργασιακό τους περιβάλλον δεν εμφανίζονται τέτοιου είδους
αρνητικές συμπεριφορές μεταξύ συναδέλφων ( Lutgen-Sandvik et al, 2007).
Όταν κάποιος είναι θύμα εκφοβισμού , το γεγονός αυτό αποτελεί μια τραυματική εμπειρία για το θύμα. Ο
πόνος που μπορεί να προκληθεί από αυτή την ενέργεια είτε είναι σωματικός είτε είναι ψυχικός , είναι
έντονος και μπορεί να επηρεάσει το θύμα αρνητικά σε πολλές εκφάνσεις της ζωής του. Αυτό σημαίνει ότι
τα θύματα νιώθουν μόνα, περιθωριοποιημένα, ευάλωτα και αγχωμένα και αυτό αυτόματα επηρεάζει την
καθημερινότητά τους. ( Gordon, 2017 )
Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι μερικές φορές το θύμα στόχος αναπτύσσει αγχώδεις διαταραχές ( anxiety
disorders ) που είναι αποτέλεσμα του επαναλαμβανόμενου εκφοβισμού.
Post- traumaticstressdisorder ( PTSD ) – Διαταραχή μετατραυματικού στρες
Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται με την μορφή αναδρομών στο παρελθόν, με εφιάλτες , με συνεχή
αίσθηση τρόμου και με την

μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Στις περιπτώσεις όπου οι θύτες

επιβάλλονται στα θύματα με αυταρχικό και με ανάρμοστη συμπεριφορά τότε τα θύματα εμφανίζουν τα
συμπτώματα αυτά με αποτέλεσμα τα ίδια τα θύματα και η ομάδα γενικότερα να μην ανταποκρίνονται
στους θέσμιους στόχους με επιτυχία.
Generalized anxiety disorder ( GAD ) – Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους
Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται από τα θύματα - στόχους οι οποίοι έχουν ανησυχίες και φόβους που
τους αποσπούν από τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα άτομο
εντός του εργασιακού του περιβάλλοντος αισθανθεί ότι αποκλείεται από το project που έχει τεθεί στην
ομάδα, τότε είναι πολύ πιθανόν να αναπτύξει ανησυχίες ότι απομονώνεται από την ομάδα του σε μια
ομαδική εργασία στην οποία θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά. Έτσι , λοιπόν , η διαταραχή
αυτή μπορεί να προκαλέσει αϋπνία, ανησυχία σωματικά συμπτώματα και κόπωση. Επιπλέον, τα άτομα
που πλήττονται από την διαταραχή αύτη εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανησυχίας για δραματικά γεγονότα
που μπορούν να συμβούν στην ζωή τους τα οποία στην πραγματικότητα όμως αυτές οι ανησυχίες δεν
έχουν καμία απολύτως υπόσταση.
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Είναι αναγκαίο να επισημανθεί επίσης ότι τα άτομα που εκτίθενται σε συμπεριφορές εκφοβισμού μπορεί
να εμφανίσουν περιστατικά κρίσης πανικού ( panic attacks ) χωρίς καμία προειδοποίηση. Τα συμπτώματα
που εμφανίζονται σε αυτή την περίπτωση είναι η έντονη εφίδρωση, πόνος στο στήθος ακόμα και έντονη
ταχυπαλμία με αποτέλεσμα τα άτομα - στόχοι που δέχονται αυταρχική συμπεριφορά να απουσιάζουν σε
τακτά χρονικά διαστήματα από τον χώρο εργασίας του.
Social anxiety disorder – η κοινωνική διαταραχή άγχους συμβαίνει όταν άτομα φοβούνται την ταπείνωση
και την αρνητική κρητική από τους άλλους.
Αυτό συμβαίνει όταν τα άτομα αυτά δέχονται συνεχώς προσωπικές επιθέσεις στον εργασιακό χώρο και
κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Ο καλύτερος, λοιπόν, τρόπος να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός
κάποιο θύμα-στόχος, είναι να αποφεύγει την οποιαδήποτε κοινωνική συναναστροφή του με τα
συγκεκριμένα άτομα παρά μόνο ότι επαφές απαιτούνται στον εργασιακό χώρο.
Τέλος, είναι σημαντικό και πολύτιμο εντός του οργανισμού να εφαρμόζονται πολιτικές παρεμπόδισης
τέτοιων φαινομένων έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού και
συνεπώς να μεγεθύνονται τα ποσοστά ικανοποίησης των εργαζομένων όσον αφορά το εργασιακό τους
περιβάλλον ( Clara Wajngurt, 2019 ).
Οι μάρτυρες πολλές φορές θα προτιμήσουν να μην αντιδράσουν και να είναι απλά θεατές, γεγονός που
πολύ πιθανό να τους δημιουργήσει αίσθημα ενοχής. Υπάρχουν όμως και οι καταστάσεις στις οποίες τα
άτομα- μάρτυρες εμπλέκονται και καταβάλλουν προσπάθειες να προστατεύσουν και να στηρίξουν τα
θύματα με τρόπους που μπορούν να προκαλέσουν αντίστοιχες συμπεριφορές στον θύτη. Σύμφωνα με τη
Pearson και συνεργάτες το 2000 είτε έτσι είτε αλλιώς, οι μάρτυρες σπαταλούν χρόνο και ενέργεια
αναλύοντας την εκφοβιστική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται χαμηλότερα ποσοστά
παραγωγικότητας για την εταιρεία. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι από την στιγμή που υπάρχουν μέσα
στον οργανισμό χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών αλλά και αρνητική
επίδραση στην απόδοση της ομάδας που προκαλείται από το ‘ανθυγιεινό’ εργασιακό περιβάλλον, είναι
λογικό ότι δεν επηρεάζονται μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και ο οργανισμός συνολικά ( Harvey & Keashly,
2005 ). Αυτά τα αποτελέσματα έχουν άμεση συσχέτιση με το άγχος και είναι ικανά να δημιουργήσουν
χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας και αυξημένο ποσοστό απουσιών. Οι δύο αυτοί παράγοντες πρέπει να
σημειωθεί ότι προξενούν ενέργειες που κοστίζουν στους οργανισμούς όπως μεγάλος αριθμός απουσιών,
ατυχήματα, αποζημιώσεις των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση και έξοδα ιατρικής περίθαλψης
είναι μερικά κόστη που συμβάλλουν στην ετησία δαπάνη του οργανισμού.
Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι χάνουν την δουλεία τους σε καθημερινά
εξαιτίας προβλημάτων που συνδέονται με το άγχος και πιο συγκεκριμένα, το εργασιακό άγχος που
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προκαλείται από τον εργασιακό εκφοβισμό σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Στρες ( Α.Ι.S. 20 U.S. Workplace Bullying Survey, 2007 ).
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όπως οι εργαζόμενοι πλήττονται ψυχολογικά και κοινωνικά από τις
αρνητικές συμπεριφορές έτσι και οι οργανισμοί επιβαρύνονται με επιχειρηματικά κόστη και όλα αυτά
είναι αποτελέσματα που έχουν προέλθει από το γεγονός ότι τα άτομα δεν είναι τόσο επικεντρωμένα στους
οργανισμούς που δουλεύουν.
2.7 Αντιμετώπιση και πρόληψη του εργασιακού εκφοβισμού
Οι δράσεις για την πρόληψη του εργασιακού εκφοβισμού μπορεί να είναι αποδοτική όταν υπάρχει
συμφωνία μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, για δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο θα
επικρατεί η αξιοπρέπεια και ο αλληλοσεβασμός. Έτσι, τα υψηλόβαθμα στελέχη και οι εργαζόμενοι
μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα κλίμα κατά του εργασιακού εκφοβισμού με τέτοιον τρόπο ώστε το
αίσθημα της ευθύνης να διαιρείται μεταξύ των μερών της επιχείρησης. Η διαχείριση της κουλτούρας των
κωδίκων δεοντολογίας και της εταιρικής ηθικής είναι αναγκαίο να μεταβιβάζεται από τη διοίκηση στους
υπαλλήλους και αυτό πρέπει να συμβαίνει σε επιχειρήσεις με μικρότερο μέγεθος καθώς δεν έχουν την
δυνατότητα να διαθέτουν δομή εκπροσώπων των εργαζομένων σύμφωνα με τους Van den Brandea και
συνεργάτες, 2016. Είναι αναγκαίο να υφίστανται διαπραγμάτευση με τους συνδικαλιστές των οργανισμών
ή των εργαζομένων όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής πριν την αποδοχή της διαχείρισης της
διαδικασίας των καταγγελιών. Η απλή και άμεση γλώσσα συνίσταται για την διαδικασία πρόληψης του
εργασιακού εκφοβισμού και θα πρέπει οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων να κατανοούν τις πληροφορίες
που θα δίνονται σε αυτούς ( Koh, 2016 ). Για την πρόληψη του εργασιακού εκφοβισμού, η πολιτική που
αφορά αυτόν, χρειάζεται να είναι αποτυπωμένη σε γραπτή μορφή από την εκάστοτε επιχείρηση προς τους
υπαλλήλους -με ημερομηνία και υπογεγραμμένη από την αρμόδια διοικητική αρχή- η οποία είναι
απαραίτητο να είναι ενημερωμένη για οποιοδήποτε γεγονός θα ήταν ικανό να διαμορφώσει αρνητικά την
πρώτη διαπίστωση του κινδύνου και την αλήθεια του ( Koh, 2016 ). Η εκάστοτε ισχύουσα εταιρική
πολιτική που σκοπό θα έχει την αποφυγή του εργασιακού εκφοβισμού, η διοίκηση της κάθε εταιρείας
μαζί με τους εργαζόμενους, αλλά και όλοι όσοι καταλαμβάνουν θέσεις προϊστάμενων και διοικητικών
υπαλλήλων έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης στη διασφάλιση της αποφυγής συμπεριφορών παρενόχλησης
στους εργασιακούς χώρους και ότι οι τυχόν αναφορές τέτοιων περιστατικών διαχειρίζονται εγκαίρως.
Η πολιτική είναι απαραίτητο να καταγράφει λεπτομερώς ότι η διοίκηση πρέπει ( Koh, 2016 ):
•

Να διαχειρίζεται ισότιμα, δίκαια, με ευγένεια και σεβασμό όλους τους εργαζόμενους στον
εργασιακό χώρο ώστε να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από όλους
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•

Να ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους απέναντι σε αρνητικές συμπεριφορές που πιθανόν να
αντιληφθούν εντός του εργασιακού χώρου

•

Nα βρίσκεται σε ετοιμότητα για περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς στους εργασιακούς χώρους
παρατηρώντας τα γεγονότα και ακούγοντας προσεκτικά τις γενόμενες συζητήσεις μεταξύ των
εργαζομένων και να δραστηριοποιούνται πριν ενταθεί κάποια άσχημη κατάσταση

•

Nα συμβάλει στην αποκλιμάκωση δυσάρεστων καταστάσεων στοχεύοντας στην ευαισθησία των
υπαλλήλων που εμπλέκονται σε αυτές είτε αυτοί είναι ‘θύματα’ είτε είναι ‘θύτες’

•

Nα παρουσιάζει με κατανοητό τρόπο τις ισχύουσες διαδικασίες που είναι απαραίτητο να
τηρούνται σε πιθανές καταγγελίες κάθε είδους εργασιακού εκφοβισμού

•

Μετά από οποιαδήποτε μορφή απρεπούς συμπεριφοράς πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση, να
παρατηρεί τις καταστάσεις μετά από κάθε καταγγελία, με σκοπό να διασφαλίζεται η εργασιακή
‘ειρήνη’ και ισορροπία για να μην υπάρχουν μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις.

•

Η εταιρική πολιτική η οποία αφορά την αποφυγή καταστάσεων εργασιακού εκφοβισμού είναι
απαραίτητο να μεταλαμπαδεύεται στους εργαζόμενους με την χρήση συνοδευτικών
οδηγιών/πληροφοριών αναγκαίων για την εξασφάλιση της πρόληψης του εργασιακού
εκφοβισμού. Αυτή η πολιτική είναι αναγκαίο να περιέχει ( Trépanier et al, 2016 ):

•

εκπαίδευση των υπαλλήλων και κατανόηση της θέσης της εταιρείας σχετικά με την αντιμετώπιση
του εργασιακού εκφοβισμού

•

οδηγίες συμμόρφωσης σχετικές με την σωστή και ηθική συμπεριφορά μεταξύ των συναδέλφων

•

υποστήριξη αν παραστεί ανάγκη, για να αντιμετωπιστεί ένα δυσάρεστο γεγονός και
ικανοποιητική επίβλεψη του εργασιακού χώρου.

2.8 Στοιχεία χαρακτήρα και εργασιακά αποτελέσματα
Μεγάλος αριθμός ερευνών αναλύει τις σχέσεις μεταξύ της ιδιοσυγκρασίας και των στοιχείων χαρακτήρα
των ατόμων και του εργασιακού εκφοβισμού ( Bamberger & Bacharach, 2006 ). Πλήθος σχετικών
ερευνών συγκρούονται μεταξύ τους εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιες από αυτές υπογραμμίζουν τις
έντονες διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας τόσο σε εκείνους που υφίστανται τον
εργασιακό εκφοβισμό, όσο και σε εκείνους που τον προκαλούν ( Ambrose & Sternberg, 2016 ), ενώ από
άλλη πλευρά, τονίζεται ότι στα στοιχεία χαρακτήρα και των μεν και των δε ατόμων είναι δύσκολο να
βρεθούν διαφορές ( Lind et al, 2009 ).

~ 30 ~

Σύμφωνα με τις αντίθετες αυτές παραδοχές των σχετικών ερευνών δεν είναι εύκολο να καταλήξει κανείς
στο συμπέρασμα για το αν τα στοιχεία προσωπικότητας συνδέονται με τα φαινόμενα εργασιακού
εκφοβισμού ή όχι. Για να καταλάβει κανείς το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού και να είναι
αναγκαία οποιαδήποτε ανάλυση είναι απαραίτητη η ορθή γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας των θυμάτων και των θυτών του εργασιακού εκφοβισμού ( Bowling et al, 2010 ).
Προκειμένου λοιπόν να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα θεωρητικά μοντέλα της φύσης, των αιτιών και των
συνεπειών του εκφοβισμού, Τα στοιχεία του χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, είτε είναι θύτης είτε είναι
θύμα, χρειάζεται να έχουν κατανοηθεί έτσι ώστε να δημιουργηθούν και να εξελιχθούν θεωρητικά μοντέλα
όσον αφορά τις αιτίες και τα αποτελέσματα του εργασιακού εκφοβισμού ( Milam et al, 2009 ).
Με σκοπό να αποτραπεί μια μη ορθή ενέργεια η οποία μπορεί να καταλήξει, οι αρμόδιοι να μην
εκτιμήσουν τον ρόλο με τον τρόπο που θα έπρεπε όσον αφορά την διαδικασία της αποτροπής αρνητικών
συμπεριφορών στον εργασιακό περιβάλλον, για αυτό, λοιπόν, τον λόγο, είναι απαραίτητο για σκοπούς
οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας, τόσο οι διοίκηση του οργανισμού όσο και το τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού να αντιληφθούν την σπουδαιότητα του ρόλου των χαρακτηριστικών προσωπικότητας
(Richardson & Vandenberg, 2005 ). Παράλληλα, γιατροί, ψυχολόγοι και οικογενειακοί σύμβουλοι, έχουν
ανάγκη δεδομένα όσον αφορά την σπουδαιότητα των στοιχείων προσωπικότητας, από την στιγμή που οι
οποίοι συμβάλλουν ενεργά στη επούλωση των πληγών που έχουν προκληθεί από το φαινόμενο του
εργασιακού εκφοβισμού. Είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθεί το ποσοστό της επιρροής των
προσωπικοτήτων σε περιπτώσεις που διερευνώνται περιστατικά εκφοβισμού, αλλά και των αιτιών αυτού
που μπορεί να για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά που διαθέτει το άτομα στην εργασία του αλλά και αυτά
που κατέχει την περίοδο ηγεσίας του ( Mikkelsen & Einarsen, 2002 ).
Μικρός αριθμός ερευνών έχουν επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση του εκφοβισμού με τα στοιχεία
προσωπικότητας. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών τονίζουν ότι, οι στόχοι του εκφοβισμού
παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικού συναισθήματος ( Bowling et al, 2010 ), νεύρωσης και
κατάθλιψης ( Zapf, 1999 ) αλλά και πιο χαμηλή συναισθηματική σταθερότητα ( Glasø et al, 2007 ),
αυτοεκτίμηση ( Harvey & Keashly, 2003 ) αλλά και μεγαλύτερα ποσοστά στα συναισθήματα αντίδρασης
( Gamian-Wilk, 2013 ), όσον αφορά την σύγκριση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των θυτών και των
θυμάτων.
Επιπρόσθετα, οι στόχοι-θύματα από έρευνες έχει τεκμηριωθεί ότι παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά
κοινωνικών δεξιοτήτων, επιθετικότητας, αυτοπεποίθησης και εξωστρέφειας. Οι στόχοι – θύματα, λοιπόν,
δεν διαθέτουν διπλωματικές ικανότητες, δεν είναι τόσο συμπαθή, κοινωνικά και ομιλητικά. Διαφορετικά
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στοιχεία, όμως, εμφανίζουν ότι οι στόχοι είναι προσηλωμένοι στον στόχο της εργασίας τους,
ευσυνείδητα, και δεν δέχονται το οτιδήποτε διαφορετικό από εκείνους ( Glasø et al, 2007 ).
Τα αποτελέσματα των μελετών εμφανίζουν ότι οι υπάλληλοι που έχουν δεχτεί εκφοβιστικές
συμπεριφορές εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, διαθέτουν τέσσερα στον αριθμό στοιχεία
προσωπικότητας. Αυτά είναι, οι χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες που αυτό συνεπάγεται χαμηλή
εξωστρέφεια και προσήνεια και υψηλή ευσυνειδησία ( Glasø et al, 2007 ) και το αρνητικό συναίσθημα
που τους διέπει που έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά νευρωτισμού ( Glasø et al,
2007 ).
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2009 από τους Lind και τους συνεργάτες του το 2009
υπογραμμίζεται ότι η υψηλή ευσυνειδησία και χαμηλή τερπνότητα είναι χαρακτηριστικά προσωπικότητας
που αν τα διαθέτουν τα άτομα είναι πολύ πιθανό να υποστούν εκφοβιστικές συμπεριφορές. Επίσης, από
δύο τελευταίες μελέτες διεξήχθη το αποτέλεσμα ότι σε περιπτώσεις που εμφανιζόταν αρνητική
συναισθηματικότητα τότε υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα εμφανιστούν φαινόμενο κακοποίησης στον
εργασιακό χώρο ( Nielsen & Knardahl, 2015, Bowling et al, 2010 ) .
Παρόλα αυτά, άλλες τεκμηριώσεις εμφανίζουν ότι οι διαφοροποιήσεις στα στοιχεία προσωπικότητας
είναι απότοκο και όχι τα στοιχεία προσωπικότητας του μελλοντικού στόχου ( Nielsen & Knardahl, 2015).
Ωστόσο, είναι σημαντικό να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες όσον αφορά την αλληλεπίδραση που
κατέχουν ο εργασιακός εκφοβισμός και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των εργαζομένων.
2.9 Εκφοβισμός και χαρακτηριστικά προσωπικότητας του υποψήφιου στόχου
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε ατόμου περιλαμβάνουν μια σειρά από σχετικά σταθερές
διατάξεις που επιτρέπουν σε ένα άτομο να σκέφτεται, να αισθάνεται και να ενεργεί με ένα συγκεκριμένο,
συνεκτικό τρόπο ( Tuckey & Neall, 2014 ). Στην πλειονότητα των θεωρητικών μοντέλων, η
προσωπικότητα των θυμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξήγηση του φαινομένου του
εκφοβισμού ( Bowling et al, 2010, Coyne, 2011, Einarsen et al, 2011 ).
Έχει υποστηριχθεί ότι οι διαθέσεις των ατόμων μπορεί να προκαλέσουν αρνητική συμπεριφορά στους
συναδέλφους και τους εργοδότες. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι υπάλληλοι με συγκεκριμένα στοιχεία
προσωπικότητας ( Bowling et al, 2010 ) είναι πολύ πιθανό να καταπατούν τους κανόνες στον εργασιακό
χώρο, προκαλώντας έτσι στους υπόλοιπους αρνητικές συμπεριφορές απέναντί τους.
Η θυματοποίηση ενός ατόμου εντός του εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να προβλεφθεί από την
ύπαρξη χαμηλής αυτοεκτίμησης, την αρνητική συναισθηματικότητα αλλά και την νεύρωση από τα οποία
μπορεί να χαρακτηρίζεται ένας εργαζόμενος ( Nielsen & Knardahl, 2015 ).
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Σε περιπτώσεις όπου το θύμα και ο θύτης παρουσιάζουν έναν αριθμό αντιδράσεων μεταξύ τους, το
γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού

είναι μια διαδικασία στην οποία

εμφανίζονται αυξανόμενες σε ένταση αρνητικές συμπεριφορές. Οι αρνητικές συμπεριφορές των θυτών
παρουσιάζουν έναν αριθμό αρνητικών ενεργειών ( π.χ. αργή προσέλευση στην εργασία, νωρίτερη
αποχώρηση από τον καθορισμένο χρόνο, αντίθετες από των συναδέλφων αντιλήψεις σε θέματα
καθημερινότητας κτλ. ), αλλά και με στάσεις τους όπως προσβολές, κατηγορίες, κουτσομπολιό, ανάθεση
σε συναδέλφους μη διαχειρίσιμων εργασιών είτε από άποψη περιεχομένου είτε από άποψη χρόνου,
σωματική ή ψυχολογική ενόχληση κ.α ( Einarsen et al, 2007 ).
Στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους συμπεριφορών, το θύμα προσπαθεί, χρησιμοποιώντας διάφορους
τρόπους, να αμυνθεί ( Lutgen Sandvik & Tracy, 2012 ) οι οποίοι όμως στο τέλος δεν έχουν σημαντικό
αποτέλεσμα όσον αφορά τον θύτη. Όλο αυτό έχει σαν συνέπεια τα θύματα να αγχώνονται σε υπερβολικό
βαθμό, δεν λειτουργούν με θετική σκέψη, κυριεύονται από κατάθλιψη και αρκετές φορές προσπαθούν να
βάλουν τέλος στην ζωή τους ( Leymann, 1996 ), νιώθουν ότι δεν είναι σε θέση να εξουσιάσουν και να
ελέγξουν τον εαυτό τους ( Einarsen et al, 2011 ), στρεσάρονται υπερβολικά ( Hoel et al, 2010 ) και τελικά
τους ακολουθούν κατάλοιπα από την αγχώδη καθημερινότητα που βασανίζουν την ζωή τους όπως (
Tehrani, 2012 ), αναίτια σωματική και ψυχική κούραση, δυσκολία στο να εστιάσουν σε ένα στόχο,
αϋπνίες και άλλα προβλήματα υγείας ( Chung & Kowalski, 2012 ).
Ο εγωισμός, η υπέρμετρη επίδειξη γνώσεων και δύναμης, η ψυχρή και ψεύτικη αντιμετώπιση τρίτων
αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά της σκοτεινής προσωπικότητας των ατόμων που έχουν
κυριευθεί από αυτή την αρνητική συμπεριφορά προς όλους και όλα ( Paulhus &Williams, 2002 ).
Καταλήγοντας, η Σκοτεινή Τριάδα αποτελείται από τρία χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζεται να
σχετίζονται ευθέως με τον εκφοβισμό. Οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται με έντονο το στοιχείο του
Μακιαβελισμού στον χαρακτήρα τους, παρουσιάζουν πλάγια επιθετικότητα έναντι ευαίσθητων και
αδύναμων συνανθρώπων τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται με έντονο το στοιχείο του
Ναρκισσισμού στον χαρακτήρα τους οδηγούνται στο να εκφράζονται επιθετικά τόσο ευθέως όσο και
πλαγίως απέναντι στο θύμα-στόχο τους.
Εν κατά κλείδι, οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται με έντονο το στοιχείο της Ψυχοπάθειας στον
χαρακτήρα τους, εκφράζονται επιθετικά τόσο ευθέως όσο και πλαγίως. Υπερτερεί όμως και σε αυτό το
στοιχείο η ευθεία επιθετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με την έρευνα του Baughman και των συνεργατών
του το 2012, συμπεραίνει ότι τα χαρακτηριστικά της Σκοτεινής Τριάδας, τα οποία κατά κύριο λόγο
επηρεάζουν άμεσα το φαινόμενο του εκφοβισμού οποίες είναι η ψυχοπάθεια, ο μακιαβελισμός και
λιγότερο ο ναρκισσισμός.
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2.10 Ορισμός Προσωπικότητας
Μεγάλος αριθμός ορισμών έχουν αποτυπώσει τον όρο προσωπικότητα. Η ύπαρξη πολλαπλών
διαφορετικών ορισμών που επεξηγούν την έννοια της προσωπικότητας οφείλεται στο γεγονός ότι η
επιστήμη της ψυχολογίας έχει εξελιχθεί σε υψηλό βαθμό.
Σύμφωνα με ψυχολόγους, οι αντιδράσεις των ατόμων , οι συνήθειες αυτών, ο τρόπος σκέψης τους και
παρουσίαση αυτής αποτελούν συνολικά την κεφαλίδα του όρου προσωπικότητα. Παράλληλα σύμφωνα με
τον Ernest Hilgard γνωστό ψυχολόγο, το άθροισμα των ατομικών στοιχείων του χαρακτήρα και ο τρόπος
ενέργειας και αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων της καθημερινότητας αποτελούν τα βασικά και
μοναδικά χαρακτηριστικά του ατόμου , τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο που αυτό εναρμονίζεται
στο χώρο.
Ο όρος « προσωπικότητα » όπως γνωστοποιήθηκε πιο πάνω, η αποτελεσματική εφαρμογή των ηγετικών
στάσεων από τους διοικητικούς ηγέτες, είναι σπουδαίος παράγοντας έτσι ώστε να λειτουργεί και να
διοικείται εύρυθμα ο εκάστοτε οργανισμός. Παρόλα αυτά, τα διευθυντικά στελέχη, ο τρόπος οι οποίοι
ασκούν τα καθήκοντά τους επηρεάζεται από πολλούς παραμέτρους, μια από αυτές είναι τα στοιχεία της
προσωπικότητας οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ως άτομα. Σύμφωνα με τον Kurt Lewin η ατομική
συμπεριφορά του κάθε ατόμου εξαρτάται από την προσωπικότητα που διαθέτει αλλά και από τον
γενικότερο περιβάλλον του μέσα στο οποίο έχει μεγαλώσει, ζει καθημερινά, αναπτύσσεται και
εξελίσσεται.
Αναλυτικότερα, η λέξη προσωπικότητα έχει της ρίζες της από τη λατινική λέξη persona, η οποία
σχετίζεται με τον ορισμό της μάσκας. Έτσι, λοιπόν, όπως οι μάσκες απεικονίζουν ορισμένα
χαρακτηρίστηκα που τις κάνει να διαφοροποιούνται μεταξύ τους, έτσι και η προσωπικότητα κάνει το
κάθε άνθρωπο μοναδικό και ξεχωριστό ( Sdorow, 1996 ). Πολλοί μελετητές, ταυτίζουν τους τρόπους με
τους οποίους ένας άνθρωπος σκέφτεται, αντιλαμβάνεται, δρα, συμπεριφέρεται και αισθάνεται με τον όρο
της προσωπικότητας, συμπεραίνοντας έτσι ότι η προσωπικότητα επηρεάζεται και σχετίζεται με όλες τις
εκφάνσεις της ανθρώπινης στάσης και συμπεριφοράς ( Cloninger, 1996; McCrae & Costa, 1999; Eysneck,
1994; Ryckman, 1999).
Σύμφωνα με τον Demetriou το 2004 ορίζεται η προσωπικότητα ως τις τάσεις του ανθρώπου µε τις οποίες
αλληλεπιδρά µε το γενικότερο περιβάλλον, µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και μέσα. Έτσι,
λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η προσωπικότητα βάζει τα όρια μέσα στα οποία η νοημοσύνη και η
λειτουργία του μυαλού αποδίδουν στην ζωή του ατόμου. Επίσης, ο Murphy ( 1966 ) τονίζει ότι η
προσωπικότητα αποτελείται από τις προθέσεις, προτιμήσεις αλλά και τις προσδοκίες που διαθέτουν τα
άτομα έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τις βιολογικές και φυσιολογικές ανάγκες αυτών.
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Με τον όρο προσωπικότητα εννοείται ο αριθμός εκείνων των χαρακτηριστικών με τα οποία
συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος, χαρακτηριστικά με τα οποία γεννήθηκε ή απέκτησε κατά τη διάρκεια της
ζωής του. Τα γνωρίσματα αυτά

χαρακτηρίζουν κάθε άνθρωπο και διέπουν τις σχέσεις του με το

κοινωνικό περιβάλλον και τους συνανθρώπους του (Χυτήρης, 2001). Διαφορετικά, λέγοντας
προσωπικότητα εννοούμε τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο νιώθει, δρα και συλλογίζεται ο κάθε
άνθρωπος. Στην προσωπικότητα εντάσσεται ο εσωτερικός κόσμος κάθε ανθρώπου και οι αντιδράσεις
του, οι σκέψεις, οι ενέργειές του και παρουσιάζεται εντονότερα στις σχέσεις με τους συνανθρώπους του.
Πιο γενικά, διαβάζοντας τις ποικίλες έρευνες των διαφόρων συγγραφέων διαπιστώνεται πώς ο όρος
προσωπικότητα παρουσιάζεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους πράγμα που οφείλεται στη γενική
χρήση της ορολογίας αυτής τόσο όσον αφορά την ευρύτητα της έννοιας και όσον αφορά την έκταση του
περιεχομένου. Αυτό το γεγονός κάνει την κατανόηση της έννοιας της προσωπικότητας δύσκολη και θολή.
Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν στις διάφορες καταστάσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο που βρίσκονται είναι
συγκεκριμένος για κάθε έναν από αυτούς. Ο τρόπος αυτός είναι το λεγόμενο χαρακτηριστικό της
προσωπικότητας. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι οι ρίζες και ο πυλώνας
της ατομικής προσωπικότητας. Η υγιής και σταθερή συμπεριφορά και ο σωστός τρόπος με τον οποίο
ανταποκρίνεται το άτομο σε διάφορες καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζει οφείλονται στα υγιή και
ακλόνητα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς. Η σταθερότητα της συμπεριφοράς κατακτάται όταν
καταστάσεις και γεγονότα αντιλαμβάνονται από το άτομο ως ίδια έχοντας σαν αποτέλεσμα να οδηγείται
σε πανομοιότυπες αντιδράσεις. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων εκδηλώνονται με
διαφορετικό τρόπο και βαθμό. Άρα, είμαστε σε θέση να πούμε ότι τα χαρακτηριστικά είναι οι άξονες και
οι διαστάσεις πάνω στις οποίες εγκαθίστανται οι άνθρωποι και αντιδρούν ανάλογα.
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων οργανώνονται
ιεραρχικά. Πιο συγκεκριμένα, η γενική προδιάθεση ή με άλλα λόγια η τάση η οποία κυριαρχεί στο
μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς του ανθρώπου βρίσκεται πάνω από τα απλά και εμφανή με εύκολο
τρόπο χαρακτηριστικά. Οι απόψεις των μελετητών διίστανται όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά τα
οποία συμπληρώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και εξαιτίας αυτού έχουν καταγραφεί πολλές και
διαφορετικές απόψεις για το πλήθος και τη μορφή αυτών των χαρακτηριστικών.
Με όποια μορφή και αν εκφραστεί ο όρος προσωπικότητα, πάντα το αποτέλεσμα θα αναφέρει ότι η
άποψη και η γνώμη που έχει κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του, για τον περίγυρό του αλλά και για τον
χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται είναι αυτά που στην πραγματικότητα δίνουν την ακριβή έννοια του
όρου προσωπικότητα.
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2.11 Θεωρίες Προσωπικότητας
Σχετικά με την προσωπικότητα πολλοί ειδικοί έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρίες προσπαθώντας έτσι να
εξηγήσουν τα ακριβή στοιχεία που την περιγράφουν.
Οι σχετικές με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων θεωρίες είναι πολλές. Οι πιο
δημοφιλείς είναι αυτές του R. Cattell ( 1943 ), του H. J. Eysenck ( 1999 ). Οι μελετητές αυτοί έχουν
κοινές απόψεις σχετικά με τον ορισμό και την περιγραφή του χαρακτηριστικού. Διαφωνούν όμως σε
αρκετά σημεία τα οποία είναι σχετικά με το πόσο χρήσιμη είναι η μέθοδος της λεπτομερούς ανάλυσης
των παραγόντων και το πλήθος των ατομικών γνωρισμάτων τα οποία είναι βασικά για να μπορέσει
κάποιος να περιγράψει τον όρο προσωπικότητα. Σύμφωνα με μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
πρόσφατα από μεγάλο αριθμό ψυχολόγων οι οποίοι ερεύνησαν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας των ατόμων προσανατολίζονται σε ένα μοντέλο πέντε παραγόντων, το οποίο θεωρείται
ότι περιλαμβάνει τις σταθερές αξίες της προσωπικότητας και με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται και
αναπτύσσεται η διαφορετικότητα των ανθρώπων.
Παρακάτω θα αναλυθούν κάποιες από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με την προσωπικότητα,
από ειδικούς στην ψυχολογία, ιατρική ψυχολογία και λοιπά.
2.11.1 Θεωρία των 5 Μεγάλων Παραγόντων
Η θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει κάποια από τα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας τα οποία οι άνθρωποι θεωρούν πολύ σημαντικά στη ζωή τους. Οι
πλευρές αλληλεπίδρασης που αναλύονται στην θεωρία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους
ανθρώπους και αλληλεπιδρούν στην σχέση τους με τους άλλους.
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων έχουν πρωταρχική θέση σε διάφορες μελέτες
ψυχολογίας οι οποίες πραγματεύονται πολιτιστικά, κοινωνικά και κλινικά θέματα. Η αρχική εμφάνιση
του μοντέλου των πέντε παραγόντων της προσωπικότητας παρουσιάζεται στη δεκαετία του 1930 όπου
ερευνητές τόνισαν ότι υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης της προσωπικότητας των
ατόμων με τη χρήση πέντε διαφορετικών παραγόντων. Μεταγενέστερα και άλλοι ερευνητές
ενστερνίστηκαν αύτη την οπτική του θέματος ( John & Srivastava, 1999 ). Αργότερα, μετά το 1990 οι
Costa και McCrae ( 1994 ) βασιζόμενοι σε τέσσερα επιχειρήματα τόνισαν ότι αυτό το μοντέλο έχει την
ικανότητα να παρουσιάσει επαρκώς τις βασικές εκφάνσεις της προσωπικότητας ενός ατόμου ( John &
Srivastava, 1999). Βασικά αναφέρουν, ότι σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών οι πέντε παράγοντες είναι
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αναλλοίωτα χρονικά τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και πρακτικά σε
πολλές καταστάσεις τις ζωής των ατόμων. Επίσης, λέγοντας παράγοντας εννοούμε έναν αριθμό
προσωπικών γνωρισμάτων των ατόμων τα οποία σχετίζονται, με τον τρόπο που το άτομο σκέφτεται και
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λειτουργεί στην καθημερινότητά του. Επιπλέον, σε όλες τις ηλικιακές και γλωσσικές ομάδες υπάρχουν
άτομα τα οποία παρουσιάζουν παράγοντες προσωπικότητας οι οποίοι έχουν αποδεχθεί ότι πολλές φορές
έχουν βάση την κληρονομικότητα και την βιολογική προέλευση του ατόμου ( John & Srivastava, 1999
και McCrae & John, 1992 ).
Στην προσπάθεια πολλών μελετητών και ερευνητών τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει καθιερωθεί το
μοντέλο των πέντε παραγόντων σαν εργαλείο για την έρευνα και μελέτη των γνωρισμάτων της
προσωπικότητας των ατόμων σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής τους ζωής ( σχολική ζωή, εργασιακή
δραστηριότητα, κοινωνικές σχέσεις, προσωπική υγεία κλπ ). Το εργαλείο αυτό, αναφέρεται σε πέντε
διαστάσεις ξεχωριστές μεταξύ τους οι οποίες χαρακτηρίζονται με μεγάλη ισχύ και δύναμη. Όμως
εμφανίζονται πολλές ενστάσεις οι οποίες το πώς θα αποκαλούνται αυτοί οι συγκεκριμένοι παράγοντες.
Η μελέτη των Pientmont και Aycock το 2007 έδειξε ότι εμφανίζονται διαφοροποιήσεις σχετικά με τη
χρονική περίοδο που χρησιμοποιήθηκαν οι πέντε παράγοντες της προσωπικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η
Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες σαν χαρακτηριστικό παρουσιάστηκε όταν ξεκίνησε η βιομηχανική
επανάσταση και η μοντέρνα επιστήμη. Οι μελετητές αυτοί βρήκαν ότι ο όρος της Δεκτικότητας σε νέες
εμπειρίες είναι ο πιο καινούργιος χαρακτηρισμός ο οποίος σχετίζεται την προσωπικότητα. Το γεγονός
αυτό μεγαλώνει τις πιθανότητες τα στοιχεία προσωπικότητα των ανθρώπων να πλάθονται σχετικά με τις
τροποποιήσεις που συμβαίνουν στο κοινωνικό τους περίγυρο ( Pientmont & Aycock, 2007 ). Επιπλέον, το
γεγονός ότι ο όρος νευρωτισμός έχει παραμείνει ακόμα και σήμερα όπως και ο ορισμός της δεκτικότητάς
σε νέες εμπειρίες, εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών εξαιτίας της βιομηχανοποίησης και έτσι, σαν
αποτέλεσμα, οι άνθρωποι ξεκίνησαν να είναι πιο ευάλωτοι, να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά
άγχους, να είναι κοινωνικά απομονωμένα και να μην είναι ευχαριστημένα και χαρούμενα ( Pientmont &
Aycock, 2007 ).
Από το 1980 και τα μετέπειτα χρόνια ξεκίνησε να περιγράφεται η θεωρία των Πέντε Μεγάλων
Παραγόντων, οι οποίοι Πέντε Μεγάλοι Παράγοντες αποτελούνταν από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
ικανά να περιγράψουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στις διάφορες εκφάνσεις της, εξηγώντας πολλά
φαινόμενα και αντιδράσεις.
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα παρακάτω:
•

Νευρωτισμός / Συναισθηματική Ανισορροπία ( Neuroticism ) : είναι ουσιαστικά η αντίθετη
έννοια από αυτήν της συναισθηματικής σταθερότητας. Αναφέρεται σε μια ευρεία κλίμακα
αρνητικών συμπεριφορών. Σε αυτές τις συμπεριφορές περιλαμβάνονται το άγχος , οι
καταθλιπτικές συμπεριφορές , η οξυθυμία και η νευρική ένταση. Τα άτομα που θεωρούνται ως
νευρωτικά διακατέχονται από ένα διαρκές άγχος. Συχνά βιώνουν έντονες φοβίες και νιώθουν
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αρκετά ανασφαλή. Είναι άτομα ευέξαπτα, τα οποία χάνουν εύκολα την ψυχραιμία τους και συχνά
ξεσπούν, αν και αυτό συμβαίνει επειδή βιώνουν τα συναισθήματα τους με μεγάλη ένταση. Είναι
άτομα με υψηλά ποσοστά νεύρωσης, δεν είναι συναισθηματικά σταθερά, τείνουν να
αντιμετωπίζουν μια σειρά από αρνητικά συναισθήματα όπως, η εχθρότητα, η κατάθλιψη, η
παρορμητικότητα, και η ευπάθεια. Οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν υψηλά ποσοστά
νευρωτισμού

συνήθως είναι δυσαρεστημένοι με την ζωή τους και αισθάνονται μεγάλη

στεναχώρια και θλίψη. Σύμφωνα με τους ερευνητές Costa & McCrae ( 1985 ), τονίζουν ότι τα
άτομα που χαρακτηρίζονται από νευρωτισμό εξαιτίας της συναισθηματικής ανισορροπίας την
οποία έχουν και το άγχος το οποίο τους κατακλύζει, έχουν έλλειψη πειθαρχίας και αυτοέλεγχου
με αποτέλεσμα, σε δεδομένες καταστάσεις έντασης και διαφωνιών εντός του εργασιακού
περιβάλλοντος είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν έντονες αντιδράσεις όπως το να μην είναι
ικανά να τιθασεύσουν τα νεύρα τους. Επίσης, ο ερευνητής Popovic υποστηρίζει ότι το αίσθημα
της νευρικότητας παρουσιάζεται την στιγμή που ένας άνθρωπος πασχίζει να ανταπεξέλθει με τις
δυσκολίες της καθημερινότητας και νιώθει αδύναμος να υποστηρίξει τον εαυτό του και με αυτόν
τον τρόπο καταλήγει να είναι ανασφαλής. Τέλος , μια άλλη εκδοχή, υποστηρίζει ότι το
χαρακτηριστικό του νευρωτισμού είναι απότοκο της δεκτικότητας σε νέες εμπειρίες το οποίο
σημαίνει ότι το άτομα νιώθουν ανασφάλεια για την ζωή τους γενικότερα , το οποίο συγκεκριμένο
αίσθημα είναι ικανό να δημιουργήσει συναισθήματα νευρικότητας.
•

Εξωστρέφεια ( Extraversion ) : είναι η τάση ενός ατόμου να στρέφεται ψυχολογικά προς τους
άλλους και τον εξωτερικό του κόσμο, να εξωτερικεύει τα αισθήματά του, να αντλεί συγκινήσεις
από το εξωτερικό περιβάλλον και να ασχολείται με αυτό. Τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως
εξωστρεφή ,αρέσκονται στο να βρίσκονται διαρκώς με ανθρώπους γύρω τους, θέλουν να
βγαίνουν συχνά έξω και να διασκεδάζουν ενώ κάθε φορά που βρίσκονται με παρέα δημιουργούν
κέφι και ζωντάνια. Είναι άτομα δραστήρια, ασχολούνται με πολλά χόμπι ενώ οι περισσότεροι
άνθρωποι που συναναστρέφονται με τα εξωστρεφή άτομα τα χαρακτηρίζουν ως «ανήσυχα»
πνεύματα. Αγαπούν τη ζωή και συχνά νιώθουν ενθουσιασμό και όρεξη να ανακαλύπτουν και να
γνωρίζουν καινούργια πράγματα. Οι άνθρωποι, λοιπόν, με υψηλό δείκτη
extraversion )

εξωστρέφειας (

διακρίνονται από δυναμικότητα ειλικρίνεια, είναι περιπετειώδη, κοινωνικά και

ομιλητικά. Από την άλλη όμως, τα άτομα με χαμηλά ποσοστά εξωστρέφειας ( extraversion )
είναι ήρεμα, δεν παρουσιάζουν καμία κοινωνικότητα και επιθυμία συναναστροφής με άλλα
άτομα και για αυτό τον λόγο είναι συνήθως απομονωμένα και ντροπαλά. Επιπρόσθετα, οι
εξωστρεφείς έχουν αυτή την αστείρευτη θέληση να συναναστρέφονται με πολλούς ανθρώπους,
να διασκεδάζουν και να πηγαίνουν βόλτες. Τέλος, ασχολούνται με πολλά και διαφορετικά
πράγματα καθώς λατρεύουν να ζουν να περνάνε καλά, να βρίσκουν, να ανακαλύπτουν και να
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γνωρίζουν νέα πράγματα και για αυτό τον λόγο, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα
ζωντανεύουν την παρέα και θα φτιάχνουν το κέφι και τη διάθεση των ατόμων που
συναναστρέφονται. Οι ερευνητές Watson & Clark ( 1997 ) τονίζουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια τους ενδιαφέρει να κοινωνικοποιούνται, είναι δυναμικοί
χαρακτήρες και δρουν πάντα με αισιόδοξες σκέψεις και συναισθήματα. Παράλληλα, ο ερευνητής
Gray ( 1981 ) υποστηρίζει ότι οι εξωστρεφείς άνθρωποι έχουν την ανάγκη για αναγνώριση και
επιβράβευση για αυτό διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό. Συνεπώς, τα άτομα με εξωστρέφεια
θέλουν περισσότερο να ενεργούν με στρατηγικές ανταγωνισμού και αποφεύγουν τις δράσεις
αποδοχής ή αποφυγής. Η έρευνα του Cunningham ( 1988 ) εντοπίζει ότι τα άτομα με υψηλά
ποσοστά εξωστρέφειας ( extraversion ) έχουν πολλές πιθανότητες να διακατέχονται από θετικά
συναισθήματα το οποίο γεγονός αυτό σχετίζεται με την συνεργασία. Επιπλέον, όταν δρα κανείς
με ενέργειες συνεργασίας και αλληλοκατανόησης είναι αναγκαίο να είναι κοινωνικό και δυναμικό
άτομο, χαρακτηριστικά τα οποία κατέχουν οι άνθρωποι με εξωστρέφεια και τα άτομα αυτά
κάνουν χρήση της συνεργασίας ως τρόπο λύσης των διαφανειών.
•

Προσήνεια / Συγκαταβατικότητα ( Agreeableness ) : περιγράφει την πραότητα , την
μαλθακότητα, την καλοσύνη. Το θετικό τρόπο συμπεριφοράς, ο οποίος χαρακτηρίζεται από
ηπιότητα στη συμπεριφορά και καλή προαίρεση. Τα προσηνή άτομα είναι οι προσωπικότητες που
προσπαθούν και αποφεύγουν τις συγκρούσεις ενώ όταν έχουν διαφορές με άλλους προσπαθούν
να βρουν μια συμβιβαστική λύση . Συνήθως δεν τους αρέσει να μιλούν πολύ για τον εαυτό τους
καθώς πιστεύουν ότι οι ίδιες τους οι πράξεις είναι αυτές που αναδεικνύουν την προσωπικότητα
τους. Οι άνθρωποι οι οποίο χαρακτηρίζονται με προσήνεια είναι αλτρουιστικά, διακρίνονται από
ευγένεια, καλή καρδία και ζεστασιά. Αγαπούν και ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για τους
συνανθρώπους τους και γίνονται ευαίσθητοι σε καταστάσεις και περιστατικά στα οποία άλλοι
άνθρωποι

υποφέρουν

μέσα

σε

αυτά.

Επιπλέον,

χαρακτηρίζονται

ομαδικότητα

και

συνεργασιμότητα ενώ με μεγάλη ευκολία δείχνουν εμπιστοσύνη στους άλλους και σχεδόν ποτέ
δεν κριτικάρουν και κρίνουν ανθρώπους τα οποία δεν ξέρουν. Οι Asendorpf & Wilpers ( 1998)
οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν υψηλό ποσοστό συγκαταβατικότητας ( agreeableness )
χαρακτηρίζονται από το αίσθημα της ζεστασιάς, τις ενέργειες γενναιοδωρίας, τους εμπιστεύονται
εύκολα τρίτα άτομα και συνεργάζονται αποτελεσματικά μέσα σε μια ομάδα. Επιπρόσθετα, ο
Wiggins ( 1996 ) υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αυτοί τείνουν έντονα να συντηρούν και διακρατούν
τις σχέσεις που συνάπτουν με τους άλλους ανθρώπους καθώς νοιάζονται για τον συναισθηματικό
κόσμο των άλλων. Επιπλέον, έχουν την τάση να προσπαθούν να μην εμπλέκονται σε
διαπληκτισμούς, είναι προσαρμοστικοί στις καταστάσεις της καθημερινότητας και ενστερνίζονται
τα θέλω και τις προτιμήσεις των τρίτων. Οι μελετητές Moskowitz και Cote (1995 ) πιστεύουν ότι
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οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συγκαταβατικότητας ( agreeableness ) δεν
διαθέτουν αρνητικά συναισθήματα όταν δρουν και ενεργούν με τρόπο ο οποίος ταυτίζεται με τα
στοιχεία της προσωπικότητά τους και όταν υπάρχουν μέσα σε συνθήκες στις οποίες έχουν την
δυνατότητα με ευκολία να συμπεριφερθούν με βάση τον χαρακτήρα τους. Τέλος, με αυτόν τον
τρόπο σκέψεις, τα άτομα με υψηλό τον δείκτη συγκαταβατικότητας (agreeableness ) δεν θα
νιώθουν αρνητικά συναισθήματα και δεν θα είναι ευχαριστημένα και πλήρη όταν θα
συμπεριφέρονται με ανταγωνιστικές συμπεριφορές αλλά μονό όταν θα είναι συνεργάσιμοι μέσα
σε μια ομάδα με σκοπό να λύνουν τις διαφωνίες.

•

Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες ( Openness to experience ) : δείχνει την θέληση και την
επιθυμία κάποιου να αποκτήσει εμπειρία και γνώση πάνω σε ένα αντικείμενο. Τα άτομα που
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι άτομα δεκτικά σε καινούργιες εμπειρίες και προκλήσεις.
Έχουν πολλά ενδιαφέροντα και αναζητούν διαρκώς νέες δραστηριότητες που θα εμπλουτίσουν το
συναισθηματικό και τον πνευματικό τους κόσμο. Τους αρέσουν τα πνευματικά παιχνίδια και
χαρακτηρίζονται από μια ανεξαρτησία στον τρόπο σκέψης τους. Είναι έντονα συναισθηματικά
άτομα και συχνά « δένονται » με άτομα ή αντικείμενα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε
υψηλά επίπεδα στον δείκτη της Δεκτικότητας σε νέες εμπειρίες ( Openness to experience )
διαθέτουν πιο πολύ την επιθυμία να ασχολούνται με δημιουργικά θέματα που αφορούν
καλλιτεχνικής φύσεως δραστηριότητες όπως είναι ο χορός, η μουσική, το τραγούδι και
γενικότερα η τέχνη. Τα άτομα αυτά διαθέτουν μεγάλο αριθμό ασχολιών οι οποίες τους
ενδιαφέρουν καθώς επιθυμούν διαρκώς να αναπτύσσουν και να εξελίσσουν τον πνευματικό και
συναισθηματικό τους κόσμο με νέα ερεθίσματα και εμπειρίες. Επιπρόσθετα, τα άτομα αυτά είναι
λάτρεις των παιχνιδιών στα οποία χρειάζεται να εξασκείτε το πνεύμα και ο τρόπος με τον οποίο
σκέφτονται θα χαρακτηριζόταν ανεξάρτητος και διαφορετικός. Επιπλέον, γοητεύονται από την
αρμονία στη ζωή, στην φύση, στην τέχνη και στις διάφορες επιστήμες. Συνήθως,
χαρακτηρίζονται από αλόγιστη φαντασία την οποία την χρησιμοποιούν καθώς κατασκευάζουν
ιστορίες με τις οποίες δημιουργούν συνθήκες και καταστάσεις οι οποίες τους κάνουν να ζουν και
να ενεργούν σε μια άλλη πραγματικότητα τελείως διαφορετική με την καθημερινότητά τους.
Τέλος, οι άνθρωποι αυτοί χαρακτηρίζονται από έντονα και δυνατά συναισθήματα και ευαίσθητη
προσωπικότητα τα οποία τους κάνουν να συνδέονται συχνά με ανθρώπους, πράγμα ή ακόμη και
μέρη στα οποία έχουν αποκτήσει πολλές εμπειρίες. Παράλληλα, διακρίνονται για το πνεύμα τους
καθώς χρησιμοποιώντας το έχουν την δυνατότητα να σπάνε την ρουτίνα της καθημερινότητάς
τους. Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται με δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, υποστηρίζουν οι
McCrae & Costa ( 1997 ) ότι είναι άτομα με αστείρευτο αυθορμητισμό, ανοιχτόμυαλα και
βρίσκονται συνέχεα σε αναζήτηση νέων εμπειριών. Συνεπώς, οι άνθρωποι που διακρίνονται από
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δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες είναι πρόθυμα να ακούσουν και να ενστερνιστούν την άποψη των
άλλων ανθρώπων. Ενώ τα άτομα τα οποία διακρίνονται από χαμηλότερα ποσοστά δεκτικότητας
σε νέες εμπειρίες αποδέχονται με μεγάλη δυσκολία τις ιδέες, τις απόψεις και τις γνώμες των
άλλων ανθρώπων.
Οι ερευνητές Costa και McCrae τονίζουν ότι εμφανίζονται τέσσερα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να
θεωρηθούν οι πέντε παράγοντες της προσωπικότητας ως κύριοι.
Το αρχικό κριτήριο είναι ότι ο εκάστοτε παράγοντας είναι αναγκαίο να διακρίνεται από σταθερότητα
κατά το πέρας χρονικού διαστήματος και να είναι ικανός να εμφανίζει παρόμοια αποτελέσματα όταν
διαφορετικοί παρατηρητές τον αξιολογούν. Οι μελέτες των Cattell και συν. ( 1970 ) και των Eysenck
(1975 ) επαληθεύουν το πόσο σταθεροί είναι οι πέντε παράγοντες της προσωπικότητας των ατόμων.
Το δεύτερο κριτήριο αφορά τα γνωρίσματα από τα οποία χαρακτηρίζεται ένας παράγοντας. Πιο
συγκεκριμένα είναι σημαντικό να οι παράγοντες να έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά και να
παρουσιάζουν επίδραση στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Επιπλέον, η ύπαρξη στην καθημερινή
αλληλεπίδραση των ατόμων τεκμηριώνεται παρατηρώντας και μεταφράζοντας τις έννοιες των στοιχείων
προσωπικότητας στην γλώσσα. Το τρίτο κριτήριο είναι αναγκαίο να παρουσιάζεται σε διάφορα
πολιτισμικά περιθώρια. Ο Τσαούσης το 1999 κατέληξε στο γεγονός ότι παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός
δια-πολιτισμικών ερευνών οι οποίες υπογραμμίζουν την σταθερότητα του μοντέλου σε διαφορετικές
κουλτούρες. Τέλος, το τέταρτο κριτήριο επικεντρώνεται στο γεγονός ότι είναι αναγκαίο να υφίσταται μια
βιολογική ύπαρξη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών προσωπικότητας, το οποίο τεκμηριώνεται από
πλήθος ερευνών σύμφωνα με τον Τσαούση το 1999.
Το μοντέλο των πέντε μεγάλων παραγόντων έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα επιβεβαιωμένα μοντέλα
που ελέγχουν, αξιολογούν και μετρούν την προσωπικότητα των ατόμων, καθώς, έχοντας λάβει υπόψη τη
χρήση του η οποία γίνεται σε ένα μεγάλο και ευρύ φάσμα ερευνών, έχει πιστοποιηθεί από επιστήμονες
από πολλά και διαφορετικά πολιτισμικά όρια και έχει διαπιστωθεί το μέγεθος της εγκυρότητάς του με
ποικίλες μεθόδους και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρησή του. Σε αυτό το σημείο,
είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι όπως όλα τα μοντέλα έτσι και αυτό έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις. Ο
Eysenck είναι ένας από τους επικριτές του, ο οποίος τονίζει ότι ορισμένοι από του παράγοντες του
μοντέλου ( Εξωστρέφεια, Ευσυνειδησία, Νευρωτισμός, Συγκαταβατικότητα , Δεκτικότητα σε νέες
εμπειρίες ), όπως για παράδειγμα η Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες και η Ευσυνειδησία είναι υποκλίμακες
των διαστάσεων της Εξωστρέφειας και του Νευρωτισμού και όχι κύριες διαστάσεις αυτού. Επιπλέον,
αντίστοιχα ένας ακόμη επικριτής του μοντέλου ο Cattel

πιστεύει το μοντέλο των πέντε μεγάλων

παραγόντων είναι αποτέλεσμα από λανθασμένη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης. Πάρα ταύτα, το
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μοντέλο των πέντε μεγάλων παραγόντων, παρουσιάζει ένα σπουδαίο εννοιολογικό υπόβαθρο το οποίο
έχει την δυνατότητα να προσφέρει καινούργιους δρόμους οι οποίο θα οδηγήσουν σε νέες μελέτες και
έρευνες όσον αφορά την έρευνα για την προσωπικότητα των ατόμων, καθώς οι παράγοντες της
προσωπικότητας έχουν κατηγοριοποιηθεί.
2.11.2 Εξέλιξη και Ανάπτυξη της Προσωπικότητας – Μεταβολές ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο
Σύμφωνα με τις έρευνες οι οποίες είναι σχετικές με τους τύπους προσωπικότητας, μετά την ηλικία των 30
χρόνων, δεν υπάρχουν και σπουδαίες αλλαγές στα ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και για αυτό
τον λόγο παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα και τα χαρακτηριστικά της μεγάλης πεντάδας. Έχει
παρατηρηθεί ότι οι μεγάλες αλλαγές πραγματοποιούνται λίγο πριν την ηλικία αυτή και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα « Όπως η ευφυΐα και το ύψος, έτσι και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται πως
έχουν ένα σημείο πλήρους ωριμότητας» συνεπώς ο άνθρωπος συνεχίζει να εξελίσσει τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητάς του ακόμα και μετά την συμπλήρωση των είκοσι ετών ( Costa & McCrae, 1994 ).
Ένας αριθμός ερευνών, λοιπόν, εμφανίζουν ότι άτομα που βρίσκονται στην εφηβεία ή στην πρώτη
νεότητα ( είκοσι έως εικοσιπέντε χρόνια ) διαθέτουν πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά του νευρωτισμού
και της εξωστρέφειας και είναι λιγότερο συνεργάσιμοι και ευσυνείδητοι από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
(Costa & McCrae, 1994 ). Τα αποτελέσματα αυτά γίνονται κατανοητά κάθε φορά που επέρχεται σύγκριση
ανάμεσα σε γονείς και τέκνα τα οποία είναι μαθητές λυκείου ή φοιτητές. Μεγάλος αριθμός μαθητών
γυμνασίου και λυκείου είναι εμφανές ότι έρχονται αντιμέτωποι με έντονη πίεση η οποία τους προκαλεί
στρες, δεν έχουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και δεν σκέφτονται με θετικό τρόπο (
υψηλά ποσοστά Νευρωτισμού ), σπαταλούν πολλές ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη χρήση
κινητού τηλεφώνου καθώς επίσης οι επαφές με τα φιλικά τους πρόσωπα είναι υπέρ του δέοντος πολλές (
υψηλά ποσοστά

Εξωστρέφειας ), σχολιάζουν επικριτικά και απαιτούν διάφορα από ορισμένους

ανθρώπους του περίγυρού τους και γενικά τηρούν παρόμοια στάση και με την κοινωνία ολόκληρη (
χαμηλά ποσοστά Συγκαταβατικότητας ) και συνηθίζουν να είναι ασυνείδητοι πολλές φορές και να
φέρονται αρνητικά σε αντίθεση με αυτά που επιθυμούν οι ενήλικοι του άμεσου περιβάλλοντός τους (
χαμηλά ποσοστά Ευσυνειδησία ). Γενικότερα , τα αποτελέσματα των διαφοροποιήσεων στη μεγάλη
πεντάδα, στο χρονικό διάστημα μεταξύ των είκοσι και των τριάντα ετών, μεταφράζονται ως σημάδια
ανάπτυξης και στόχευσης μιας ωρίμανσης η οποία θα επέλθει γύρω στην ηλικία των τριάντα χρόνων.
Στόχος είναι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των δεκαοχτώ ( ενήλικες ) να διακατέχονται από συνεχώς
αυξανόμενη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, εσωτερική ηρεμία και γαλήνη και τέλος, εντονότερη
κοινωνική συναναστροφή και δεξιότητες.
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2.11.3 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συναισθηματική νοημοσύνη– Αποτελέσματα μελετών
σχετικών με το μοντέλο των πέντε μεγάλων παραγόντων.
Το ερώτημα αν διαφέρει η συναισθηματική νοημοσύνη από την προσωπικότητα, έχει απασχολήσει
έντονα την βιβλιογραφία. Σύμφωνα με μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τον Bastian και τους συνεργάτες
του ( 2005 ), αναφέρεται ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και τα
στοιχεία της προσωπικότητας των ατόμων. Λεπτομερέστερα, υπάρχει θετική σύνδεση ανάμεσα στην
συναισθηματική νοημοσύνη και την εξωστρέφειας, την δεκτικότητα και την ευσυνειδησία και αρνητική
σύνδεση με τα στοιχεία του νευρωτισμού. Σε μελέτη των Qualter, Gardner & Whiteley το 2007 τονίζεται
ότι εμφανίζεται έντονη θετική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης σαν χαρακτηριστικό με
στοιχεία προσωπικότητας, όπως η συμπαθητικότητα, η κοινωνικότητα και η συνειδητότητα. Οι Vernon,
Villani , Schermer & Petridesτο το 2008 εκπόνησαν μελέτη για να ερευνήσουν τη σύνδεση της
συναισθηματικής νοημοσύνης σαν χαρακτηριστικό με τους 5 μεγάλους παράγοντες της προσωπικότητας (
Big Five ). Τα αποτελέσματα παρουσίασαν ότι υφίσταται ισχυρή συσχέτιση ανάμεσά τους η οποία έχει
την ρίζα της σε βιολογικές παραμέτρους και όχι σε παραμέτρους του περιβάλλοντος. Μελέτη η οποία
υλοποιήθηκε από τον Davies και τους συνεργάτες του το 1998 συμπέρανε ότι η συναισθηματική
νοημοσύνη συμπίπτει με την προσωπικότητα όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από την θεωρία των πέντε
μεγάλων παραγόντων της προσωπικότητας ( Big Five ).
Σύμφωνα με τον Qualter και τους συνεργάτες του το 2007 κατέληξε στο γεγονός ότι ανάλογα το εργαλείο
μέτρησης που θα έχει χρησιμοποιηθεί θα υπάρχουν και διαφορετικά αποτελέσματα στις μελέτες όσον
αφορά την εξέταση του χαρακτηρισμού της συναισθηματικής νοημοσύνης σαν στοιχείο χαρακτήρα.
Επιπλέον, εμφανίζονται μελέτες οι οποίες τονίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη σαν χαρακτηριστικό
ξεπερνά τους πέντε μεγάλους παράγοντες προσωπικότητας ( the Big Five ) και τους τρείς γιγάντιους
παράγοντες (the Giant Three). Τελευταίες μελέτες εμφανίζουν την εγκυρότητα της συναισθηματικής
νοημοσύνης σαν χαρακτηριστικό στην αντίθετη πλευρά από τους τρείς παράγοντες Giant Three
(ψυχωτισμό, εξωστρέφεια και νευρωτισμό ) και τους πέντε παράγοντες Big Five ( Petrides & Furnham,
2003 ). Η συναισθηματική νοημοσύνη υπολογίζεται με αυτοαναφορές και αποτελεί βασικό πυλώνα της
ατομικής προσωπικότητας ( Petrides et. Al, 2007 ).
Πιστεύεται ότι ανάμεσα στους πέντε παράγοντες της προσωπικότητας Big Five και της συναισθηματικής
νοημοσύνης σαν χαρακτηριστικό εμφανίζεται αλληλοκάλυψη. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι η
συναισθηματική νοημοσύνη σαν χαρακτηριστικό υποστηρίζει συναισθηματικά όψεις της προσωπικότητας
με περισσότερη ευκρίνεια από ότι εμφανίζεται στο γενικευμένο μοντέλο των πέντε μεγάλων παραγόντων
της προσωπικότητας. Οι μελετητές με τις έρευνες αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα τεστ τα
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οποία εμφανίζουν την συναισθηματική νοημοσύνη σαν νοητική δεξιότητα παρουσιάζουν προβλήματα
καθώς βασίζονται σε μεθόδους οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αποδοθούν απόλυτα ( Vernon et al, 2008 ).
Η συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό καλύπτει απόλυτα τα συναισθήματα τα οποία
φανερώνουν μια σχέση με τις πλευρές της προσωπικότητας. Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης
σαν στοιχείο προσωπικότητας διαθέτει μια ιδιότητα στα συναισθήματα που σε αυτό το σημείο
εμφανίζεται σχέση με την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται, η οποία έχει την δυνατότητα να γίνει
ένα με τον πυλώνα της προσωπικότητας. Σύμφωνα με την μελέτη των Davis και Humphrey το 2011 η
οποία πραγματοποιήθηκε σε 499 άτομα εφηβικής ηλικίας ( μ.ό ηλικίας 13,02 έτη ) εξετάστηκε
λεπτομερώς η εγκυρότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης σαν χαρακτηριστικό προσωπικότητας αλλά
και σαν δεξιότητα όσον αφορά την εκτίμηση για εμφάνιση ακατάλληλης και καταθλιπτικής
συμπεριφοράς και κατάθλιψης εκτός από τους το « Big Five » της προσωπικότητας και τη συνολική
νοητική δεξιότητα. Εντοπίστηκαν στις παλινδρομήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση ότι η
συναισθηματική νοημοσύνη είχε σπουδαία συνεισφορά στην εκτίμηση ψυχολογικών διαταραχών στην
εφηβική ηλικία. Παρ’ όλα αυτά, το χαρακτηριστικό της συναισθηματικής νοημοσύνης παρουσιάζεται το
πιο ισχυρό στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην πρόγνωση. Σύμφωνα με την μελέτη, είναι ένας
προγνωστικός δείκτης που μετρά το ποσοστό του ψυχικού κλονισμού όσον αφορά την εσωτερίκευση και
την εξωτερίκευση. Η συναισθηματική νοημοσύνη εξασφαλίζει ότι είναι ένα σπουδαίο και πολύτιμο
‘εργαλείο’ πρόβλεψης του ψυχικού κλονισμού, παρά το γεγονός ότι αρκετές διαταραχές εξαρτώνται από
την προσωπικότητα και πιο συγκεκριμένα το γνώρισμα της νεύρωσης ( Petrides et al, 2007).
Το 2004 οι ερευνητές, Βακόλα, Τσαούσης και Νικολάου, επικεντρώθηκαν στην μελέτη και ανάλυση του
ρόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης και των στοιχείων του χαρακτήρα, με τον τρόπο που
διερευνώνται από το Big Five στην υποστήριξη της οργανωσιακής αλλαγής όσον αφορά το άτομο,
ερευνώντας τις συμπεριφορές απέναντι στην επιχειρησιακή αλλαγή σε συνάρτηση αυτών των στοιχείων
προσωπικότητας. Από την μελέτη βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα
στοιχεία προσωπικότητας και των συμπεριφορών όσον αφορούν τις επιχειρησιακές διαφοροποιήσεις.
2.12 Η Σημασία της Προσωπικότητας στον χώρο Εργασίας
Η ψυχολογία των ατόμων και ο τρόπος με τον οποίον ζουν την καθημερινότητά τους επηρεάζονται
σημαντικά από την εργασία που έχει επιλεχθεί από τους ίδιους, διότι εκείνη είναι αυτή που ορίζει τους
ατομικούς στόχους και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων.
Μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει επικεντρωθεί στο γεγονός ότι πως ο κάθε άνθρωπος επιλέγει και
προτιμά την εργασιακή του καθημερινότητα με βάση τα στοιχεία της προσωπικότητάς του και για αυτό
τον λόγο έχουν επιδιώξει να αποδώσουν δικές τους ορολογίες.
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Σύμφωνα με τον ερευνητή Cattell οι στάσεις του εργαζομένου εντός του εργασιακού χώρου αλλά και οι
εργασιακές προτιμήσεις όσον αφορά το αντικείμενο της εργασίας επηρεάζονται από ορισμένα
γνωρίσματα της προσωπικότητας των ατόμων. Ανάλογα τις αρχές και τις αξίες που διαθέτει το άτομο,
εντός του εργασιακού περιβάλλοντος θα παρατηρηθούν συμπεριφορές εργαζομένων που είναι
επηρεασμένες από την προσωπικότητα αυτού. Η επαγγελματική επιλογή επηρεάζεται από το ποσοστό
νοημοσύνη που έχει το εκάστοτε άτομο.
Τα περιστατικά όπου κάποιος κατορθώνει να επιτύχει να αποκρύψει « συναισθήματα » με σκοπό να
φτάσει στο σημείο που επιθυμεί , είναι ελάχιστα. Από την άλλη πλευρά, ερευνητές πιστεύουν ότι οι
άνθρωποι στην προσπάθειά τους να ‘κουκουλώσουν’ αδυναμίες τους, επιλέγουν επαγγέλματα με βάση
αυτό το κριτήριο. Η παρατήρηση αυτή αφορά ανθρώπους οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο εμφανίζονται
στην καθημερινή τους ζωή και με διαφορετικό τρόπο στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Μία μελέτη που έχει γίνει, χωρίζει τους ανθρώπους σε σχέση με την επαγγελματική σταδιοδρομία που
πρέπει να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους στους έξι παρακάτω τύπους:
•

Πρακτικός Τύπος: ο προσγειωμένος, λογικός, αξιόπιστος, ρεαλιστής, απλός, ευθύς. Ενδεικτικά
Επαγγέλματα: Γεωπόνος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Μηχανικός Κατασκευών,
Πιλότος.

•

Ερευνητικός Τύπος: τον χαρακτηρίζει το ερευνητικό πνεύμα, η περιέργεια, αντικειμενικότητα,
ικανότητα αφαιρετικής, ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης, ανάλυσης, σύνθεσης και εξαγωγής
συμπερασμάτων. Ενδεικτικά Επαγγέλματα: Μαθηματικός, Ανθρωπολόγος, Γιατρός, Φυσικός,
Χημικός, Βιολόγος, Ψυχολόγος.

•

Καλλιτεχνικός Τύπος: είναι ο εκφραστικός, πρωτότυπος,

ανεξάρτητος,

αυθόρμητος,

δημιουργικός, με ελεύθερη σκέψη. Ενδεικτικά Επαγγέλματα: Ζωγράφος, Μουσικός, Χορευτής,
Ηθοποιός, Σχεδιαστής Μόδας, Συγγραφέας, Ποιητής.
•

Κοινωνικός Τύπος: είναι φιλικός, εξυπηρετικός,

σε υποστηρίζει, κατανοεί καταστάσεις,

αφοσιώνεται, είναι επικοινωνιακός, εύκολα τον εμπιστεύεσαι. Ενδεικτικά Επαγγέλματα: Γιατρός,
Ψυχολόγος, Νοσηλευτής, Λογοθεραπευτής, Διαιτολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Υπεύθυνος
Προσωπικού.
•

Επιχειρηματικός Τύπος: είναι φιλόδοξος, τολμηρός, ανταγωνιστικός, αξιόπιστος και έμπιστος,
αισιόδοξος, υπεύθυνος, εξωστρεφής, δυναμικός και με αυτοπεποίθηση. Ενδεικτικά Επαγγέλματα:
Επιχειρηματίας, Δικηγόρος, Πολιτικός, Τραπεζικός, Ξενοδόχος, Έμπορος, Επενδυτής.
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•

Συμβατικός Τύπος: είναι Υπεύθυνος, αξιόπιστος, προσεκτικός, δίνει σημασία στη λεπτομέρεια,
προσαρμόζεται στις υπάρχουσες δομές, έχει ανάγκη από σαφείς οδηγίες. Ενδεικτικά
Επαγγέλματα: Γραμματέας, Διοικητικός Υπάλληλος, Λογιστής, Υπάλληλος Τραπέζης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι άνθρωποί οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να απαντήσουν το τεστ
έτσι ώστε να μάθουν σε ποιο συγκεκριμένο τύπο ανήκουν, πολλές φορές δεν απαντούν με ειλικρίνεια
διότι είτε επιδεικνύουν αλόγιστο εγωισμό, είτε γιατί αντιλαμβάνονται ότι διαθέτουν χαρακτηριστικά τα
οποία δεν θα ήθελαν να τα έχουν σαν προσωπικότητες. Η συνέπεια, λοιπόν, του γεγονότος αυτού είναι τα
άτομα αυτά να ακολουθούν μια εργασιακή ειδίκευση με βάση τον τύπο που βγήκε ότι τους
αντιπροσωπεύει από την διεξαγωγή του τεστ, όπου στην ουσία επιλέγουν ένα επάγγελμα το οποίο δεν
τους ταιριάζει και δεν τους γεμίζει. Έπειτα, τα άτομα αυτά για να νιώσουν ολοκληρωμένοι, γεμάτοι και
ότι αναγνωρίζονται από τους άλλους στην καθημερινότητά τους επιλέγουν να ενεργούν εντός του
κοινωνικού τους συνόλου με τρόπους οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί. Το θέμα αυτό σχετίζεται απόλυτα
από τα στοιχεία της προσωπικότητάς και το μέσο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για να εξελιχθούν
και να αναπτυχθούν.
2.13 Σκοτεινή Τριάδα
Το σκότος που κρύβει μέσα της η προσωπικότητα του κάθε ατόμου απασχολεί όλο και περισσότερες τους
ερευνητές καθώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την κοινωνία στη σύνολό της αλλά
ενδιαφέρει έντονα και τον εργασιακό τομέα.
Η σκοτεινή τριάδα ορίζεται ως δομές της προσωπικότητας οι οποίες είναι η ψυχοπάθεια, ο ναρκισσισμός
και ο μακιαβελισμός. Η ψυχοπάθεια, ο μακιαβελισμός και ο ναρκισσισμός παρουσιάζουν πολλές
ομοιότητες και μοιάζουν πολύ με την έλλειψη θετικών συναισθημάτων ( ψυχρότητα ), την ποδηγέτηση
και τις εγωιστικές συμπεριφορές. Οι άνθρωποι που διακρίνονται από αυτά τα στοιχεία στην
προσωπικότητά τους ‘πάνε μπροστά από τους άλλους’ και δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων.
Με κοινωνικά άσχημες συμπεριφορές σχετίζεται η σκοτεινή τριάδα όπως για παράδειγμα η διπροσωπία, η
επιθετική συμπεριφορά, η προβολή ατομικών δεξιοτήτων και η έλλειψη θετικών συναισθημάτων.
Τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα των ανθρώπων έχουν μελετηθεί αρκετά από συγγραφείς διεθνούς
φήμης οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με την οργανωτική ψυχολογία ενώ τα σκοτεινά
σημεία των χαρακτήρων δεν έχουν μελετηθεί όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ερευνητές οι
οποίοι έχουν ασχοληθεί με αυτά τα αρνητικά στοιχεία των χαρακτήρων και τον τρόπο που επηρεάζουν
την ψυχολογία των ανθρώπων ( Jonason et all, 2014, Spain et all, Lebreton, 2014). Τα στοιχειά
χαρακτήρα των ατόμων τα οποία δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά και αντιπροσωπεύονται από την σκοτεινή
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τριάδα έχουν άμεση σχέση με την κοινωνική και οργανωσιακή ψυχολογία ( Spain et all, 2014, Furnham et
all, 2013 ).
Οι κοινωνικές μονάδες των οποίων τα στοιχεία της προσωπικότητας βρίσκονται στην κορυφή της
σκοτεινής τριάδας, παρουσιάζουν επιθετικές συμπεριφορές, ενέργειες επιβολής προς τους άλλους και δεν
συμπεριφέρονται με κοινωνικά ορθό τρόπο ( Furnham et all, 2013 ). Ο μακιαβελισμός, ο ναρκισσισμός
και η ψυχοπάθεια προκαλούν στους ανθρώπους οι οποίοι διακατέχονται από αυτά υπεροψία και
ανειλικρίνεια ( Book et all, 2015; Jonason & McCain, 2012 ) τους δίνουν όμως κάποια παραπάνω
χαρακτηριστικά.
Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από τον μακιαβελισμό έχουν εμπειρία στο να χειρίζονται καταστάσεις
με διπλωματικό τρόπο και να συμπεριφέρονται στους άλλους κυνικά ( Furnham et all, 2013 ).
Σύμφωνα με τον Ιταλό πολιτικό, φιλόσοφο και συγγραφέα, Νικολό Μακιαβέλι με τον όρο μακιαβελισμό
εννοείται εκείνη η θεωρία σύμφωνα με την οποία ο « ηγέτης », εκτιμώντας τις περιστάσεις μεταχειρίζεται
οποιοδήποτε μέσο ηθικό ή μη προκειμένου να προστατεύσει το σκοπό του. Ο « ηγέτης » επιτρέπει την
άρση κάθε ηθικού φραγμού, μηχανορραφία ή δολοπλοκία για την επίτευξη των στόχων στα πλαίσια των
ρυθμιστικών κανόνων μιας κοινωνικής ομάδας ή μιας μορφής κοινότητας. Ο Νικολό Μακιαβέλι έχει
ταυτιστεί με την έννοια του κυνισμού και της αναλγησίας. « Κάθε φιλόδοξος που θέλει να κατακτήσει την
εξουσία πρέπει να πολεμάει με δύο τρόπους: ο ένας είναι με τους νόμους και ο άλλος με τη βία. Ο πρώτος
ταιριάζει στον άνθρωπο και ο άλλος στα θηρία και επειδή ο πρώτος δεν αρκεί είναι ανάγκη να προστρέξει
στον δεύτερο. Γι' αυτό όποιος επιδιώκει να ηγεμονεύσει είναι απαραίτητο να ξέρει να δρα ως άνθρωπος
και ως θηρίο » ( « Ο Ηγεμόνας »- Νικολό Μακιαβέλι ).
Ο Μακιαβέλι πίστευε ότι σε ένα κοινωνικό σύνολο, μικρό ή μεγάλο, ένα απαραίτητο και πολύτιμο άτομο,
αποτελεί βασικό κομμάτι της ηγεσίας. Οπότε, μπαίνει στην άκρη κάθε ενδοιασμός για πιθανές αρνητικές
καταστάσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.
Μερικά βασικά στοιχεία των κοινωνικών μονάδων που πρεσβεύουν τον μακιαβελισμό παρατίθενται στη
συνέχεια:
1. Είναι εκδικητικοί και υποκριτές ακόμα και σε αγαπημένα τους άτομα.
2. Είναι κρυψίνοες και δρουν υπόγεια.
3. Παραπλανούν και χρησιμοποιούν τους γύρω τους για να επιτύχουν τον σκοπό τους.
4. Δεν παρουσιάζουν θετική σχέση με την αποδοτικότητα στην εργασία.
5. Επιδιώκουν τον στόχο τους χρησιμοποιώντας μηχανορραφίες.
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6. Είναι δολοπλόκοι και συνωμοτούν έντονα εις βάρος του περίγυρού τους.
7. Είναι πειστικοί και χρησιμοποιούν αυτή τους την ικανότητα για να δημαγωγούν τους άλλους.
8. Οι κανόνες του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουν και πρέπει να ακολουθούν δεν τους
αφορούν.
9. Είναι ανήθικοι.
10. Το « μότο » τους είναι: « ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ».
11. Καραδοκούν για ευκαιρίες και ρισκάρουν εύκολα.
12. Δεν σέβονται τους άλλους και επιδεικνύουν σκληρότητα.
13. Επιδιώκουν αγωνιωδώς να φτάσουν στην κορυφή με κάθε μέσο και να παραμείνουν εκεί.
14. Αφού φτάσουν στην κορυφή προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν αυτό που
κατέκτησαν χωρίς καμία δεύτερη σκέψη.
15. Είναι υποκριτές, ψεύτικοι και εμφανίζουν τον εαυτό τους άψογο χωρίς αναστολές.
16. Η συναισθηματική τους νοημοσύνη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και για αυτό τον λόγο
μπορούν να επηρεάζουν χωρίς δυσκολία τους άλλους.
Με τον ορισμό Ναρκισσισμός χαρακτηρίζεται η σκοτεινή πλευρά του ατομικισμού και του
εγωκεντρισμού. Εγωκεντρικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει όλα τα « φώτα » της
δημοσιότητας πάνω του, δηλαδή να αποτελεί το κύριο αντικείμενο απασχόλησης από τους υπόλοιπους
ανθρώπους.
Όλοι οι άνθρωποι φέρουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, μια και αυτό είναι αναγκαίο για την
οντογενετική μας εξέλιξη. Οι άνθρωποι αναπαράγουν με την αυτοεκτίμηση και το συναίσθημα ότι
αξίζουν μια ιδεώδη εικόνα του εαυτού τους. Αυτή τους βοηθάει να είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν τα
συμφέροντά τους αμερόληπτα και αποτελεσματικά και να είναι ευτυχισμένοι μια και βρίσκουν
αναγνώριση από τους συνανθρώπους τους. Πολλές φορές μάλιστα πιστεύουν ότι έχουν περισσότερες
ικανότητες από αυτές που πραγματικά κατέχουν. Έτσι τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά συμβάλλουν
στην ψυχική μας ισορροπία και μας δίνουν κίνητρα για να δράσουμε και να αποκτήσουμε ακόμα
περισσότερες δεξιότητες.
Οι ναρκισσιστές είναι εγωιστές και αδιαφορούν για το πώς σκέφτονται οι συνάνθρωποί τους. Ζουν με
αυταπάτες και δεν επιδιώκουν να δουλέψουν για να επιτύχουν τον στόχο τους. Δρουν παρουσιάζοντας
αλαζονική στάση και αντιμετωπίζουν τους άλλους ως υποδεέστερους.
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Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι σε καθημερινή

βάση τα άτομα χαρακτηριζόμενα ως ναρκισσιστές

πασχίζουν καθημερινά με δόλιους ή μη τρόπους να κατακτήσουν την άψογη τελειότητα έτσι ώστε να την
μοιραστούν με το ευρύ τους κοινωνικό περιβάλλον αποσκοπώντας στην άντληση θαυμασμού και
λαγνείας από εκείνους.
Μερικά βασικά στοιχεία των κοινωνικών μονάδων που χαρακτηρίζονται ως ναρκισιστές είναι τα
παρακάτω:
1. Σε κάθε απειλή της προσωπικότητάς τους παρουσιάζουν επιθετικές και προσβλητικές
συμπεριφορές και είναι ματαιόδοξοι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
2. Ασκούν σκληρή κριτική στους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους και όχι στον εαυτό
τους.
3. Ονειρεύονται να υπάρχει στην ζωή τους επιτυχίες, ισχύ και ωραιότητα.
4. Δυσανασχετούν με την κριτική και την άποψη των τρίτων.
5. Βάζουν ακατόρθωτους εργασιακούς στόχους παρά το γεγονός ότι δεν διακατέχονται από
συνέπεια και κάνουν χρήση του εργασιακού περιβάλλοντος για να κατακτήσουν δύναμη
όχι για να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους.
6. Αναζητούν συνεχώς την αποδοχή και την τρυφερότητα των άλλων.
7. Έχουν υπέρμετρη αυτοπεποίθηση ακόμα και όταν δεν διαθέτουν τις κατάλληλες
δεξιότητες για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
8. Δεν υπακούουν εύκολα στο όρια και τους κανόνες του εκάστοτε οργανισμού.
9. Συχνά δεν είναι ευγενικοί και φτάνουν στο σημείο να αντιδρούν με αρνητικές
συμπεριφορές προς τρίτους.
10. Θεωρούν ότι είναι θύματα ζηλοφθονίας από τους συναδέλφους.
11. Χαλούν υπέρογκα χρήμα σε αγαθά σχετικά με τον καλλωπισμό και την περιποίηση σε
σχέση με το μέσο όρο των ανθρώπων.
12. Παρουσιάζουν και καυχιούνται για την οικονομική τους ευρωστία έτσι ώστε να
αποκτήσουν την προσοχή και την αποδοχή του επιζητούν.
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Οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ψυχοπάθειας παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά άγχους
και σημαντική παρόρμηση και αυτό φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα στην στάση τους απέναντι στους
άλλους ( Boddy et all, 2010 ).
Οι άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ψυχοπάθεια, σύμφωνα με την ψυχολογία, αδιαφορούν και
αγνοούν πλήρως για την συναισθηματική κατάσταση των άλλων. Επιπλέον, δεν γίνονται ενοχικοί ακόμα
και όταν ξεπερνούν τα όρια των άλλων. Έτσι, λοιπόν, τους κατακλύζει η παρόρμησή τους και
καταλήγουν σε ενέργειες οι οποίες επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στα άλλα άτομα. Ως
αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να οριστεί η ψυχοπάθεια. Σύμφωνα με τον Kevin
Dutton ( 2015 ) « η βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα ψυχοπαθή και σε ένα μη ασθενή ψυχικά είναι η λέξη
συνέπεια η οποία δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των ψυχοπαθών ». Καθώς από την στιγμή που έχουν ενοχικά
συναισθήματα είναι δύσκολο να τους διακρίνει κανείς από συνέπεια τόσο στην εργασιακή όσο και στην
προσωπική του ζωή.
Μερικά βασικά στοιχεία των κοινωνικών μονάδων που χαρακτηρίζονται ως ψυχοπαθείς είναι τα
παρακάτω:
1. Συμπεριφέρονται κυνικά δίχως συναισθήματα για τους άλλους.
2. Δεν καταφέρνουν να εναρμονιστούν με άτυπους και τυπικούς νόμους.
3. Παρουσιάζουν παντελή έλλειψη ενοχών ή τύψεων.
4. Παρατηρείται συνειδητή παραποίηση της αλήθειας και έχουν τάσεις εγκληματικές συμπεριφορές
όπως για παράδειγμα βία.
5. Είναι αδύναμοι να αντισταθούν και να ελέγξουν τα ισχυρά συναισθήματά τους και για αυτό τον
λόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον εθισμό.
6. Δεν σέβονται τα δικαιώματα των άλλων και διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό αυτοπεποίθηση..
7. Είναι οκνηροί και δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.
8. Δεν είναι εύκολο για αυτούς να βάλουν στόχους μακροπρόθεσμης περιόδου.
9. Δεν είναι κοινωνικοί και εμφανίζουν συμπεριφορές επιθετικότητας.
10. Συνήθως έχουν τραυματικά βιώματα τα οποία τους έχουν οδηγήσει στην μοναχικότητα και την
ψυχρότητα.
Η ψυχοπάθεια, ο μακιαβελισμός και ο ναρκισισμός είναι σημαντικά χαρακτηριστικά καθώς έχουν
ιδιαίτερη αλληλεπίδραση με τις εργασιακές στάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία ακατάλληλων
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συμπεριφορών στον χώρο εργασίας έχει σημαντική σχέση με την σκοτεινή τριάδα σύμφωνα με τον
O’Boyle, 2012.
Οι δεξιότητες που κατέχουν οι εργαζόμενοι μειώνονται εξαιτίας του ναρκισσισμού (Campbell et all,
2011) και επίσης η αίσθηση της ευθύνης που έχουν οι εργαζόμενοι στον εκάστοτε οργανισμό μειώνεται
λόγω της ύπαρξης της ψυχοπάθειας ( Boddy et all, 2010 ).
Τέλος είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι στον εργασιακό χώρο συναντώνται άτομα τα οποία επιτυχαίνουν
τον στόχο τους όχι μόνο με θεμιτούς και αποδεκτούς τρόπους. Επομένως, έχει αποδειχθεί ότι « σκοτεινοί»
χαρακτήρες υφίστανται στο εργασιακό περιβάλλον.
Οι επιπτώσεις στην συνολική εικόνα της εκάστοτε εταιρείας είναι εμφανείς καθώς προέρχονται από
τέτοιου είδους χαρακτήρες και προσωπικότητές (σκοτεινοί). Στην περίπτωση, όμως, όπου αυτές οι
συμπεριφορές μελετηθούν απαλλαγμένες από κάθε προκατάληψη θα προκύψει το αποτέλεσμα ότι
υπάρχουν στοιχεία από αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες θα είναι ωφέλιμες για την εταιρεία.
2.14 Αρνητικές και θετικές συμπεριφορές ατόμων που ανήκουν στην σκοτεινή τριάδα και οι
επιπτώσεις τους στον χώρο εργασίας
Η ύπαρξη διαμαχών, διαπληκτισμών και εντάσεων εντός μιας ομάδας ή μιας εταιρείας είναι συχνό
φαινόμενο. Ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο, οι σχέσεις είναι περισσότερο δυναμικές καθώς σε αυτές τις
συνθήκες οι φιλοδοξίες των ατόμων και οι προσωπικοί στόχοι κάνουν πιο έντονες τις πιθανές διαφωνίες
με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαμάχες, λυκοφιλίες αλλά και συνεργασίες.
Οι καταστάσεις αυτές πολλαπλασιάζονται όταν μέσα στον εργασιακό χώρο βρίσκονται εργαζόμενοι που
έχουν χαρακτηριστικά μακιαβελισμού, ναρκισσισμού και ψυχοπάθειας.
2.14.1 Μακιαβελισμός – Αρνητικές Συμπεριφορές
Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στον χαρακτήρα τους στοιχεία μακιαβελισμού, έχουν την ικανότητα να
παραπλανούν τα άλλα μέλη της ομάδας τους και τον ευρύτερο κύκλο τους με τέτοιον τρόπο ώστε αρχικά
να εμφανίζουν διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που πραγματικά είναι. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου
δεν μπορούν να διατηρήσουν αυτή την κατάσταση και όλοι τους αντιλαμβάνονται .Επιπλέον είναι
δύσκολο για αυτούς να ακολουθούν την προγραμματισμένη πολιτική ενός οργανισμού και τους θεσμούς
με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένταση και να χάνεται η ισορροπία εντός της εργασιακής ομάδας. Είναι
αναγκαίο να τονιστεί ότι τα άτομα που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μακιαβελικοί έχουν την
ικανότητα να κατακτούν ηγετικές θέσεις αλλά έχουν πολλές διαφορές από τους ηγέτες που
χαρακτηρίζονται από ηθική. Αυτοί λοιπόν, δείχνουν εμπιστοσύνη στους υφισταμένους του και οι
υφιστάμενοι δείχνουν εμπιστοσύνη στους ηγέτες με ηθικούς φραγμούς, ως απότοκο την ανάπτυξη μιας
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σχέσης που διέπεται από αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση και αποτελεσματική συνεργασία. Με αυτόν
τον τρόπο χτίζεται, ένα δημιουργικό υπόβαθρο που στηρίζεται στην αλληλοεμπιστοσύνη και συμβάλει
στο να πραγματώνονται οι ομαδικοί και κατά συνέπεια οι εταιρικοί στόχοι.
Επιπρόσθετα, τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως μακιαβελικοί είναι ικανοί στην χειραγώγηση και την
εξαπάτηση γιατί δεν καλλιεργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους τους πράγμα που έχει σαν
συνέπεια να υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας εντός του εργασιακού χώρου. Δρουν προς
όφελός τους αψηφώντας τα οφέλη του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται, με σκοπό να επιτύχουν τις
προσωπικές τους φιλοδοξίες. για αυτό τον λόγο, επειδή δηλαδή φροντίζουν μόνο τον εαυτό τους δεν είναι
ικανοί να συμμετέχουν σε κάποιο σωματείο ή σε κάποιο άλλο ομαδικό όργανο.
Τα άτομα αυτά όταν κατακτήσουν ηγετικές θέσεις, ασκούν βία συνήθως ψυχολογική και δημιουργούν
καταστάσεις τρομοκρατίας για να μπορέσουν να επιβληθούν, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα
περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού. Επίσης τα άτομα αυτά συνηθίζεται να μην είναι γνώστες
απαραίτητα ενός αντικειμένου ή να εξειδικεύονται σε ένα αντικείμενο συνεπώς προσπαθούν με
υποβόσκουσες μηχανορραφίες να αποκτούν έδαφος σε έναν οργανισμό και είναι οι πρώτοι που
συντάσσουν τις άτυπες ομάδες σε μία εταιρεία.
Οι Μακιαβελικοί παρουσιάζουν χαμηλή εργασιακή δέσμευση με αποτέλεσμα να αποχωρούν εύκολα από
μια εταιρεία και έτσι να αυξάνονται τα ποσοστά absenteeism.
Ως επί τω πλείστον, όταν κατακτήσουν υψηλές θέσεις σε μια εταιρεία είναι πιο εύκολο να
χαρακτηριστούν σκληροί και απόλυτοι διευθυντές παρά διευθυντές αγαπητοί στους υφισταμένους τους.
Αυτή η στάση καταλήγει στην δυσφήμιση του οργανισμού αλλά και να μην θεωρούνται από τους
συνεργάτες τους συνεργάσιμοι και αποτελεσματικοί με συνέπεια να μην επιλέγονται σε μια ομαδική
εργασία ή στα meetings και για αυτό τον λόγο να καταστρέφεται η ομαδικότητα και η καλή συνεργασία,
η συνοχή και η οργάνωση εντός του οργανισμού. Συγκεκριμένα οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται ως
μακιαβελικοί, όπως προαναφέρθηκε εξειδικεύονται στην χειραγώγηση και την εξαπάτηση των
συναδέλφων τους με αποτέλεσμα να μειώνουν τα ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ή του οργανισμού
του οποίου αποτελούν μέρος.
2.14.2 Ναρκισσισμός – Αρνητικές Συμπεριφορές
Οι αρνητικές συμπεριφορές των ατόμων τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν με ναρκισσισμό
ποικίλλουν. Αρχικά οι ναρκισσιστές δεν αποδέχονται με ευκολία τα λάθη τους αλλά και τα αρνητικά
σχόλια των προϊσταμένων όσον αφορά το εργασιακό τους αντικείμενο καθώς θεωρούν ότι είναι
αποτελεσματικοί και με οτιδήποτε καταπιαστούν το βγάζουν εις πέρας με απόλυτη επιτυχία και χωρίς
περιθώρια λάθους.
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Παράλληλα τα άτομα αυτά εμφανίζουν μια ευπάθεια, πιο συγκεκριμένα μειονεκτούν συναισθηματικά και
η ευαισθησία που παρουσιάζουν τους κάνει να φαίνονται συνεργάτες που δεν μπορείς να βασιστείς και να
τους έχεις εμπιστοσύνη, όχι μόνο στο χώρο εργασίας αλλά και γενικότερα.
Το γεγονός βέβαια ότι οι ναρκισσιστές δεν επιθυμούν να μοιράζονται εργασιακά αντικείμενα με άλλους
εργαζόμενους του ίδιου περιβάλλοντος είναι γιατί θέλουν τα εύσημα των επιτυχιών να είναι όλα δικά τους
αλλά και στην περίπτωση μη επίτευξης στόχων να αποποιούνται την ευθύνη. Επιπλέον τα συγκεκριμένα
άτομα συχνά εμφανίζουν έντονη ματαιόδοξη, αλαζονική και υπεροπτική συμπεριφορά και συνηθίζουν να
υποτιμούν τους άλλους και να αποθαρρύνουν οποιαδήποτε προσπάθειά τους ως συνέπεια να μην
χαρακτηρίζονται αποδοτικοί και συνεργάσιμοι με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σε μια
ομάδα εργασίας.
2.14.3 Ψυχοπάθεια – Αρνητικές Συμπεριφορές
Τα άτομα με ψυχοπάθεια εμφανίζουν αρνητικές συμπεριφορές που προκαλούν ανισορροπία και
αποδιοργάνωση εντός τις ομάδας εργασίας.
Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται με ψυχοπάθεια δεν εργάζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά σε
θέσεις εργασίας που είναι αναγκαίο να διαθέτεις επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικότητα καθώς
εμφανίζουν αντικοινωνικές συμπεριφορές. Επιπλέον είναι άτομα τα οποία αποποιούνται οποιαδήποτε
ευθύνη για παράδειγμα ευθύνη λάθους και γίνονται επιθετικοί με τους συνεργάτες τους τόσο ώστε να
φτάνει σε σημείο προσωπικής αντιπαράθεσης και όχι εργασιακής διαφωνίας με αποτέλεσμα να μην
υπολογίζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα των συνεργατών τους και να μην δέχονται τυχόν
υποδείξεις και σχόλια προϊσταμένων. Για αυτό, λοιπόν, το λόγο τα άτομα αυτά είναι δύσκολο να
ακολουθούν κανόνες εταιρικής λειτουργίας και εργασιακά μοντέλα. Τέλος, συχνά εξαιτίας του ότι δεν
εμφανίζουν δυναμική και λειτουργούν αντικοινωνικά ψάχνοντας συνεχώς τρόπους διασκέδασης και
προσωπικής ικανοποίησης καταφέρνουν να καταστρέφουν τον εαυτό τους τελικά. Οι τάσεις καταστροφής
του εαυτού τους και ο υπέρμετρος εγωισμός τους έχουν σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται με άσχημο
τρόπο η εργασιακή ομάδα και το εργασιακό περιβάλλον ως απότοκο να δημιουργούνται αρνητικά
αποτελέσματα και στο σύνολο του εκάστοτε οργανισμού ή εταιρείας.
2.15 Θετικές Συμπεριφορές της Σκοτεινής Τριάδας για έναν οργανισμό
Τα άτομα που ανήκουν στην σκοτεινή τριάδα εκτός από τις αρνητικές συμπεριφορές που διαθέτουν και
μπορούν να προξενήσουν δυσκολίες και εμπόδια στη λειτουργία μιας ομάδας εντός μιας επιχείρησης ,
διαθέτουν και κάποιες θετικές συμπεριφορές που μπορούν να συμβάλλουν στην εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργίας ενός οργανισμού.
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Μακιαβελιστές
Τα άτομα που χαρακτηρίζονται με μακιαβελισμό έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να
ενσωματώνονται εύκολα στις περιστάσεις, κατανοούν, αντιλαμβάνονται και γίνονται ένα με τη
δραστηριότητα του περίγυρου τους καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο διακριτικά να τον κατευθύνουν
έχουν δηλαδή μεγάλη ικανότητα ευελιξίας τόση όση όμως χρειάζεται για να επιτύχουν ένα ιδανικό σκοπό
μη λαμβάνοντας υπόψη κάθε είδους φραγμούς. Ένας οργανισμός, βέβαια, χρειάζεται την ικανότητα του
ελίσσονται τα μέλη του γιατί πολλές φορές αυτή η ικανότητα φαίνεται αρκετά αποδοτική.
Επιπλέον, τα άτομα αυτά είναι ρεαλιστές, συνήθως, και πραγματιστές και αυτά μπορούν να θεωρηθούν
θετικές συμπεριφορές καθώς σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που μπορεί να βρεθεί μια
επιχείρηση, ο ρεαλισμός θα αποτελέσει θετικό στοιχείο καθώς τα νήματα θα οδηγούνται μα βάση την
πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, τα άτομα με μακιαβελισμό είναι φιλόδοξα και αναζητούν την απόκτηση
της εξουσίας. Με κατάλληλη επίβλεψη, καθοδήγηση και δίνοντας τους προοπτικές έχουν την ικανότητα
να επιτύχουν δυνατά deals και να καταφέρουν ικανοποιητικούς αλλά και ποιοτικούς στόχους στον
οργανισμό.
Τέλος, τα πρόσωπα με στοιχεία χαρακτήρα Μακιαβελιστών αποδεικνύονται αποτελεσματικά και
αποδοτικά στο marketing και στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, επειδή λόγω της πειστικότητάς
τους είναι καλοί διαπραγματευτές και καταφέρνουν να επηρεάσουν και να κατευθύνουν τον ακροατή τους
εκεί που επιθυμούν ώστε να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Ναρκισσιστές
Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται με ναρκισσισμό λόγω της υπέρμετρης ιδέας και γνώμης που έχουν για
τον εαυτό τους, διαθέτουν με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα να επηρεάζουν τους άλλους. Είναι δηλαδή
εξαιρετικοί για ομιλίες και διαφήμιση καθώς μπορούν να καθηλώνουν τον ακροατή τους, με το
παρουσιαστικό, την δυναμική και τα επιχειρήματά τους. Επιπλέον, τα άτομα αυτά θα προσπαθήσουν να
τελειοποιήσουν μια εργασία διότι δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να φανεί ότι δεν ανταποκρίθηκαν
σωστά στις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας. Πιο συγκεκριμένα επιζητούν μόνιμα την προσοχή, τον
θαυμασμό και τον έπαινο των άλλων.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που σε αυτά τα πρόσωπα δοθεί μια θέση ισχύος θα επιδιώξουν να
καταφέρουν οτιδήποτε περνάει από τα χέρι τους να εξελίξουν, να βελτιώσουν και προχωρήσουν την
επιχείρηση ένα σκαλοπάτι παραπάνω για να αποκομίσουν και προσωπικά οφέλη από αυτή την
κατάκτηση, καθώς διαθέτουν πυγμή, τόλμη και δύναμη σε ότι θέλουν να καταφέρουν που αυτά
συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα τους όταν αναλαμβάνουν ως επικεφαλείς εργασιών και ‘υψηλές
θέσεις’.
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Τέλος, η μεγάλη προσοχή που δείχνουν στην εξωτερική τους εμφάνιση αλλά και στη συνολική
παρουσίαση του εαυτού τους, τους κάνει εξαιρετικά συμπαθείς, κοινωνικούς, με αυτοπεποίθηση και αυτό
συμβαίνει βραχυχρόνια με εξαιρετικές θετικές επιπτώσεις στον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται και
εργάζονται συμβάλλοντας με τα προσόντα τους.
Ψυχοπαθής
Τα πρόσωπα που μπορούν να χαρακτηριστούν με ψυχοπάθεια , πολλές φορές ενεργούν με βάση το
συναίσθημα με αποτέλεσμα, λόγω του συναισθήματος , μπορούν να ‘ερωτευτούν’ μια ιδέα, μια εργασία,
ένα project και να προσπαθήσουν να την αναπτύξουν κα να την εξελίξουν με τον δυνατότερο τρόπο.
Επίσης, οι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά διαθέτουν απαράμιλλη σκέψη και κρίση, καταφέρνοντας
να παρουσιάζουν εποικοδομητικές λύσεις και ιδέες στην εταιρεία οι οποίες αρκετές φορές είναι
αποτελεσματικές και πολύ δημιουργικές για την εταιρεία.
Εν κατακλείδι, ενίοτε παρουσιάζουν ψυχαναγκασμό με το άψογο, έτσι ώστε είναι ικανοί να προσφέρουν
πολύ αποδοτικά σε μία προσπάθεια καταφέρνοντας να αγγίξουν το τέλειο.
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Κεφάλαιο 3
Μεθοδολογία

3.1 Τεχνικές και Μέθοδοι Έρευνας
Η μελέτη ενός ερευνητικού θέματος, στοχεύει στο να παίξει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του
θέματος το οποίο ερευνάται. Άρα, η έρευνα η οποία πραγματοποιείται, προκύπτει και από τις ενέργειες οι
οποίες γίνονται για την συλλογή και για την αξιολόγηση των δεδομένων τα οποία εντοπίζονται από άρθρα
ερευνητών ή επιστημονικά περιοδικά αλλά και από την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων από
τα ερωτηματολόγια τα οποία συμβάλλουν στην συλλογή των δεδομένων. Η μέθοδος της μελέτης η οποία
επιλέγεται έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες τις έρευνας, έτσι ώστε να είναι δυνατό να διερευνηθεί
εκτενέστερα οι σκοποί και τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης .Η μεθοδολογία μιας μελέτης
διακρίνεται στην έρευνα, στο πείραμα, στη μελέτη περίπτωσης (case study), στην εθνογραφία, και την
έρευνα δράσης σύμφωνα με τους Saunders και συνεργάτες το 2009. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους
Saunders και συνεργάτες το 2009, υποστηρίζεται το γεγονός ότι τα ερωτήματα τα οποία θέτονται στην
εκάστοτε μελέτη, οι σκοποί αυτής, η αξιολόγηση του χρόνου ο οποίος έχει καταναλωθεί για τις
διαδικασίες αυτής χαρακτηρίζουν μια αποτελεσματική και αποδοτική μελέτη.
Κάθε ερευνητής είναι σημαντικό να θέτει στόχους τους οποίους επιδιώκει να επιτύχει κατά την διάρκεια
της διερεύνησης ενός επιστημονικού θέματος. Το γεγονός ότι στην μελέτη θα γίνεται χρήση ποικίλων
μεθόδων και τεχνικών εξαρτάται από την γενική ή την πιο συγκεκριμένη συλλογή στοιχείων για την
μελέτη. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι των ερευνών , αυτό μπορεί να πραγματοποιείται με περιγραφικό
ή με αναλυτικό τρόπο (Saunders και συνεργάτες, 2009). Η συγκεκριμένη μελέτη αναλύεται με
περιγραφικό τρόπο και περιέχει έρευνες οι οποίες συμβάλλουν στην διαλεύκανση περιστατικών του
εργασιακού εκφοβισμού.
Σημειώνονται γενικότερα στις μελέτες ότι χρησιμοποιούνται πολλές και διαφορετικές μέθοδοι για
παράδειγμα, η δειγματοληψία, η χρήση ερωτηματολογίων, η δειγματοληψία, η παρατήρηση και οι
συνεντεύξεις. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να διαχωριστούν σε ποιοτικές και ποσοτικές. Μια μελέτη
χαρακτηρίζεται ως ποσοτική η οποία στόχο έχει την ανάλυση ενός θέματος χρησιμοποιώντας αριθμητικά
δεδομένα. Στόχος της ποσοτικής μελέτης είναι να διεξαχθούν αποτελέσματα τα οποία απορρέουν από το
ερευνητικό θέμα (Ιωαννίδη Καπόλου, 2017). Όσον αφορά την συγκεκριμένη μελέτη του εργασιακού
εκφοβισμού και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων, χαρακτηρίζεται ως ποσοτική.
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3.2 Σχεδιασμός ερευνητικού ερωτηματολογίου
Ο σχεδιασμός ενός ερωτηματολογίου είναι από τις κρισιμότερες διαδικασίες στα πλαίσια της ερευνητικής
έρευνας. Είναι ένας ουσιαστικός και αποτελεσματικός τρόπος για την συλλογή πληροφοριών, οι οποίες
δίνουν απαντήσεις στην κατεύθυνση ανάλυσης του ερευνητικού προβλήματος. Στο γενικότερο πλαίσιο
αυτών των πληροφοριών οι ερωτώμενοι είτε δίνουν απαντήσεις σε ένα σκέλος ερωτημάτων επιλέγοντας
μία απάντηση μεταξύ ενός δοθέντος συνόλου από πιθανές απαντήσεις, είτε αναπτύσσουν τις δικές τους
ιδέες - απαντήσεις για κάθε ερώτηση. Επιπλέον, οι ερευνητές χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια στα οποία
μπορεί να επιζητείται η βαθμολόγηση ή η κατάταξη των διαφόρων δοθέντων απαντήσεων ενώ σημαντική
για ένα ερωτηματολόγιο είναι η απλότητα και η λιτότητα που είναι θεμιτό να το χαρακτηρίζει. Όπως
τονίζουν και οι Phipps και συνεργάτες (2012), το βασικό γνώρισμα ενός ερωτηματολογίου είναι ότι
εξαιτίας της σχεδίασής του μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό και να απαντηθεί από τον εκάστοτε
ερωτώμενο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Η μορφή ενός ερωτηματολογίου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα
πάντα με το πού εστιάζει η έρευνα.
Επί της ουσίας δύο είναι οι βασικές μορφές ερωτηματολογίων, τα ερωτηματολόγια αυτό – ολοκλήρωσης
και τα ερωτηματολόγια με ερωτήσεις που έχουν αιτηθεί από κάποιον τρίτο. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της
αμεσότητας που λαμβάνει η ερευνητική διαδικασία στα πλαίσια ενός ερωτηματολογίου μεταξύ ενός
ερευνητή και ενός ερωτώμενου, καθίσταται σαφής η θεμελιώδης και ζωτικής σημασία που αυτό έχει για
την έρευνα.
Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου, ανάλογα πάντα με
το αν οι ερωτήσεις συνοδεύονται από προκαθορισμένες απαντήσεις ή αν επιτρέπεται στον ερωτώμενο να
εκφράσει αυθόρμητες σκέψεις και ιδέες. Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε η χρήση ενός συνδυαστικού
ερωτηματολογίου προκειμένου να καλυφθούν όλες οι πτυχές του υπό μελέτη θέματος. Το τελικό
ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε είναι ένας συνδυασμός του ερωτηματολογίου αυτόαξιολόγησης της προσωπικότητας ( Big Five Personality Test ) και το ερωτηματολόγιο που ελέγχει τις
αρνητικές

συμπεριφορές

εντός

του

χώρου

εργασίας.

Ο

συνδυασμός

των

συγκεκριμένων

ερωτηματολογίων επιλέχθηκαν επειδή είναι αξιόπιστα και σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα.
Τα εν λόγω ερωτηματολόγια είναι τα εξής:
Το πρώτο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Negative Acts Questionnaire-Revised ( NAQR) ( Einarsen et al, 2009 ) το οποίο περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου και έχει σχεδιαστεί ως ένα ακριβές
όργανο μέτρησης του εκφοβισμού, καθώς έχει την δυνατότητα να εξετάσει ποικίλα και διαφορετικά
θέματα τα οποία προκύπτουν, είτε θεωρητικά είτε μεθοδολογικά:
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( α ) εντός αυτού δεν αναφέρεται ο εκφοβισμός σαν όρος, έτσι ώστε να γίνει αποφυγή χρήσης
μεροληπτικών απαντήσεων,
( β ) ακολουθείται η Likert κλίμακα με ακριβής δείκτες χρόνου (π.χ., κάθε μέρα , κάθε βδομάδα),
Το δεύτερο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Big Five Personality Test το οποίο μετρά τα
πέντε μεγάλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου τα οποία είναι η Εξωστρέφεια (
Extraversion ), η Ευσυνειδησία ( Conscientiousness ), η Συναισθηματική Ισορροπία ή αλλιώς
Νευρωτισμός ( Neuroticism ), ο Βαθμός Ευχαρίστησης ή Συγκαταβατικότητα ( Agreeableness ) και τέλος
η Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες ( Openness to Experience ).
Τα πέντε μεγάλα χαρακτηριστικά προσωπικότητας ( big five personality traits ) είναι τα καλύτερα
αποδεκτά και πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μοντέλα στην ακαδημαϊκή ψυχολογία. Τα πέντε μεγάλα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας προέρχονται από στατιστικές μελέτες των απαντήσεων στα στοιχεία
προσωπικότητας. Χρησιμοποιώντας οι ερευνητές μια τεχνική που ονομάζεται ανάλυση παραγόντων
(factor analysis ) μπορούν να μετρήσουν και να ελέγξουν εκατοντάδες απαντήσεις ατόμων που
σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που απαντούν στην ερώτηση ποιος είναι ο
καταλληλότερος παράγοντας που χαρακτηρίζει ένα άτομο;. Αυτό έχει πραγματοποιηθεί με μεγάλο αριθμό
δειγμάτων από όλο τον κόσμο και το γενικό αποτέλεσμα ήταν ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν
αναρίθμητες μεταβλητές που μπορούν να επηρεάζουν τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου σχετικά με την
προσωπικότητά του σε πέντε μόνο εξ αυτών επικεντρώνεται οι απαντήσεις των περισσότερων
ερωτώμενων οι οποίοι είναι η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία, ο νευρωτισμός, η συγκαταβατικότητα και η
δεκτικότητα στην εμπειρία. Παρόλα αυτά οι πέντε παράγοντες αυτοί δεν συνδέονται με κάποια
συγκεκριμένο test, μια ποικιλία μετρήσεων έχει αναπτυχθεί για να τους αξιολογεί και να τους μετράει. Το
αρχικό μοντέλο προωθήθηκε από τους Ernest Tupes και Raymond Christal το 1961, αλλά απέτυχε να
προσεγγίσει ένα ακαδημαϊκό κοινό μέχρι τη δεκαετία του 1980. Το 1990, ο JM Digman προώθησε το
μοντέλο προσωπικότητας πέντε παραγόντων του, το οποίο ο Lewis Goldberg ( 1992 ) επεκτάθηκε στο
υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης. Αυτές οι πέντε κυρίαρχες περιοχές έχουν βρεθεί ότι περιέχουν και
εμπεριέχουν τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν τη
βασική δομή πίσω από όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.
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3.3 Δεδομένα ερευνητικού πλαισίου
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 90
άτομα που εργάζονται στον κλάδο των πετρελαϊκών «Motor oil» και από 90 άτομα που εργάζονται στον
κλάδο της πληροφορικής «Intrasoft».
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρείς ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε 9 ερωτήσεις που
αφορούσαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ( φύλο, ηλικία, υπηκοότητα, επίπεδο
εκπαίδευση, εκπαιδευτική ειδίκευση, χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας, επωνυμία οργανισμού για τον
οποίο εργάζονται, αριθμό ανθρώπων που εργάζονται στο τμήμα του οργανισμού που ανήκουν και αριθμό
ανθρώπων που αναφέρονται άμεσα σε αυτούς ως υφιστάμενοι ).
Η δεύτερη ενότητα περιλάμβανε 22 ερωτήσεις που αφορούσαν τις αρνητικές συμπεριφορές που μπορεί να
εμφανιστούν στο χώρο εργασίας. Η βαθμολογία γίνεται με μία πενταβάθμια κλίμακα Likert ( 1= Ποτέ, 5=
Ναι, κάθε μέρα ). Το ερωτηματολόγιο μετρά τις τέσσερις διαστάσεις του εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, η
πρώτη διάσταση αφορά τον εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( workrelated bullying ). Στο ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας η διάσταση υπολογίστηκε από το μέσο
όρο των ερωτήσεων 1, 2, 3, 4, 6, 14, 16 και 21. Η δεύτερη διάσταση αφορά τον εκφοβισμό που λαμβάνει
το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο ( personal-related bullying ) και υπολογίστηκε από το μέσο όρο
των ερωτήσεων 5, 7, 12, 15 και 17. Η τρίτη διάσταση αφορά τις ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι
ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών ( Intimidation ) και
υπολογίστηκε από το μέσο όρο των ερωτήσεων 9, 10, 19, 20 και 22. Τέλος, η τέταρτη διάσταση αφορά
την αρνητική κριτική, τον συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται το θύμα από τον θύτη
( Criticism – Monitoring ) και υπολογίστηκε από το μέσο όρο των ερωτήσεων 8, 11, 13 και 18.
Η τρίτη ενότητα περιλάμβανε 50 ερωτήσεις που αφορούσαν το Big Five Personality Test το οποίο μετρά
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου. Η βαθμολογία γίνεται με μία πενταβάθμια κλίμακα
Likert ( 1= Καθόλου Αντιπροσωπευτικό, 5= Πολύ Αντιπροσωπευτικό ). Το ερωτηματολόγιο μετρά πέντε
μεγάλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου και για τον υπολογισμό τους πραγματοποιήθηκε
η αντιστροφή των απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ( ερώτηση 6, 8, 9, 16, 18, 19, 26, 28, 36, 38,
41 και 46 ). Συγκεκριμένα, το πρώτο χαρακτηριστικό αφορά την Εξωστρέφεια ( Extraversion ) και
υπολογίστηκε από το μέσο όρο των ερωτήσεων 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46. Το δεύτερο
χαρακτηριστικό αφορά την Ευσυνειδησία ( Conscientiousness ) και υπολογίστηκε από το μέσο όρο των
ερωτήσεων 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43και 48. Το τρίτο χαρακτηριστικό αφορά την Συναισθηματική
Ισορροπία ή αλλιώς Νευρωτισμός ( Neuroticism ) και υπολογίστηκε από το μέσο όρο των ερωτήσεων 4,
9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44 και 49. Το τέταρτο χαρακτηριστικό αφορά το Βαθμό Ευχαρίστησης ή
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Συγκαταβατικότητα ( Agreeableness ) και υπολογίστηκε από το μέσο όρο των ερωτήσεων 2, 7, 12, 17, 22,
27, 32, 37, 42 και 47. Τέλος, το πέμπτο χαρακτηριστικό αφορά τη Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες
(Openness to Experience ) και υπολογίστηκε από το μέσο όρο των ερωτήσεων 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45 και 50.
3.3.1 Ερευνητικά Ερωτήματα
Ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο, χαρακτηρίζεται ως ένα φαινόμενο το οποίο εκτός ότι είναι δύσκολο
να εντοπιστεί και να είναι διακριτό από τα θύματα – στόχους, εκδηλώνεται με αρνητικές συμπεριφορές
από τους εργαζομένους. Η αναγνώριση του είναι ένα από τα εμπόδια της έρευνας του φαινομένου καθώς
μεγάλος αριθμός θυμάτων – στόχων κατά την διάρκεια της εργασιακής τους ζωής είναι πιθανό να έχουν
υποστεί αρνητικές συμπεριφορές αλλά να μη έχει καταλήξει στο σημείο να αντιληφθούν και να τις
χαρακτηρίσουν ως εργασιακό εκφοβισμό. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει και την συσχέτιση την
οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ατόμων με τον εργασιακό εκφοβισμό αλλά και
να μελετηθεί η συσχέτιση αυτού με το φύλο και την εργασιακή προϋπηρεσιών των ατόμων του δείγματος.
Τα ερευνητικά, λοιπόν, ερωτήματα, που προέκυψαν είναι,
1. Πώς οι αρνητικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας των ατόμων τα οποία εργάζονται στον κλάδο των πετρελαϊκών και στον κλάδο της
πληροφορικής;
2. Πώς ο εργασιακός εκφοβισμός σχετίζεται με την εργασιακή εμπειρία και το φύλο των εργαζομένους
στους κλάδους αυτούς;
3.4 Μεθοδολογία
Όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας περιγραφικά χαρακτηριστικά. Οι συνεχείς μεταβλητές
που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, περιγράφονται μέσω του μέσου όρου, της τυπικής απόκλισης, της
ελάχιστης και μέγιστης τιμής, ενώ οι ποιοτικές μεταβλητές εκφράζονται ως πλήθος ( Ν ) και ποσοστό (%)
των συμμετεχόντων σε κάθε κατηγορία της μεταβλητής.
Στις επιμέρους ενότητες του ερωτηματολογίου εφαρμόστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach
(Cronbach’s alpha ). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των μετρήσεων αναφέρεται στο βαθμό στον
οποίο, οι ερωτήσεις που μετρούν το ίδιο χαρακτηριστικό παρουσιάζουν υψηλή συνοχή ή συσχέτιση, τόσο
μεταξύ τους όσο και με το χαρακτηριστικό που μετράται. Ο συγκεκριμένος δείκτης παίρνει τιμές από 0
έως 1. Τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται συνήθως ικανοποιητικές.
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Επιπλέον, ελέγχθηκε η υπόθεση της κανονικότητας για τους παράγοντες, καθώς η επιλογή των
κατάλληλων στατιστικών ελέγχων καθορίζεται με βάση την ισχύ ή όχι της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο
έλεγχος της υπόθεσης κανονικότητας των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε µε τη χρήση των ελέγχων
Shapiro-Wilk, για δείγματα κάτω των 30 πειραματικών μονάδων, και Kolmogorov-Smirnov, για δείγματα
άνω των 30. Οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν είναι της ακόλουθης μορφής:
Ηο: Η κατανομή των δεδομένων δε διαφέρει από την κανονική κατανομή
Η1: Η κατανομή των δεδομένων διαφέρει από την κανονική κατανομή
Αν το p-value είναι μικρότερο του 0.05 ( p<0.05 ), απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και η κατηγορία της
ερώτησης δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή, ενώ αν το p-value είναι μεγαλύτερο του 0.05 ( p>0.05 ),
τότε η κατηγορία της ερώτησης ακολουθεί την κανονική κατανομή.
Για τον έλεγχο των διάμεσων τιμών δύο δειγμάτων που δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή
χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος του Mann-Whitney.
Για τον έλεγχο μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας ποιοτικής με παραπάνω από δύο κατηγορίες, όπου
δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή σε κάθε κατηγορία χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος
του Kruskal Wallis. Εάν το p-value είναι μικρότερο του 0.05 ( p<0.05 ) σημαίνει ότι υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων και θα ψάξω να βρω σε ποιές ομάδες υπάρχει διαφορά
πραγματοποιώντας πολλαπλούς ελέγχους για ζεύγη ομάδων μέσω της post-hoc ανάλυσης, με βάση το
Dunn's Bonferronitest .
Για τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών που δεν ακολουθούσαν κανονική
κατανομή, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman ( r ). Η συσχέτιση
θεωρείται χαμηλή, όταν ο συντελεστής συσχέτισης ( r ) κυμαίνεται από 0.1 έως 0.3, μέτρια όταν ο
συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από 0.3 έως 0.5 και υψηλή όταν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος
από 0.5.
Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics ( Version 25 ).
Επιπλέον, ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκε το p< 0,05.
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Κεφάλαιο 4
Ανάλυση Αποτελεσμάτων
4.1 Στατιστική Ανάλυση
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των
δεδομένων. Αρχικά, παρουσιάζεται η περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών και στη συνέχεια τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από τους κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους.
4.1.1 Περιγραφική Ανάλυση
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή (Ν, %) των ατομικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων
της έρευνας. Όπως παρατηρείται από το συγκεκριμένο πίνακα, το 50% των ερωτηθέντων είναι γυναίκες
(90/180) με την πλειοψηφία να είναι ηλικίας 36-45 ετών (38.9%, 70/180). Όσον αφορά το επίπεδο
εκπαίδευσης, η πλειοψηφία είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού (46.1%, 83/180) με εκπαιδευτική ειδίκευση
στην Πληροφορική (29.4%, 53/180), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (20.6%, 37/180) και στις Οικονομικές
Επιστήμες (20%, 36/180). Το 50% (90/180) των εργαζομένων εργάζεται στη Motor Oil και το 50%
(90/180) των εργαζομένων εργάζεται στη Intrasoft Intl. SA, με το 57.8% (104/180) να εργάζεται πάνω
από 12 χρόνια ενώ, μόλις το 8.3% (15/180) να εργάζεται 1-3 χρόνια. Τέλος, ο μέσος αριθμός
εργαζομένων που εργάζονται στο ίδιο τμήμα οργανισμού είναι 29.04 άτομα (±45.12) με μέσο αριθμό
υφισταμένων 1.68 άτομα (±4.54).
Πίνακας 1
Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (Ν=180)

Φύλο

Ηλικία

Υπηκοότητα

N

%

Άνδρας

90

50.0

Γυναίκα

90

50.0

18-25

6

3.3

26-35

51

28.3

36-45

70

38.9

46-55

36

20.0

56 και πάνω

17

9.4

Ελληνική

179

99.4
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ΕπίπεδοΕκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Ειδίκευση

Χρόνια Εργασιακής Προϋπηρεσίας

Επωνυμία

Οργανισμού

για

τον

οποίο

εργάζεστε
Πόσοι άνθρωποι εργάζονται στο τμήμα του

Άλλο

1

0.6

ΑπόφοιτοςΛυκείου

11

6.1

ΑΕΙ/ΤΕΙ

75

41.7

Μεταπτυχιακό

83

46.1

Διδακτορικό

5

2.8

Άλλο

6

3.3

Οικονομικές Επιστήμες

36

20.0

Διοίκηση Επιχειρήσεων

37

20.6

Πληροφορική

53

29.4

Κλασικές Σπουδές/ Γλώσσες

14

7.8

Φυσικομαθηματικά

13

7.2

Μηχανολογία/Ηλεκτρολογία

13

7.2

Άλλο

14

7.8

1-3 χρόνια

15

8.3

4-6 χρόνια

22

12.2

7-9 χρόνια

16

8.9

10-12 χρόνια

23

12.8

12 χρόνια και πάνω

104

57.8

Motor Oil

90

50.0

Intrasoft Intl. SA

90

50.0

Μέσητιμή (Τυπ. Απόκλιση)

29.04(45.12)

Ελάχιστη - Μέγιστη

1-200

Μέσητιμή (Τυπ. Απόκλιση)

1.68(4.54)

Ελάχιστη - Μέγιστη

0-50

οργανισμού που εσείς ανήκετε;

Πόσοι άνθρωποι αναφέρονται άμεσα σε εσάς
ως υφιστάμενοι;
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Γράφημα 1
Κατανομή του δείγματος ανά φύλο

Γράφημα 2
Κατανομή του δείγματος ανά ηλικία
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Γράφημα 3
Κατανομή του δείγματος ανά υπηκοότητα

Γράφημα 4
Κατανομή του δείγματος ανά επίπεδο εκπαίδευσης
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Γράφημα 5
Κατανομή του δείγματος ανά εκπαιδευτική ειδίκευση
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Γράφημα 6
Κατανομή του δείγματος ανά χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας
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Γράφημα 7
Κατανομή του δείγματος ανά επωνυμία οργανισμού για τον οποίο εργάζονται
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα βασικά περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς για τις διαστάσεις του
εκφοβισμού. Παρατηρείται ότι από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι περισσότεροι δεν θεωρούν ότι
βιώνουν εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related bullying )
(Μ.Τ. = 1.91) αλλά ούτε και ως προς τον ίδιο τους τον εαυτό ( personal-related bullying) (Μ.Τ. = 1.56).
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δεν φαίνεται να βιώνουν ενέργειες εκφοβισμού έτσι ώστε να τρομοκρατούνται
και να υπόκεινται στις εντολές των άλλων ( Intimidation ) (M.T. = 1.28) αλλά ούτε και αρνητική κριτική,
συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση ( Criticism – Monitoring ) (M.T. = 1.73).
4.1.2 Ανάλυση αξιοπιστίας μέσω Cronbach’s Alpha
Στη συνέχεια, για τις διαστάσεις του εκφοβισμού διενεργήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας χρησιμοποιώντας τον
συντελεστή α του Cronbach ( Cronbach, 1947 ). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των μετρήσεων
αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι ερωτήσεις που μετρούν το ίδιο χαρακτηριστικό παρουσιάζουν
υψηλή συνοχή ή συσχέτιση, τόσο μεταξύ τους όσο και με το χαρακτηριστικό που μετράται. Ο
συγκεκριμένος δείκτης παίρνει τιμές από 0 έως 1. Τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 0,7 ή

0,8

θεωρούνται συνήθως ικανοποιητικές. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους δείκτες Cronbach ’s alpha φανέρωσαν
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ένα αποδεκτό επίπεδο πάνω από 0.7 για κάθε διάσταση του εκφοβισμού, υποδηλώνοντας ικανοποιητική
αξιοπιστία.
Πίνακας 2
Περιγραφικά μέτρα για τις διαστάσεις του εκφοβισμού
N

Μέσητιμή

Διάμεσος

Τυπ.

Ελάχιστη

Μέγιστη

Απόκλιση

Συντελεστής
Cronbach’s
alpha

Work-related bullying

180

1.91

1.75

0.78

1.00

4.88

0.881

Personal-related bullying

180

1.56

1.40

0.71

1.00

4.40

0.850

Intimidation

180

1.28

1.00

0.57

1.00

4.40

0.840

Criticism – Monitoring

180

1.73

1.50

0.84

1.00

5.00

0.844

Γράφημα 8
Κατανομή του δείγματος με βάση τις διαστάσεις του εκφοβισμού
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα βασικά περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς για τους πέντε
παράγοντες της προσωπικότητας των εργαζόμενων. Παρατηρείται ότι για το σύνολο των συμμετεχόντων
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υψηλά σκορ σημείωσαν για τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας «Συγκαταβατικότητα» (Μ.Τ. = 4.19),
«Ευσυνειδησία » (Μ.Τ. = 3.91) και « Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες » (Μ.Τ. = 3.63). Ακολούθησαν με
μικρότερα σκορ τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας «Εξωστρέφεια» (Μ.Τ. = 3.24) και «Νευρωτισμός»
(Μ.Τ. = 3.00).
Στη συνέχεια, διενεργήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας χρησιμοποιώντας τον συντελεστή α του Cronbach
(Cronbach, 1947). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των μετρήσεων αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο,
οι ερωτήσεις που μετρούν το ίδιο χαρακτηριστικό παρουσιάζουν υψηλή συνοχή ή συσχέτιση, τόσο
μεταξύ τους όσο και με το χαρακτηριστικό που μετράται. Ο συγκεκριμένος δείκτης παίρνει τιμές από 0
έως 1. Τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 0,7 ή 0,8 θεωρούνται συνήθως ικανοποιητικές. Συγκεκριμένα,
οι επιμέρους δείκτες Cronbach ’s alpha φανέρωσαν ένα αποδεκτό επίπεδο πάνω από 0.7 (εκτός από τον
παράγοντα «Ευσυνειδησία» και «Εξωστρέφεια»), υποδηλώνοντας ικανοποιητική αξιοπιστία.
Πίνακας 3
Περιγραφικά μέτρα για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου
N

Μέσητιμή

Διάμεσος

Τυπ.

Ελάχιστη

Μέγιστη

Απόκλιση

Συντελεστής
Cronbach’s
alpha

Εξωστρέφεια

180

3.24

3.30

0.57

1.20

4.50

0.678

Ευσυνειδησία

180

3.91

3.95

0.48

2.40

5.00

0.610

Νευρωτισμός

180

2.97

3.00

0.68

1.40

4.60

0.791

Συγκαταβατικότητα

180

4.19

4.20

0.53

2.70

5.00

0.793

Δεκτικότητα σενέεςεμπειρίες

180

3.63

3.60

0.54

2.20

4.90

0.720
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Γράφημα 9
Κατανομή του δείγματος με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου
4.2 Στατιστικοί έλεγχοι – Ανάλυση συσχετίσεων
Στη συνέχεια, ακολουθούν οι έλεγχοι για την αξιολόγηση των διαστάσεων του εκφοβισμού που πιθανόν
να σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των εργαζομένων.
Αρχικά, ελέγχθηκε εάν οι διαστάσεις εκφοβισμού και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας πληρούν την
υπόθεση της κανονικότητας, καθώς η στατιστική συμπερασματολογία καθορίζεται από την ισχύ ή όχι της
συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο έλεγχος της υπόθεσης της κανονικότητας των μεταβλητών έγινε µε τη χρήση
του ελέγχου Kolmogorov - Smirnov, ένας έλεγχος κατάλληλος για δείγματα με μέγεθος μεγαλύτερο του
30 και του ελέγχου Shapiro-Wilk, ένας έλεγχος κατάλληλος για δείγματα με μέγεθος μικρότερο του 30.
Πίνακας 4
Αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας για το σκορ των ερωτήσεων για τις διαστάσεις του
εκφοβισμού και για τους παράγοντες χαρακτηριστικών προσωπικότητας
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Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Statistic

df

p-value

Statistic

df

p-value

Εξωστρέφεια

0.095

180

<0.001

0.972

180

0.001

Ευσυνειδησία

0.074

180

0.017

0.984

180

0.037

Νευρωτισμός

0.066

180

0.057

0.992

180

0.415

Συγκαταβατικότητα

0.087

180

0.002

0.967

180

<0.001

Δεκτικότητα σενέεςεμπειρίες

0.072

180

0.024

0.988

180

0.148

Work-related bullying

0.169

180

<0.001

0.883

180

<0.001

Personal-related bullying

0.227

180

<0.001

0.753

180

<0.001

Intimidation

0.312

180

<0.001

0.536

180

<0.001

Criticism – Monitoring

0.190

180

<0.001

0.816

180

<0.001

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που σχετίζεται με την
εργασία ως αντικείμενο και μόνο (work-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Εξωστρέφεια », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι
κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 5
παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r = -0.064, pvalue=0.392 >0.05).
Πίνακας 5
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο (work-related bullying) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Εξωστρέφεια»
Work-related
bullying
Work-related bullying

Συντελεστής

συσχέτισης

Spearman ( r )
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1

Εξωστρέφεια

p-value
Εξωστρέφεια

Συντελεστής

συσχέτισης

-0.064

1

0.392

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που σχετίζεται με την
εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related bullying ) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Ευσυνειδησία », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος
είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 6
παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών ( r = -0.049, pvalue=0.511 >0.05 ).
Πίνακας 6
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related bullying ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Ευσυνειδησία »
Work-related

Ευσυνειδησία

bullying
Work-related bullying

Συντελεστής

συσχέτισης

1

Spearman ( r )
p-value
Ευσυνειδησία

Συντελεστής

συσχέτισης

-0.049

1

0.511

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που σχετίζεται με την
εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related bullying ) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Νευρωτισμός », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι
κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 7
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παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών ( r = 0.318, pvalue<0.001 ).
Πίνακας 7
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related bullying ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Νευρωτισμός »
Work-related

Νευρωτισμός

bullying
Work-related bullying

Συντελεστής

συσχέτισης

1

Spearman ( r )
p-value
Νευρωτισμός

Συντελεστής

συσχέτισης

0.318

1

<0.001

-

Spearman ( r )
p-value
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Γράφημα 10
Διάγραμμα διασποράς που παρουσιάζει τη συσχέτιση της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που
σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο (work-related bullying) με τον παράγοντα
προσωπικότητας «Νευρωτισμός»
Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που σχετίζεται με την
εργασία ως αντικείμενο και μόνο (work-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Συγκαταβατικότητα», χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο
οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον
Πίνακα 8 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r = -0.046,
p-value=0.539 >0.05).
Πίνακας 8
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο (work-related bullying) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Συγκαταβατικότητα»
Work-related

Συγκαταβατικότητα

bullying
Work-related bullying

Συντελεστής συσχέτισης

1

Spearman ( r )

Συγκαταβατικότητα

p-value

-

Συντελεστής συσχέτισης

-0.046

1

0.539

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που σχετίζεται με την
εργασία ως αντικείμενο και μόνο (work-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες», χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης
Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή.
Από τον Πίνακα 9 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r
= 0.093, p-value=0.216 >0.05).
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Πίνακας 9
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο (work-related bullying) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες»

Work-related bullying

Συντελεστής

συσχέτισης

Work-related

Δεκτικότητα σεν

bullying

νέες εμπειρίες

1

Spearman ( r )
p-value

-

Δεκτικότητα σε νέες

Συντελεστής

εμπειρίες

Spearman ( r )

συσχέτισης

p-value

0.093

1

0.216

-

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για
ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας «Εξωστρέφεια
», χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος
για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 10 παρατηρούμε ότι
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r = -0.076, p-value=0.310 >0.05).
Πίνακας 10
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Εξωστρέφεια»
Personal-related

Εξωστρέφεια

bullying
Personal-related

Συντελεστής

bullying

Spearman ( r )

συσχέτισης

p-value
Εξωστρέφεια

Συντελεστής

1

συσχέτισης

-0.076
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1

Spearman ( r )
p-value

0.310

-

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για
ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας «Ευσυνειδησία
», χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος
για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 11 παρατηρούμε ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r = -0.150, p-value=0.045
<0.05).
Πίνακας 11
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Ευσυνειδησία»
Personal-related

Ευσυνειδησία

bullying
Personal-related

Συντελεστής

bullying

Spearman ( r )

συσχέτισης

p-value
Ευσυνειδησία

Συντελεστής

1

συσχέτισης

-0.150

1

0.045

-

Spearman ( r )
p-value
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Γράφημα 11
Διάγραμμα διασποράς που παρουσιάζει τη συσχέτιση της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που λαμβάνει
το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Ευσυνειδησία»
Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για
ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Νευρωτισμός», χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι
κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 12
παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r = 0.219, pvalue=0.003 <0.05).
Πίνακας 12
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Νευρωτισμός»
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Personal-related

Νευρωτισμός

bullying
Personal-related

Συντελεστής συσχέτισης

bullying

Spearman ( r )

Νευρωτισμός

1

p-value

-

Συντελεστής συσχέτισης

0.219

1

0.003

-

Spearman ( r )
p-value

Γράφημα 12
Διάγραμμα διασποράς που παρουσιάζει τη συσχέτιση της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που λαμβάνει
το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο ( personal-related bullying ) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Νευρωτισμός »
Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για
ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας
«Συγκαταβατικότητα», χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο
οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον
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Πίνακα 13 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r = 0.097, p-value=0.194 >0.05).
Πίνακας 13
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Συγκαταβατικότητα»
Personal-related

Συγκαταβατικότητα

bullying
Personal-related

Συντελεστής

bullying

Spearman ( r )

συσχέτισης

p-value
Συγκαταβατικότητα

Συντελεστής

1

συσχέτισης

-0.097

1

0.194

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για
ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον παράγοντα προσωπικότητας «Δεκτικότητα
σε νέες εμπειρίες», χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος
είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 14
παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (r = 0.035, pvalue=0.637 >0.05).
Πίνακας 14
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τον
εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο (personal-related bullying) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες»
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Personal-related

Συντελεστής

bullying

Spearman ( r )

συσχέτισης

νέες εμπειρίες

σε

Συντελεστής

Δεκτικότητα σε νέες

bullying

εμπειρίες

1

p-value
Δεκτικότητα

Personal-related

συσχέτισης

0.035

1

0.637

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι
ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών (Intimidation) με τον
παράγοντα προσωπικότητας «Εξωστρέφεια», χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής
συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Από τον Πίνακα 15 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των
μεταβλητών (r = -0.015, p-value=0.846 >0.05).
Πίνακας 15
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις
ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις
εντολές αυτών (Intimidation) με τον παράγοντα προσωπικότητας «Εξωστρέφεια»
Intimidation
Intimidation

Συντελεστής

συσχέτισης

Εξωστρέφεια

1

Spearman ( r )
p-value
Εξωστρέφεια

Συντελεστής

συσχέτισης

-0.015

1

0.846

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι
ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών ( Intimidation ) με τον
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παράγοντα προσωπικότητας « Ευσυνειδησία », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής
συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Από τον Πίνακα 16 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των
μεταβλητών ( r = -0.097,p-value=0.194 >0.05 ).
Πίνακας 16
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις
ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις
εντολές αυτών ( Intimidation ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Ευσυνειδησία»
Intimidation
Intimidation

Συντελεστής συσχέτισης

Ευσυνειδησία

1

Spearman ( r )

Ευσυνειδησία

p-value

-

Συντελεστής συσχέτισης

-0.097

1

0.194

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι
ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών ( Intimidation ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Νευρωτισμός », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής
συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Από τον Πίνακα 17 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των
μεταβλητών ( r = 0.190, p-value=0.011 <0.05 ).
Πίνακας 17
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις
ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις
εντολές αυτών ( Intimidation ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Νευρωτισμός»
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Intimidation
Intimidation

Συντελεστής

συσχέτισης

Νευρωτισμός

1

Spearman ( r )
p-value
Νευρωτισμός

Συντελεστής

συσχέτισης

0.190

1

0.011

-

Spearman ( r )
p-value

Γράφημα 13
Διάγραμμα διασποράς που παρουσιάζει τη συσχέτιση της διάστασης που αφορά τις ενέργειες εκφοβισμού
των θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών (Intimidation)
με τον παράγοντα προσωπικότητας « Νευρωτισμός »
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Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι
ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών ( Intimidation ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Συγκαταβατικότητα », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής
συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Από τον Πίνακα 18 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των
μεταβλητών ( r = -0.007, p-value=0.930 >0.05 ).
Πίνακας 18
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις
ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις
εντολές αυτών ( Intimidation ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Συγκαταβατικότητα »
Intimidation
Intimidation

Συντελεστής συσχέτισης

Συγκαταβατικότητα

1

Spearman ( r )

Συγκαταβατικότητα

p-value

-

Συντελεστής συσχέτισης

-0.007

1

0.930

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι
ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών ( Intimidation ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός
συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν
την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 19 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση
μεταξύ των μεταβλητών ( r = 0.016, p-value=0.831 >0.05 ).
Πίνακας 19
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά τις
ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις
εντολές αυτών ( Intimidation ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες »
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Intimidation

Δεκτικότητα

σε

νέες

εμπειρίες
Συντελεστής συσχέτισης

Intimidation

1

Spearman ( r )

Δεκτικότητα

σε

νέες εμπειρίες

p-value

-

Συντελεστής συσχέτισης

0.016

1

0.831

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο
έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες ( Criticism –Monitoring ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Εξωστρέφεια », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής
συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Από τον Πίνακα 20 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των
μεταβλητών ( r = -0.090, p-value=0.228 >0.05 ).
Πίνακας 20
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την
αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους
θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Εξωστρέφεια »
Criticism – Monitoring
Criticism

–

Monitoring

Συντελεστής

συσχέτισης

1

Spearman ( r )
p-value

Εξωστρέφεια

Εξωστρέφεια

Συντελεστής

συσχέτισης

-0.090

1

0.228

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο
έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον
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παράγοντα προσωπικότητας « Ευσυνειδησία », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής
συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Από τον Πίνακα 21 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ
των μεταβλητών ( r = -0.155, p-value=0.038 <0.05 ).
Πίνακας 21
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την
αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους
θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Ευσυνειδησία »
Criticism – Monitoring
Criticism

–

Monitoring

Συντελεστής

συσχέτισης

1

Spearman ( r )
p-value

Ευσυνειδησία

Ευσυνειδησία

Συντελεστής

συσχέτισης

-0.155

1

0.038

-

Spearman ( r )
p-value

~ 86 ~

Γράφημα 14
Διάγραμμα διασποράς που παρουσιάζει τη συσχέτιση της διάστασης που αφορά την αρνητική κριτική και τον
συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες ( Criticism – Monitoring)
με τον παράγοντα προσωπικότητας « Ευσυνειδησία »
Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο
έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Νευρωτισμός », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής
συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Από τον Πίνακα 22 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των
μεταβλητών ( r = 0.156, p-value=0.037 <0.05 ).
Πίνακας 22
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την
αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους
θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Νευρωτισμός »
Criticism – Monitoring
Criticism

–

Monitoring

Συντελεστής

συσχέτισης

1

Spearman ( r )
p-value

Νευρωτισμός

Νευρωτισμός

Συντελεστής

συσχέτισης

0.156

1

0.037

-

Spearman ( r )
p-value

~ 87 ~

Γράφημα 15
Διάγραμμα διασποράς που παρουσιάζει τη συσχέτιση της διάστασης που αφορά την αρνητική κριτική και τον
συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες (Criticism – Monitoring)
με τον παράγοντα προσωπικότητας «Νευρωτισμός»
Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο
έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Συγκαταβατικότητα », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής
συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Από τον Πίνακα 23 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των
μεταβλητών ( r = -0.137, p-value=0.906 >0.05 ).
Πίνακας 23
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την
αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους
θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Συγκαταβατικότητα »
Criticism
Monitoring
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–

Συγκαταβατικότητα

–

Criticism
Monitoring

Συντελεστής συσχέτισης

1

Spearman ( r )

Συγκαταβατικότητα

p-value

-

Συντελεστής συσχέτισης

-0.137

1

0.906

-

Spearman ( r )
p-value

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο
έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον
παράγοντα προσωπικότητας « Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες », χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός
συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος είναι κατάλληλος για δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν
την κανονική κατανομή. Από τον Πίνακα 24 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση
μεταξύ των μεταβλητών ( r = -0.024, p-value=0.753 >0.05 ).
Πίνακας 24
Συντελεστής συσχέτισης Spearman για την αξιολόγηση της συσχέτισης της διάστασης που αφορά την
αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους
θύτες ( Criticism – Monitoring ) με τον παράγοντα προσωπικότητας « Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες »
Criticism – Monitoring

Δεκτικότητα
νέες εμπειρίες

–

Criticism
Monitoring

Συντελεστής

συσχέτισης

Spearman ( r )
p-value

Δεκτικότητα

Συντελεστής

σε

Spearman ( r )

εμπειρίες

νέες

1

p-value

συσχέτισης

-0.024

1

0.753

-
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σε

4.2.1 Συσχετίσεις των διαστάσεων εκφοβισμού με το φύλο και τα χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας
Στη συνέχεια, ακολουθούν οι έλεγχοι για την αξιολόγηση των παραγόντων που πιθανόν να σχετίζονται με
τις διαστάσεις του εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, ως πιθανοί παράγοντες συσχέτισης εξετάστηκαν το φύλο
και τα χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας.
Αρχικά, ελέγχθηκε εάν οι διαστάσεις του εκφοβισμού πληρούν την υπόθεση της κανονικότητας ανά φύλο
και χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς η στατιστική συμπερασματολογία καθορίζεται από την ισχύ
ή όχι της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο έλεγχος της υπόθεσης της κανονικότητας των μεταβλητών ανά
ομάδα έγινε µε τη χρήση του ελέγχου Kolmogorov - Smirnov, ένας έλεγχος κατάλληλος για δείγματα με
μέγεθος μεγαλύτερο του 30 και του ελέγχου Shapiro-Wilk, ένας έλεγχος κατάλληλος για δείγματα με
μέγεθος μικρότερο του 30.
Πίνακας 25
Αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας για το σκορ των ερωτήσεων για τις διαστάσεις του
εκφοβισμού σε σχέση με πιθανούς παράγοντες συσχέτισης
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov

Work-related bullying

Personal-related bullying

Intimidation

Criticism – Monitoring

Shapiro-Wilk

Statistic

df

p-value

Statistic

df

p-value

Άνδρας

0.199

90

<0.001

0.856

90

<0.001

Γυναίκα

0.142

90

<0.001

0.909

90

<0.001

Άνδρας

0.257

90

<0.001

0.705

90

<0.001

Γυναίκα

0.200

90

<0.001

0.815

90

<0.001

Άνδρας

0.323

90

<0.001

0.501

90

<0.001

Γυναίκα

0.292

90

<0.001

0.628

90

<0.001

0.183

90

<0.001

0.832

90

<0.001

Φύλο

Φύλο

Φύλο

Φύλο
Άνδρας
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Γυναίκα
Work-related bullying

0.199

90

<0.001

0.795

90

<0.001

1-3 χρόνια

0.175

15

0.200

0.887

15

0.061

4-6 χρόνια

0.210

22

0.013

0.868

22

0.007

7-9 χρόνια

0.184

16

0.151

0.884

16

0.046

10-12 χρόνια

0.202

23

0.016

0.885

23

0.013

12 χρόνια και πάνω

0.164

104

<0.001

0.876

104

<0.001

1-3 χρόνια

0.194

15

0.135

0.841

15

0.013

4-6 χρόνια

0.247

22

0.001

0.749

22

<0.001

7-9 χρόνια

0.197

16

0.097

0.845

16

0.012

10-12 χρόνια

0.263

23

<0.001

0.696

23

<0.001

12 χρόνια και πάνω

0.23

104

<0.001

0.768

104

<0.001

1-3 χρόνια

0.308

15

<0.001

0.58

15

<0.001

4-6 χρόνια

0.319

22

<0.001

0.56

22

<0.001

7-9 χρόνια

0.359

16

<0.001

0.649

16

<0.001

10-12 χρόνια

0.342

23

<0.001

0.551

23

<0.001

12 χρόνια και πάνω

0.306

104

<0.001

0.56

104

<0.001

1-3 χρόνια

0.136

15

0.200

0.902

15

0.101

4-6 χρόνια

0.204

22

0.018

0.811

22

0.001

7-9 χρόνια

0.217

16

0.042

0.772

16

0.001

Χρόνια

Εργασιακής

Προϋπηρεσίας

Personal-related bullying

Χρόνια

Εργασιακής

Προϋπηρεσίας

Intimidation

Χρόνια

Εργασιακής

Προϋπηρεσίας

Criticism – Monitoring

Χρόνια

Εργασιακής

Προϋπηρεσίας
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10-12 χρόνια

0.248

23

0.001

0.729

23

<0.001

12 χρόνια και πάνω

0.184

104

<0.001

0.824

104

<0.001

Στον Πίνακα 26 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-WhitneyU για τη
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του φύλου των συμμετεχόντων ως προς τον εκφοβισμό που σχετίζεται με
την εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related bullying ). Με βάση τα αποτελέσματα δεν
παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις που έδωσαν οι άνδρες και οι γυναίκες
(Mann-WhitneyU=3881.5, p-value = 0.628 >0.05 ).
Πίνακας 26
Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney για τη διαφορά του φύλου των συμμετεχόντων ως προς τον
εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related bullying )
Φύλο

N

Διάμεσος

Mean

Mann-Whitney U

p-value

3881.5

0.628

Rank
Work-related

Άνδρας

90

1.75

88.63

Γυναίκα

90

1.75

92.37

bullying

Στον Πίνακα 27 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-WhitneyU για τη
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του φύλου των συμμετεχόντων ως προς τον εκφοβισμό που λαμβάνει το
άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο ( personal-related bullying ). Με βάση τα αποτελέσματα δεν
παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις που έδωσαν οι άνδρες και οι γυναίκες
(Mann-WhitneyU=3696, p-value = 0.301 >0.05 ).
Πίνακας 27
Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney για τη διαφορά του φύλου των συμμετεχόντων ως προς τον
εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο ( personal-related bullying )
Mean

Personal-related
bullying

Φύλο

N

Διάμεσος

Rank

Mann-Whitney U

p-value

Άνδρας

90

1.4

86.57

3696

0.301

Γυναίκα

90

1.4

94.43
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Στον Πίνακα 28 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-WhitneyU για τη
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του φύλου των συμμετεχόντων ως προς τις ενέργειες εκφοβισμού των
θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών ( Intimidation ).
Με βάση τα αποτελέσματα δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις που έδωσαν
οι άνδρες και οι γυναίκες ( Mann-WhitneyU=3986, p-value = 0.839 >0.05 ).
Πίνακας 28
Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney για τη διαφορά του φύλου των συμμετεχόντων ως προς τις
ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις
εντολές αυτών ( Intimidation )

Intimidation

Φύλο

N

Διάμεσος

Mean Rank

Mann-Whitney U

p-value

Άνδρας

90

1

91.21

3986

0.839

Γυναίκα

90

1

89.79

Στον Πίνακα 29 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-WhitneyU για τη
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του φύλου των συμμετεχόντων ως προς την αρνητική κριτική και τον
συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες ( Criticism –
Monitoring ). Με βάση τα αποτελέσματα δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις
απαντήσεις που έδωσαν οι άνδρες και οι γυναίκες ( Mann-WhitneyU=4042, p-value = 0.981 >0.05 ).
Πίνακας 29
Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney για τη διαφορά του φύλου των συμμετεχόντων ως προς την
αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους
θύτες ( Criticism – Monitoring )
Φύλο

Criticism – Monitoring

N

Διάμεσος

Mean

Mann-Whitney

Rank

U
4042

Άνδρας

90

1.5

90.59

Γυναίκα

90

1.5

90.41
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p-value

0.981

Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου Kruskal Wallis για τη
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των χρόνων εργασιακής προϋπηρεσίας με τον εκφοβισμό που σχετίζεται
με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related bullying ). Με βάση τα αποτελέσματα του
συγκεκριμένου ελέγχου δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές της προθυμίας
ανάμεσα στα χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας ( Kruskal-Wallis H = 1.540, p-value = 0.819 >0.05 ).
Πίνακας 30
Αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal Wallis για τη συσχέτιση των χρόνων εργασιακής προϋπηρεσίας των
συμμετεχόντων με τον εκφοβισμό που σχετίζεται με την εργασία ως αντικείμενο και μόνο ( work-related
bullying )
Χρόνια

N

Διάμεσος

Εργασιακής

Mean

Kruskal-

Rank

Wallis H

1.540

p-value

Προϋπηρεσίας
Work-related
bullying

1-3 χρόνια

15

1.75

91.40

4-6 χρόνια

22

1.81

94.36

7-9 χρόνια

16

1.75

96.06

10-12 χρόνια

23

1.88

99.43

104

1.63

86.72

12

χρόνια

και

0.819

πάνω

Στον Πίνακα 31 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου Kruskal Wallis για τη
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των χρόνων εργασιακής προϋπηρεσίας με τον εκφοβισμό που λαμβάνει
το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο ( personal-related bullying ). Με βάση τα αποτελέσματα του
συγκεκριμένου ελέγχου δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές της προθυμίας
ανάμεσα στα χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας ( Kruskal-Wallis H = 1.195, p-value = 0.878>0.05 ).
Πίνακας 31
Αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal Wallis για τη συσχέτιση των χρόνων εργασιακής προϋπηρεσίας των
συμμετεχόντων με τον εκφοβισμό που λαμβάνει το άτομο για ότι αφορά το ίδιο το άτομο ( personalrelated bullying )
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Χρόνια Εργασιακής

Personalrelated bullying

Mean

Kruskal-

Προϋπηρεσίας

N

Διάμεσος

Rank

Wallis H

p-value

1-3 χρόνια

15

1.60

100.93

1.195

0.878

4-6 χρόνια

22

1.40

96.66

7-9 χρόνια

16

1.40

86.97

10-12 χρόνια

23

1.40

88.30

12 χρόνια και πάνω

104

1.40

88.72

Στον Πίνακα 32 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου Kruskal Wallis για τη
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των χρόνων εργασιακής προϋπηρεσίας με τις ενέργειες εκφοβισμού των
θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να υπόκεινται στις εντολές αυτών ( Intimidation ).
Με βάση τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά στις τιμές της προθυμίας ανάμεσα στα χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας ( Kruskal-Wallis H =
3.818, p-value = 0.431>0.05 ).
Πίνακας 32
Αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal Wallis για τη συσχέτιση των χρόνων εργασιακής προϋπηρεσίας των
συμμετεχόντων με τις ενέργειες εκφοβισμού των θυτών έτσι ώστε τα θύματα να τρομοκρατούνται και να
υπόκεινται στις εντολές αυτών ( Intimidation )
Χρόνια

Intimidation

Εργασιακής

Mean

Kruskal-

Προϋπηρεσίας

N

Διάμεσος

Rank

Wallis H

p-value

1-3 χρόνια

15

1.20

110.30

3.818

0.431

4-6 χρόνια

22

1.10

96.18

7-9 χρόνια

16

1.00

89.63

10-12 χρόνια

23

1.00

91.70

12 χρόνια και πάνω

104

1.00

86.31
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Στον Πίνακα 33 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου Kruskal Wallis για τη
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των χρόνων εργασιακής προϋπηρεσίας με την αρνητική κριτική και τον
συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται τα θύματα από τους θύτες ( Criticism –
Monitoring ). Με βάση τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου δεν παρατηρήθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά στις τιμές της προθυμίας ανάμεσα στα χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας ( KruskalWallis H = 2.406, p-value = 0.661>0.05 ).
Πίνακας 33
Αποτελέσματα του ελέγχου Kruskal Wallis για τη συσχέτιση των χρόνων εργασιακής προϋπηρεσίας των
συμμετεχόντων με την αρνητική κριτική και τον συνεχόμενο έλεγχο και παρακολούθηση που υφίστανται
τα θύματα από τους θύτες ( Criticism – Monitoring )
Χρόνια

Criticism
Monitoring

–

Εργασιακής

Mean

Kruskal-

Προϋπηρεσίας

N

Διάμεσος

Rank

Wallis H

p-value

1-3 χρόνια

15

2.00

109.17

2.406

0.661

4-6 χρόνια

22

1.50

90.75

7-9 χρόνια

16

1.63

92.09

10-12 χρόνια

23

1.50

84.83

12 χρόνια και πάνω

104

1.50

88.76
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Κεφάλαιο 5
Συζήτηση αποτελεσμάτων
5.1 Γενικά
Μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν εχθρικές συμπεριφορές όπως για παράδειγμα
παρατηρήσεις και επιπλήξεις με προσβλητικό ύφος και στάση, συνεχής και ενοχλητική κριτική,
κακομεταχείριση ψυχική ή σωματική , τρομοκρατία με την μορφή απειλών αυτές οι συνθήκες για
αρκετούς υπαλλήλους είναι η καθημερινότητά τους τόσο σε δημόσιου όσο και σε ιδιωτικές εταιρείες και
οργανισμούς .Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, επειδή το να υποβάλλεται κάποιος σε καταστάσεις
εργασιακού εκφοβισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο για την σωματική και ψυχική υγεία του
έχει ως αποτέλεσμα η κακομεταχείριση στον χώρο εργασίας να είναι ένας υψηλός κίνδυνος και στους
χώρους εργασίας της χώρας μας.
Η προδοσία είναι το εντονότερο αρνητικό συναίσθημα το οποίο βιώνουν τα άτομα τα οποία έχουν
υποστεί συμπεριφορές εργασιακού εκφοβισμού και κακομεταχείρισης. Όταν στις περιπτώσεις στις οποίες
παρατηρείται να συμβαίνει εντός του χώρου εργασίας εκφοβισμός και άσχημη συμπεριφορά, η ηγεσία
του εργασιακού φορέα δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση
αυτών των συμβάντων και την παρεμπόδιση επανάληψής τους, καταλαβαίνουμε ότι τα θύματα-στόχοι
αντιλαμβάνονται ότι η εταιρεία στην οποία απασχολούνται δεν έχει την δυνατότητα ή δεν επιθυμεί να
πραγματοποιήσει τις σχετικές ενέργειες τις οποίες έχει επωμιστεί.
5.2 Ερευνητικά Αποτελέσματα
Η δεδομένη έρευνα επικεντρώθηκε στο φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού όσον αφορά τους
υπαλλήλους αλλά και με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτών. Κύριοι στόχοι ήταν να
συλλεχθούν δεδομένα από άτομα τα οποία εργάζονται στον κλάδο είτε της πληροφορικής είτε στον κλάδο
των πετρελαϊκών και τα οποία έχουν έρθει στην δύσκολή θέση να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνθήκες,
συμπεριφορές και στάσεις οι οποίες εκτυλίσσονταν εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.
Τα ερωτήματα τα οποία η έρευνα απάντησε ήταν:
1. Πώς οι αρνητικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας των ατόμων τα οποία εργάζονται στον κλάδο των πετρελαϊκών και στον κλάδο της
πληροφορικής;
2. Πώς ο εργασιακός εκφοβισμός σχετίζεται με την εργασιακή εμπειρία και το φύλο των εργαζομένους
στους κλάδους αυτούς;
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Τα ερωτήματα αυτά απαντήθηκαν με την χρήση και την βοήθεια των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν
από το δείγμα των εργαζομένων σύμφωνα με τις απαντήσεις τις οποίες έδωσαν στο συνδυαστικό
ερωτηματολόγιο. Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο εργασιακός εκφοβισμός εμφανίζει
συσχετίσεις με κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων μέσω της στατιστικής ανάλυσης
η οποία πραγματοποιήθηκε.
Επιπλέον, η μελέτη αυτή, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δείγμα, προσπάθησε να διερευνήσει αν ο
εργασιακός εκφοβισμός συσχετίζεται με το φύλο των εργαζομένων. Πράγμα που αποδείχθηκε ότι στον
κλάδο της πληροφορικής και των πετρελαϊκών δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτού και του φύλου.
Λόγω των αντιλήψεων των οποίων επικρατούν για το επίπεδο της κοινωνικής δύναμης των γυναικών
στον κόσμο των επιχειρήσεων, αναμενόταν να αποδειχθεί ότι οι πιθανότητες να υποστούν οι γυναίκες
αρνητικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο, καθώς να εναντιωθούν σε τέτοιες συμπεριφορές είναι
σπανιότερο φαινόμενο, γεγονός όμως το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε στους συγκεκριμένους κλάδους.
Επιπρόσθετα, έγινε προσπάθεια εντοπισμού της συσχέτισης του εργασιακού εκφοβισμού με την
εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων στους συγκεκριμένους κλάδους. Η διερεύνηση αυτή είχε σαν
αποτέλεσμα να αποδειχθεί μέσω της στατιστικής ανάλυσης ότι ο εργασιακός εκφοβισμός και η εργασιακή
εμπειρία των εργαζομένων να μην εμφανίζουν καμία συσχέτιση. Εν κατακλείδι, είναι αναγκαίο να
σημειωθεί, η ηγετική ομάδα της εκάστοτε εταιρείας ή οι προϊστάμενοι των εργαζομένων χρειάζεται να
λαμβάνουν γνώση για το εργασιακό κλίμα μέσα στο οποίο εργάζονται καθημερινά οι υφιστάμενοί τους,
έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα για την πρόληψη και την αποφυγή των περιστατικών του
φαινομένου της εργασιακής κακομεταχείρισης. Το φαινόμενο αυτό, λοιπόν, συνεχίζεται από την στιγμή
όπου, ο εκάστοτε εργαζόμενος ο οποίος υφίσταται αρνητικές συμπεριφορές εντός του εργασιακού
περιβάλλοντος και γνωρίζει ότι δεν έχει την προστασία, την κατανόηση και την υποστήριξη της εταιρίας
και των προϊσταμένων του.
Στις μέρες μας, η ύπαρξη περιστατικών τρομοκρατίας και εκφοβισμού στο εργασιακό περιβάλλον είναι
πολύ πιθανό να δημιουργείται και για τον ίδιο τον εργαζόμενο ο οποίος υφίστανται bullying αλλά και για
την ίδια την εταιρεία μέσα στην οποία εργάζεται από τις επιπτώσεις τις οποίες θα προκύψουν από την
εμφάνιση αυτή. Για αυτό τον λόγο, λοιπόν, οι εταιρείες είναι αναγκαίο να μην επαναπαύονται και να
δρουν κατάλληλα έτσι ώστε να λειτουργεί εύρυθμα ο οργανισμός. Για να συμβαίνει αυτό, όμως,
χρειάζεται οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφάλεια και προστατευμένοι από την διοίκηση σε
περιπτώσεις εμφάνισης του φαινομένου του εργασιακού εκφοβισμού.
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η εργασιακή αποδοτικότητα των εργαζομένων μειώνεται όταν εντός του
εργασιακού περιβάλλοντος εξελίσσονται περιστατικά εργασιακής κακομεταχείρισης. Έτσι, λοιπόν, είναι
αναγκαίο να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων είναι πολύ πιθανών να ενεργήσουν με
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αρνητικές συμπεριφορές έτσι ώστε να πετύχουν τον στόχο τους που αυτός μπορεί να είναι για παράδειγμα
μια προαγωγή. Τα άτομα αυτά, λοιπόν, θα πρέπει από την διοίκηση να αναγνωρίζονται και να
αποκλείονται από κάθε είδους αναβάθμιση. Επίσης, η συμβολή του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού
είναι καθοριστική καθώς οφείλει να διαθέτει στους εργαζομένους την κατάλληλη γνώση αλλά και
στήριξη με σκοπό την αποφυγή περιστατικών εργασιακού εκφοβισμού.
Τέλος, αυτό που πρέπει απαραίτητα να πραγματοποιεί ένας οργανισμός είναι να ενεργεί και να θέτει
μέτρα και τρόπους με τους οποίους θα προληφθεί και θα αντιμετωπιστεί άμεσα το φαινόμενο του
εργασιακού εκφοβισμού. Όταν ο ανταγωνισμός ενισχύεται και υποστηρίζεται υο ανταγωνιστικό κλίμα, η
διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας θα πρέπει να είναι σε εντιμότητα για την αντιμετώπιση αρνητικών
συμπεριφορών. Αύτη, λοιπόν, σε συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να βάζουν
στους εργαζομένους αλλά και στους μελλοντικούς εργαζόμενους της εταιρείας να απαντούν με
ειλικρίνεια ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα μετρά και θα ελέγχει με βάση τα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας τα οποία διαθέτει κάθε άτομο, πόσο ικανό είναι να αντιμετωπίσει αλλά και να ενεργήσει
με αρνητικές, πιεστικές και λανθασμένες στάσεις και συμπεριφορές εντός του εργασιακού χώρου. αρνητι
5.3 Περιορισμοί έρευνας
Ο αριθμός του δείγματος που συμμετέχει στην συγκεκριμένη μελέτη, θεωρείται κύριος περιορισμός,
καθώς θα υπήρχε η δυνατότητα οι εργαζόμενοι οι οποίοι πήραν μέρος στην έρευνα να προέρχονται από
μεγαλύτερο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων εργασιακών χώρων.
Επίσης, το ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ένας
ακόμη περιοριστικός παράγων. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν οι εργαζόμενοι, η κουλτούρα η
οποία επικρατεί εντός των ελληνικών εταιρειών, ο τρόπος σκέψης αλλά και οι χαρακτήρες των ανθρώπων
δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα των συμπερασμάτων του συνδυαστικού ερωτηματολογίου το
οποίο είναι επηρεασμένο από παρόμοια ερωτηματολόγια άλλων χωρών και με όλα όσα αυτό συνεπάγεται.
Αυτή η μορφή έρευνας, η σχετική με τον εκφοβισμό, είναι ιδιαίτερη και λεπτή πράγμα που δυσχεραίνει
την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της. Τα αποτελέσματα αυτά δύσκολα θα στηριχθούν σε πραγματικά
γεγονότα, καταστάσεις, εμπειρίες και προσωπικές ιστορίες οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε εργασιακούς
χώρους, πράγμα που τα κάνει να στηρίζονται σε υποκειμενικές απόψεις και το αντικειμενικό στοιχείο να
υστερεί. Επιπρόσθετα, μέσα από το ερωτηματολόγιο ο ερευνητής είναι σχεδόν αδύνατο να εξετάσει και
την άλλη πλευρά , αυτή του δράστη, εξαιτίας της ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Στις περισσότερες,
λοιπόν, αν όχι σε όλες, τις έρευνες οι οποίες είναι σχετικές με τον εργασιακό εκφοβισμό απουσιάζει το
στοιχείο του θύτη και η γνώμη του λόγω της δυσκολίας προσέγγισής του.
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Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη έρευνα προσπάθησε να αναδείξει τα στοιχεία του εργασιακού
εκφοβισμού την ένταση και την δυναμική τους καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
των συμμετεχόντων σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και την συμβολή τους στην ένταση ή στην
αποδυνάμωση αυτών των καταστάσεων.
5.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Σχετικές μελέτες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο μέλλον, είναι έρευνες οι οποίες αφορούν
τον τρόπο και τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός, καθώς επίσης και την
αποτελεσματικότητά του, ώστε φαινόμενα εργασιακού εκφοβισμού και κακής συμπεριφοράς να
αποφεύγονται και στις περιπτώσεις παρουσίας τους να αποκλιμακώνονται με σκοπό την ομαλή εργασιακή
ζωή και λειτουργία του οργανισμού αυτού.
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Παράρτημα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο συλλογής δεδομένων για την εκπόνηση της διπλωματικής
μου εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη 'Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού' του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης των χαρακτηριστικών προσωπικότητας με το
φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού.
Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν ορθές και λανθασμένες απαντήσεις, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
είναι ανώνυμη και εμπιστευτική, καθώς οι απαντήσεις δε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους πέραν
της παρούσας έρευνας.
Παρακαλείστε πολύ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια. Εκτιμώμενος χρόνος
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου: 8-10 λεπτά. Για οποιοδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση παρακαλώ
να επικοινωνήσετε μαζί μου στο vranlina9@gmail.com.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας και τη συμμετοχή σας στην ερευνητική αυτή
προσπάθεια.
Βράντζα Ευαγγελία

Α’ Μέρος : Δημογραφικά Στοιχεία
Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν εσάς, τα προσόντα σας και το περιβάλλον εργασίας σας. Αυτές
οι ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές γιατί βοηθούν να εξετάσω αν διαφορετικοί άνθρωποι δίνουν διαφορετικές
απαντήσεις στο παρόν ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση κάποιου
ατόμου.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ποιο είναι το φύλο σας; Άνδρας ❑, Γυναίκα ❑
Ποια είναι η ηλικία σας; 18-25 ❑, 26-35 ❑, 36-45 ❑, 46-55 ❑, 56 και πάνω ❑
Ποια είναι η υπηκοότητά σας; Ελληνική ❑, Άλλο ❑
Ποίο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Διδακτορικό ❑, Μεταπτυχιακό ❑, ΑΕΙ/ΤΕΙ ❑,
Απόφοιτος Λυκείου❑, Άλλο ❑
Ποια είναι η εκπαιδευτική σας ειδίκευση; Οικονομικές Επιστήμες ❑, Διοίκηση Επιχειρήσεων ❑,
Πληροφορική
❑,
Κλασικές
Σπουδές/
Γλώσσες
❑,
Φυσικομαθηματικά
❑,
Μηχανολογία/Ηλεκτρολογία ❑, Άλλο ❑
Πόσα χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας έχετε; 1-3 ❑, 4-6 ❑, 7-9 ❑, 10-12 ❑, 12 και πάνω ❑
Επωνυμία Οργανισμού για τον οποίο εργάζεστε: ……………………………………………...
Πόσοι άνθρωποι εργάζονται στο τμήμα του οργανισμού που εσείς ανήκετε; …………………
Πόσοι άνθρωποι αναφέρονται άμεσα σε εσάς ως υφιστάμενοι;………………………………..
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Β’ Μέρος: Αρνητικές Συμπεριφορές στην εργασία
Οι ακόλουθες ερωτήσεις περιγράφουν ορισμένες αρνητικές συμπεριφορές που μπορεί να εμφανιστούν στο χώρο
εργασίας. Παρακαλούμε συμπληρώστε αν προσωπικά έχετε βιώσει ή βιώνετε τις ακόλουθες καταστάσεις, και με ποια
συχνότητα, σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης που παρουσιάζεται εδώ:
1: ποτέ

2: ναι, περιστασιακά

3: ναι, τουλάχιστον 1
φορά το μήνα

4: ναι, τουλάχιστον 1
φορά τη βδομάδα

5: ναι, κάθε μέρα

Σας αποκρύπτονται πληροφορίες που επηρεάζουν την απόδοσή
σας
2.2. Εξευτελίζεστε ή γελοιοποιείστε σχετικά με τη δουλειά σας

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Σας ανατίθεται δουλειά κατώτερη του επιπέδου ικανοτήτων σας

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Εκφοβιστική συμπεριφορά, όπως εισβολή στον προσωπικό σας 1.
χώρο, σπρώξιμο, αποκλεισμό περάσματος κ.α.
2.10. Υπόνοιες ή σημάδια από άλλους ότι θα έπρεπε να παρατήσετε τη 1.
δουλειά σας
2.11. Σας υπενθυμίζονται συνεχώς τα λάθη και οι παραλείψεις σας
1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

Σας αγνοούν ή αντιμετωπίζετε μια εχθρική αντίδραση όταν
πλησιάζετε
2.13. Επίμονη κριτική των λαθών και των παραλείψεών σας

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Σας γίνονται φάρσες από ανθρώπους που δεν τα πάτε καλά μαζί
τους
2.16. Σας δίνονται καθήκοντα με παράλογους ή αδύνατους στόχους
ή/και προθεσμίες.
2.17. Γίνονται ψευδείς ισχυρισμοί σε βάρος σας

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Η δουλειά σας παρακολουθείται και ελέγχεται υπερβολικά

1.

2.

3.

4.

5.

Δέχεστε πίεση να μην απαιτήσετε κάτι το οποίο δικαιούστε (π.χ. 1.
άδειες, άδεια ασθενείας, έξοδα ταξιδίου)
2.20. Δέχεστε υπερβολικά πειράγματα και σαρκασμό
1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

2.1.

2.3.

Σημαντικές περιοχές ευθύνης σας σάς αφαιρούνται ή
αντικαθίστανται από ασήμαντα καθήκοντα
2.5. Φήμες και κουτσομπολιά διαδίδονται για σας
2.4.

2.6.

Εξαιρείστε ή αποκλείεστε

Προσβλητικά ή επιθετικά σχόλια σχετικά με εσάς (π.χ.
συνήθειες ή παρελθόν) και την προσωπική σας ζωή
2.8. Σας φωνάζουν ή γίνεστε στόχος αγανάκτησης ή θυμού
2.7.

2.9.

2.12.

2.14.

Η γνώμη και οι απόψεις σας αγνοούνται

2.15.

2.18.
2.19.

2.21.

Εκτίθεστε σε μη διαχειρίσιμο φόρτο εργασίας

1.

2.

3.

4.

5.

2.22.

Σωματική κακοποίηση ή απειλές βίας

1.

2.

3.

4.

5.
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Γ’ Μέρος: Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας
Παρακάτω υπάρχουν κάποιες προτάσεις που περιγράφουν συμπεριφορές ανθρώπων.
Περιγράψτε τον εαυτό σας όπως είστε αυτή τη στιγμή και όχι όπως θα θέλατε να είσαστε στο μέλλον. Περιγράψτε τον
εαυτό σας όπως τον αντιλαμβάνεστε σε σχέση με άλλους ανθρώπους το ιδίου φύλου και περίπου της ίδιας ηλικίας.
Για να μπορείτε να περιγράψετε τον εαυτό σας με ειλικρίνεια, σας διαβεβαιώνω ότι οι απαντήσεις σας είναι
εμπιστευτικές.
1: Καθόλου
2: Λίγο
3: Δεν μπορώ να
4: Αρκετά
5: Πολύ
Αντιπροσωπευτικό
Αντιπροσωπευτικό
αποφασίσω
αντιπροσωπευτικό
αντιπροσωπευτικό

1. Είμαι η ζωή σε ένα πάρτι.

1.

2.

3.

4.

5.

2. Αισθάνομαι μικρό ενδιαφέρον για τους άλλους.

1.

2.

3.

4.

5.

3. Είμαι πάντοτε προετοιμασμένος.

1.

2.

3.

4.

5.

4. Αγχώνομαι εύκολα.

1.

2.

3.

4.

5.

5. Έχω ένα πλούσιο λεξιλόγιο.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Δεν μιλώ πολύ.

1.

2.

3.

4.

5.

7. Ενδιαφέρομαι για τους ανθρώπους.

1.

2.

3.

4.

5.

8. Αφήνω τα πράγματά μου ολόγυρα.

1.

2.

3.

4.

5.

9. Είμαι χαλαρός/ή τις περισσότερες φορές.

1.

2.

3.

4.

5.

10. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω αφηρημένες ιδέες.

1.

2.

3.

4.

5.

11. Αισθάνομαι άνετα όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους.

1.

2.

3.

4.

5.

12. Προσβάλλω τους άλλους.

1.

2.

3.

4.

5.

13. Δίνω προσοχή στις λεπτομέρειες.

1.

2.

3.

4.

5.

14. Ανησυχώ για διάφορα πράγματα.

1.

2.

3.

4.

5.

15. Έχω ζωηρή (ζωντανή) φαντασία.

1.

2.

3.

4.

5.

16. Προτιμώ να μένω στο παρασκήνιο.

1.

2.

3.

4.

5.

17. Συμπάσχω με τα συναισθήματα των άλλων.

1.

2.

3.

4.

5.

18. Τα κάνω άνω κάτω.

1.

2.

3.

4.

5.

19. Σπάνια νοιώθω μελαγχολία.

1.

2.

3.

4.

5.

20. Δεν ενδιαφέρομαι για αφηρημένες ιδέες.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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21. Αρχίζω συζητήσεις.

1.

2.

3.

4.

5.

22. Δεν ενδιαφέρομαι για τα προβλήματα των άλλων.

1.

2.

3.

4.

5.

23. Κάνω τις «αγγαρείες» αμέσως.

1.

2.

3.

4.

5.

24. Ενοχλούμαι εύκολα.

1.

2.

3.

4.

5.

25. Έχω εξαιρετικές ιδέες.

1.

2.

3.

4.

5.

26. Έχω ελάχιστα πράγματα να πω.

1.

2.

3.

4.

5.

27. Έχω μαλακή καρδιά.

1.

2.

3.

4.

5.

28. Συχνά ξεχνώ να βάζω τα πράγματα πίσω στη θέση τους.

1.

2.

3.

4.

5.

29. Αναστατώνομαι εύκολα.

1.

2.

3.

4.

5.

30. Δεν έχω καλή φαντασία.

1.

2.

3.

4.

5.

31. Μιλώ με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους στο πάρτι.

1.

2.

3.

4.

5.

32. Δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά για τους άλλους ανθρώπους.

1.

2.

3.

4.

5.

33. Μου αρέσει η τάξη.

1.

2.

3.

4.

5.

34. Η διάθεσή μου αλλάζει διαρκώς.

1.

2.

3.

4.

5.

35. Είμαι γρήγορος/η στο να καταλαβαίνω πράγματα.

1.

2.

3.

4.

5.

36. Δεν μου αρέσει να προσελκύω την προσοχή πάνω μου.

1.

2.

3.

4.

5.

37. Βρίσκω χρόνο για τους άλλους.

1.

2.

3.

4.

5.

38. Αποφεύγω αυτά που πρέπει να κάνω (τα καθήκοντά μου).

1.

2.

3.

4.

5.

39. Έχω συχνές εναλλαγές στη διάθεσή μου.

1.

2.

3.

4.

5.

40. Χρησιμοποιώ δύσκολες λέξεις.

1.

2.

3.

4.

5.

41. Δεν με ενοχλεί να είμαι τα επίκεντρο της προσοχής.

1.

2.

3.

4.

5.

42. Αισθάνομαι τα συναισθήματα των άλλων.

1.

2.

3.

4.

5.

43. Ακολουθώ ένα πρόγραμμα.

1.

2.

3.

4.

5.

44. Εκνευρίζομαι εύκολα

1.

2.

3.

4.

5.

45. Αφιερώνω χρόνο για να αξιολογώ τα πράγματα που κάνω.

1.

2.

3.

4.

5.
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46. Είμαι ήσυχος/η όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ξένους.

1.

2.

3.

4.

5.

47. Κάνω τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα.

1.

2.

3.

4.

5.

48. Είμαι ακριβής στη δουλεία μου.

1.

2.

3.

4.

5.

49. Συχνά αισθάνομαι μελαγχολικά.

1.

2.

3.

4.

5.

50. Είμαι γεμάτος/η ιδέες.

1.

2.

3.

4.

5.
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