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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της Εργασιακής 

Παρενόχλησης σε συνάρτηση με το Φύλο και την Ηγεσία στην ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Με βάση την αρχή της Τριγωνικότητας,  η συλλογή 

των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, ελεύθερων 

διαπροσωπικών συνεντεύξεων και μιας ομάδας εστίασης  σε ένα μη-τυχαίο δείγμα (n = 

240) σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄βαθμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης.           

Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων, 

ανάλυση αξιοπιστίας, ανάλυση συσχέτισης και έλεγχος t-test.  Τα ευρήματα 

επαληθεύουν, μερικώς, τις υποθέσεις έρευνας.  Ως αναμένονταν,  η εργασιακή 

παρενόχληση συσχετίζεται με το στυλ ηγεσίας.  Επίσης, σύμφωνα με τις προσδοκίες,    

ο παράγοντας Φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει την επιλογή του στυλ ηγεσίας των 

προϊσταμένων - ειδικότερα του εργοκεντρικού vs ανθρωποκεντρικού στυλ ηγεσίας. 

Τέλος, με βάση τα ευρήματα της παρούσας εργασίας δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί με σαφήνεια η επίδραση του Φύλου στην  εργασιακή παρενόχληση στο 

συγκεκριμένο δείγμα.  

 

Λέξεις κλειδιά : Εργασιακή Παρενόχληση, Φύλο, Στυλ Ηγεσίας, Δημόσια 

Διοίκηση,Τοπική Αυτοδιοίκηση 
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ABSTRACT 

 

The aim of the present  study is to investigate workplace bullying in relation to gender 

and leadership style in Greek Local Government. Based on the principle of 

triangulation, data were collected via a web-based survey, unstructured interviews and 

one focus group. 1918 white-collar employees from six local government organizations 

were invited to participate in the research.The survey ran for two weeks.  240 usable 

responses were received, resulting in an overall response rate of 8%. Data were 

analyzed via Factor Analysis, Reliability Analysis, Correlation Analysis and 

Indenpendent Samples T-tests. Research hypotheses were partially confirmed.  In line 

with hypotheses, workplace bullying was related to leadership style. As expected, 

gender was unrelated to leadership. Findings on the influence of gender on workplace 

bullying are inconclusive. 

 

Keywords : Workplace Bullying, Gender, Leadership Style, Greek Public 

Administration, Local Government. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Το φαινόμενο της  εργασιακής παρενόχλησης ως συνάρτηση της 

γυναικείας  ηγεσίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

 

 Η εργασιακή παρενόχληση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του 

σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος με πολύ αρνητική επίδραση τόσο στο ίδιο το 

άτομο όσο και στο σύνολο του οργανισμού στα πλαίσια του οποίου εκδηλώνεται         

(Παπαλεξανδρή & Γαλανάκη, 2011). Δεν θα ήταν υπερβολή, δανειζόμενοι τον όρο από 

τον Glendinning (2001),να ειπωθεί οτι αποτελεί τον "καρκίνο" της εργασιακής ζωής - 

καθώς υπονομεύει την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, πλήττει τους 

απασχολούμενους και, κατ'επέκταση, την παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα του οργανισμού.Οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης με τις 

συνακόλουθες αλλαγές δομών και την γενικότερη οργανωσιακή αναδιάρθρωση, οι 

υψηλές απαιτήσεις και η αύξηση του φόρτου εργασίας  με την παράλληλη  μείωση 

προσωπικού και αποδοχών, αλλά και η απουσία πολιτικής αντιμετώπισης ενάντια στις 

"τοξικές" συμπεριφορές καθιστούν την εργασιακή παρενόχληση σε φαινόμενο με 

αυξητικές τάσεις στον εργασιακό χώρο (Gumbus & Meglich,2012). 

 Ιδιαίτερα σημαντικός, σε αυτές τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, θεωρείται ο 

ρόλος της Ηγεσίας  (Yukl, 2006. Givens, 2008) καθώς το στυλ ηγεσίας που 

εφαρμόζεται ενδέχεται να επιδράσει καταλυτικά στην πρόληψη και εξάλειψη 

συμπεριφορών εργασιακής παρενόχλησης επιφέροντας ως αποτέλεσμα το θετικό 

εργασιακό κλίμα, την  αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, και οργανωσιακής 

αφοσίωσης, αλλά και παράλληλα της εργασιακής απόδοσης και της επίτευξης των 

επιθυμητών στόχων και αποτελεσμάτων (Givens, 2008).  Η   "Γυναικεία Ηγεσία ", 

δηλαδή το στυλ ηγεσίας που στερεοτυπικά αποδίδεται στις γυναίκες καθώς προσιδιάζει 

περισσότερο στη γυναικεία φύση και χαρακτηριστικά (Carless, 1998. Grant, 1988. 

Loden, 1985) θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο προς την κατεύθυνση 

αυτή, περιορίζοντας τις συμπεριφορές εργασιακής παρενόχλησης και δημιουργώντας 

ένα φιλικό και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Τα ανθρωποκεντρικά της στοιχεία -όπως 

το αυθεντικό ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους , η υποστήριξη και  ενδυνάμωση  προς 

αυτούς , η καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων , το κλίμα εμπιστοσύνης και 

ομαδικότητας (Yukl, 2006) - ανάγουν τον άνθρωπο σε πρωτεύοντα πόρο και θεωρητικά 
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προλαμβάνουν τις αρνητικές συμπεριφορές και συμβάλλουν στην  βελτίωση της 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

 Σε αντίθεση με τα διάφορα άλλα στυλ ηγεσίας τα οποία έχουν μελετηθεί σε 

συνάρτηση με την εργασιακή παρενόχληση ( Ertureten, Cemalcilar & Aycan, 2013. 

Francioli, Conway, Hansen, Holten, Grynderup, Persson, Mikkelsen, Costa & Høgh,  

2015. Hoel, Glasø, Hetland, Cooper, & Einarsen,  2010. O' Moore & Lynch , 2007. 

Omar, Mokhtar, & Hamzah, 2015. Skogstad, Einarsen , Torsheim, Aaasland , & 

Hetland ,  2007. Soylu, 2011. Tsuno & Kawakami, 2015.Warszewska-Makuch, 

Bedyńska ,& Żołnierczyk-Zreda, 2015), αλλά και της διερεύνησης της σχέσης της 

ανθρωποκεντρικής vs εργοκεντρικής ηγεσίας με άλλες μεταβλητές – π.χ. οργανωσιακή 

δέσμευση, ικανοποίηση, επικοινωνία, απόδοση (Mandlock, 2008. Tabernero, Chambel, 

Curral, & Arana, 2009) - η  διερεύνηση του ανθρωποκεντρικού vs εργοκεντρικού στυλ 

ηγεσίας σε σχέση με την  εργασιακή παρενόχληση έχει μείνει στην αφάνεια και 

παραμένει ένα ζήτημα ανοικτό προς μελέτη. 

 

1.2 Ιδιαιτερότητες δημόσιας διοίκησης/τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

 Σε αντίθεση με τους οργανισμούς που ανήκουν στον ιδιωτικό 

τομέα  και  έχουν  καθαρά  κερδοσκοπικό  χαρακτήρα,  οι  οργανισμοί  του  δημοσίου 

τομέα  είναι  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν αντιμετωπίζουν  επιχειρηματικό 

κίνδυνο (Φαναριώτης, 1999). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός  ότι  

η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις 

πολιτικές διεργασίες (Μιχαλόπουλος, 2003)  και οτι ο προϋπολογισμός του δημόσιου 

τομέα προκαθορίζει τους στόχους και περιορίζει τα αποτελέσματα , ενώ στον  ιδιωτικό 

τομέα ισχύει το αντίστροφο με τους στόχους να καθορίζουν τον προϋπολογισμό  

(Ραμματά, 2011). Επιπρόσθετα, η σύγχρονη δημόσια διοίκηση οργανώνεται και 

λειτουργεί με βάση μια σειρά αρχών οι οποίες, παράλληλα, νομιμοποιούν τη δράση της 

(Τάχος, 2003). Ειδικότερα, διέπεται από την αρχή της υπεροχής και της προστασίας του 

δημόσιου συμφέροντος, από την αρχή της τυπικής διάκρισης των λειτουργιών και  από 

την  αρχή της νομιμότητας. Επιπλέον, η δημόσια διοίκηση επιλέγει τα μέσα για τη 

δράση της ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό (αρχή της αναλογικότητας), η στάση 

της απέναντι στους πολίτες διαπνέεται από την αρχή της καλής πίστης  και τα όργανα 

της  δημόσιας διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να τηρούν 

την  αρχή της αμεροληψίας (Τάχος, 2003).  Όσον αναφορά το ανθρώπινο δυναμικό της  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bedy%C5%84ska%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26323771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C5%BBo%C5%82nierczyk-Zreda%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26323771
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δημόσιας διοίκησης, η μονιμότητα που διέπει την υπαλληλική σχέση εξασφαλίζει 

εργασιακή ασφάλεια  αλλά, παράλληλα, επιτάσσει στο κράτος-εργοδότη να επενδύσει 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο ( Ραμματά, 2011). Αποστολή των δημοσίων υπαλλήλων είναι 

η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ενώ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους δεσμεύονται από τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας 

(Μακρυδημήτρης, 2008). 

  Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδοσιακά γνωρίσματα της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης είναι η  συγκεντρωτική της δομή - τόσο  σε επίπεδο γεωγραφικό που αφορά 

στις σχέσεις κέντρου και περιφέρειας, όσο και σε πολιτικό επίπεδο που αφορά στις 

σχέσεις πολιτικής ηγεσίας και δημόσιας διοίησης (Τσουκαλάς, 1981). Οι 

προαναφερόμενες μορφές συγκεντρωτισμού συνδέονται μάλιστα με την ανάπτυξη των 

λεγόμενων "πελατειακών σχέσεων", οι οποίες ενισχύουν τον κατακερματισμό των 

δομών και  την έλλειψη εφαρμογής ενιαίων πρακτικών (Τσουκαλάς, 1981). Παρά το 

γεγονός οτι τα τελευταία χρόνια ο γεωγραφικός συγκεντρωτισμός τείνει να αμβλυνθεί, 

εξακολουθεί να υπάρχει σε έντονο βαθμό ο πολιτικός συγκεντρωτισμός, ο οποίος 

οδηγεί σε ανισορροπία μεταξύ πολιτικής και διοίκησης (Σωτηρόπουλος, 1996). Μια 

ακόμη ιδιαιτερότητα αφορά στην αδυναμία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης να 

διατηρήσει μια συνέχεια, γεγονός που οφείλεται  στη συχνή αντικατάσταση των 

πολιτικών προσώπων στην ηγεσία των Υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών και 

αποβαίνει σε βάρος των επιτελικών δομών και λειτουργιών της (Μαρούδας, 2009). 

 Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια υιοθέτησης και στη δημόσια 

διοίκηση των αρχών και πρακτικών του σύγχρονου Μάνατζμεντ (Ραμματά, 2011). Στα 

πλαίσια αυτά,  διαπιστώνεται μια τάση (;)στροφής από τον συγκεντρωτισμό προς την 

αποκέντρωση του δημόσιου τομέα και την κατανομή των λειτουργιών του κράτους 

ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης Τα τρία επίπεδα της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης  (Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειών και Δήμων) 

παρουσιάζουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια με κύριο στόχο την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του σύγχρονου κράτους, την αποφόρτιση της 

κεντρικής διοίκησης από ανώφελα διοικητικά κόστη, τον εκδημοκρατισμό στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 

(Ι.Τ.Α., 2016).   Παρά το γεγονός οτι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου, με 

βάση ευρήματα πρόσφατων ερευνών πεδίου, στη δημόσια διοίκηση φαίνεται να 

επικρατεί ακόμη ο αυταρχισμός και ο συγκεντρωτισμός (Papalexandris & Nikandrou, 

2000), να παρατηρούνται συχνά  επικαλύψεις ή συγκρούσεις αρμοδιοτήτων (Ι.Τ.Α., 
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2016. Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 2000), έλλειψη διαλειτουργικότητας 

(interoperability) των επιπέδων διοίκησης (Ι.Τ.Α., 2016), κατακερματισμός δομών 

(Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 2000) , δυσκαμψίες ,  ανεπάρκεια σχεδιασμού και 

ελεγκτικών μηχανισμών, ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκεια προσωπικού (Σπανού, 

2001) και σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(Papalexandris&Nikandrou, 2000).   

 

1.3 Σκοπός, στόχοι και συνεισφορά έρευνας 

 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της 

Εργασιακής Παρενόχλησης υπό το πρίσμα της Ηγεσίας και του Φύλου στα πλαίσια της 

Δημόσιας Διοίκησης, και συγκεκριμένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη χώρα μας. 

Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί να απαντηθούν τα ακόλουθα τρία ερευνητικά ερωτήματα. 

Είναι η Εργασιακή Παρενόχληση συνάρτηση: 

 

- Του Φύλου; 

 

- Της Ηγεσίας; 

 

- Της «Γυνακείας Ηγεσίας»; 

 

 Αν και η συσχέτιση εργασιακής παρενόχλησης και φύλου έχει διερευνηθεί 

ευρέως τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία ( Galanaki & 

Papalexandris, 2013. Lee, 2002. Lewis, 2006. Lewis & Orford, 2005. Namie &Namie, 

1999. Vartia & Hyyti, 2002. Wang, 2016 ) τα αποτελέσματα είναι μικτά (Björkqvist, 

Österman,  & Hjelt-Back, 1994a. Eriksen & Einarsen, 2004. Eurofound, 2012. Fajana, 

Owoyemi, Shadare,  Elegbedev & Gbajumo-Sheriff, 2011 . Hoel & Cooper, 2000. Hoel, 

Glasø, Hetland, Cooper & Einarsen, 2010. Ólafsson, & Jóhannsdóttir, 2004. Quine, 

1999. Einarsen &  Skogstad, 1996. Wang, 2016 .WBI, 2014). Η σχέση ηγεσίας και 

εργασιακής παρενόχλησης απετέλεσε ένα δημοφιλές ερευνητικό πεδίο (Francioli et al., 

2015. Gholamzadeh & Khazaneh, 2012. Hoel et al., 2010. Standmark & Hallberg, 

2007). Ωστόσο, οι προηγηθείσες έρευνες πεδίου εστίασαν σε «θετικά» στυλ ηγεσίας 

(Ertureten et al.,2013. Soylu,2011 .Tsuno&Kawakami, 2014. Warszewska et al., 2015) 

και «αρνητικά» στυλ ηγεσίας (Hoel et al., 2010. O'Moore & Lynch, 2007.Omar et al., 

2015. Skogstad et al., 2007). Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η συσχέτιση 

της εργασιακής παρενόχλησης και της ανθρωποκεντρικής vs εργοκεντρικής ηγεσίας δεν 

φαίνεται να έχει ακόμη διερευνηθεί - ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα ,  στην 
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βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε δεν εντοπίστηκε κάποια έρευνα στην 

οποία η εργασιακή παρενόχληση διερευνάται σε συνάρτηση με το εργοκεντρικό vs 

ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας. Τέλος, αν και το ερώτημα : «υπάρχει συσχέτιση φύλου 

και ηγεσίας;» απασχόλησε αρκετούς ερευνητές (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001. 

Eagly & Johnson, 1990. Eagly, Johannesen-Schmidt & vanEngen, 2003. Galanaki, 

Papalexandris & Halikias, 2009. Young, 2011) εξ όσων δύναται να γνωρίζει η 

συγγραφέας δεν φαίνεται να υπάρχει προγενέστερη έρευνα που να συναρτά το ερώτημα 

αυτό με το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση. 

 Η παρούσα εργασία πρωτοπορεί επιχειρώντας να διερευνήσει ταυτόχρονα τις 

ερευνητικές αυτές μεταβλητές στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, με 

εστίαση στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

 1.4 Δομή εργασίας 

 

Η εργασία απαρτίζεται  από πέντε κεφάλαια. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναδεικνύεται 

το βασικό ερευνητικό πρόβλημα, οι επιμέρους διαστάσεις του, ο σκοπός και η 

συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας στην ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία. Το δεύτερο κεφάλαιο, το Εννοιολογικό Πλαίσιο Έρευνας, αφιερώνεται 

σε μια ενδελεχή παρουσίαση και σχολιασμό της σχετικής διεθνούς και ελληνικής 

βιβλιογραφίας και ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη και παρουσίαση των ερευνητικών 

υποθέσεων της παρούσας έρευνας πεδίου. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο 'Ερευνας. Σε αυτό περιγράφονται η ερευνητική μέθοδος,            

η συγκρότηση του δείγματος, τα όργανα συλλογής των ερευνητικών δεδομένων και οι 

προτεινόμενες τεχνικές ελέγχου των υποθέσεων έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

καταγράφονται τα ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα της έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

παρατίθενται τα κύρια ερευνητικά πορίσματα, οι περιορισμοί έρευνας, καθώς και 

προτάσεις για μελλοντική μελέτη, εφαρμογή και έρευνα.  

2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

2.1 Εργασιακή Παρενόχληση 

2.1.1 Εννοιολογική Προσέγγιση Εργασιακής Παρενόχλησης 

 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται η μη ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού 

ορισμού για το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης, γεγονός που αναδεικνύει ότι 

πρόκειται για ένα πολύπλοκο και ποικιλόμορφο φαινόμενο (Hoel, Rayner & Cooper, 
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1999. Rayner & Hoel, 1997), το οποίο λόγω της περιπλοκότητάς του δύσκολα 

αναγνωρίζεται από τους ερευνητές, αλλά και στην πράξη από τους αυτόπτες μάρτυρες 

ακόμη και από τα ίδια τα θύματα (Hoel et al., 1999). Σύμφωνα με τον πρωτεργάτη της 

έρευνας του φαινομένου Olweus (1978), η παρενόχληση συμβαίνει όταν κάποιος είναι 

εκτεθειμένος  -επανειλημμένως και για πολύ χρονικό διάστημα- σε αρνητικές ενέργειες 

από ένα, ή περισσότερα, άτομα.  O Leymann ( 1990) ορίζει τη παρενόχληση (mobbing) 

ως την επιθετική και ανήθικη επικοινωνία που ασκείται με συστηματικό τρόπο από ένα 

ή περισσότερα άτομα, προς ένα άτομο το οποίο, εξαιτίας της παρενόχλησης τίθεται σε 

αβοήθητη και ανυπεράσπιστη θέση και διατηρείται στη θέση αυτή μέσα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρενόχλησης. Κατά τους Einarsen &  Raknes (1991) η 

παρενόχληση στην εργασία ορίζεται ως η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, οι πράξεις 

και οι πρακτικές που απευθύνονται συνειδητά ή ασυνείδητα προς έναν ή περισσότερους 

εργαζόμενους, οι οποίες είναι ανεπιθύμητες για τους στόχους, προκαλώντας 

εξευτελισμό, προσβολή και ψυχική αναστάτωση και οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 

την εργασιακή απόδοση και/ή να δημιουργήσουν δυσάρεστο εργασιακό περιβάλλον. H 

Adams (1992) υποστηρίζει ότι η παρενόχληση αναφέρεται στην επίμονη ταπείνωση και 

υποβίβαση των ατόμων μέσα από πικρόχολα σχόλια και αρνητικές πράξεις , οι οποίες 

σταδιακά υπονομεύουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους. Τέλος, ο  Einarsen, 

(1999), ορίζει ότι η παρενόχληση εμφανίζεται όταν ένας εργαζόμενος υφίσταται 

συστηματικά επιθετικές συμπεριφορές από έναν ή περισσότερους συναδέλφους ή 

ανώτερους στην ιεραρχία, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίζοντας δυσκολία 

να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να ξεφύγει από την κατάσταση. Αυτές οι 

συμπεριφορές καταλήγουν να σημαδέψουν το θύμα και μπορεί να προκαλέσουν ακόμη 

και σοβαρά ψυχολογικά τραύματα. Ο παραπάνω ορισμός του Einarsen (1999) 

προτιμάται για τη διερεύνηση της εργασιακής παρενόχλησης σε σχέση με τη γυναικεία 

ηγεσία στην έρευνα πεδίου που επιχειρείται με τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.  

 Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε 

έναν κοινά αποδεκτό όρο προκειμένου να περιγραφεί η ψυχολογική βία που ασκείται 

μεταξύ των μελών ενός οργανισμού κατά την εργασιακή τους ζωή  , με αποτέλεσμα να 

συναντάμε στη βιβλιογραφία μια σειρά από ποικίλους όρους , ανάλογα με τα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης και τον επιστημονικό κλάδο 

προσέγγισης. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία 

κυριαρχεί ο  όρος "bullying", ενώ στη Σκανδιναβική  ο όρος   "mobbing" ( Einarsen, 

Ηoel, Zapf & Cooper, 2011). Επιπρόσθετα, στη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα 
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συναντάμε κάποιους από τους παρακάτω όρους με τους οποίους αποδίδεται η 

συγκεκριμένη μορφή έκφρασης επιθετικότητας στον εργασιακό χώρο:  "harassment"- 

παρενόχληση (Brodsky, 1976), "work harassment" -εργασιακή παρενόχληση 

(Björkqvist, Österman,  & Hjelt-Back, 1994a), "psychological terror" -ψυχολογική 

τρομοκρατία (Leymann, 1996), "emotional abuse" -συναισθηματική κακοποίηση  

(Keashly, 1997), "mistreatment" -κακομεταχείριση , κακοποίηση (Spratlen, 1995), 

"incivility"- απολιτισιά , (Pearson, Andersson & Porath, 2005), "victimisation", 

θυματοποίηση, (Aquino,  2000) και τέλος "abusive supervision" -καταχρηστική 

εποπτεία  (Tepper, 2000). Σύμφωνα με τους LaVan, Katz & Jedel ( 2011) υπάρχει μια 

λεπτή σημασιολογική διάκριση μεταξύ των εννοιών " harassment" και "bullying" , οι 

οποίες αναφέρονται μεν και οι δύο στο φαινόμενο της παρενόχλησης αλλά με κάποιες 

λεπτές σημασιολογικές διαφοροποιήσεις. Η έννοια "harassment" (παρενόχληση) 

παραπέμπει στην άσκηση σωματικής βίας  και στη χρήση προσβλητικού  λεκτικού  σε 

βάρος ενός ατόμου είτε μέσα στον εργασιακό του χώρο είτε έξω από αυτόν,  λόγω της 

έμφυλης διαφορετικότητάς του ή αναπηρίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παρενόχληση 

αυτού του είδους  να είναι και ευκολότερα αναγνωρίσιμη αλλά και να προβλέπεται 

νομοθετικά  η  προστασία των ατόμων που την υφίστανται. Αντιθέτως,  η έννοια 

"bullying" αφορά σχεδόν πάντοτε αποκλειστικά στην άσκηση ψυχολογικής βίας, η 

οποία ασκείται σε βάρος ικανών, δημοφιλών ή ευάλωτων ατόμων κυρίως εντός του 

εργασιακού τους περιβάλλοντος και δεν περιλαμβάνει την νομική προστασία των 

θυμάτων. 

 Η περιπλοκότητα του φαινομένου εντείνεται και από το γεγονός ότι η 

εργασιακή παρενόχληση αποτελεί ένα αντιληπτικό φαινόμενο (perceptual phenomenon) 

(Deery, Walsh & Guest, 2011), με την έννοια ότι το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται 

διαφορετικά το τι συνιστά παρενόχληση στην εργασία του και τι όχι. Κατά συνέπεια,  

οι αποκλίσεις και οι διαφορές που εντοπίζονται ως προς τα περιστατικά παρενόχλησης 

σχετίζονται τόσο με τις πολιτισμικές διαφορές και τη βαρύτητα που έχει δοθεί στο 

φαινόμενο από τις κυβερνήσεις των κρατών (Lewis,  2006 ), όσο και με τις έμφυλες 

διαφορές στον τρόπο αντίληψης της εξουσίας και του προσδιορισμού του τι συνιστά 

και τι όχι αποδεκτή συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό (Nicolson, 1996). 

Επιπρόσθετα,  θα πρέπει να επισημανθεί οτι  η εργασιακή παρενόχληση ενδέχεται να 

εκδηλώνεται  είτε με εμφανή τρόπο, είτε σε άλλες περιπτώσεις και μάλιστα συχνότερα 

με συγκεκαλυμμένο τρόπο (Arthur, 2011. Βranch, Ramsay & Barker, 2007. Fox & 

Stallworth, 2005. Hutchinson, 2011), γεγονός που επίσης δυσχεραίνει την αναγνώρισή 
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της. Συμπεριφορές που φανερά υποδηλώνουν παρενόχληση περιλαμβάνουν για 

παράδειγμα  λεκτικές ύβρεις , φωνές , εκφοβισμό  με προσβολές , σαρκασμό και 

δημόσιο εξευτελισμό (Chappell & DiMartino, 2006. Einarsen ,Hoel, Zapf & Cooper  

2003. Hoel, Cooper & Faragher, 2001. McCarthy, Sheehan & Kearns,  1995. 

Michelson, 2001). Από την άλλη πλευρά, η παρενόχληση που υποβόσκει στον 

εργασιακό χώρο εκδηλώνεται με συμπεριφορές όπως για παράδειγμα τα κακοήθη 

σχόλια, τους υπαινιγμούς, την απόκρυψη πληροφοριών που σχετίζονται με την εργασία 

ή τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη, την υπονόμευση της απόδοσης ,ακόμη και 

με τη δολιοφθορά (Hoel etal., 2001. Keashly, 2001. Mc Carthy et al., 1995. The Wallis 

Group, 2001). 

 Παρά λοιπόν το γεγονός της μη ύπαρξης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού οι 

ερευνητές συμφωνούν ότι αναφέρονται στο ίδιο φαινόμενο αποδίδοντας του κοινά 

χαρακτηριστικά (Johan Hauge, Skogstad & Einarsen, 2007. Rayner and Keashly, 2005. 

Salin, 2003) και εκλαμβάνοντάς το ως μια σταδιακά εξελισσόμενη διεργασία (Adams, 

1992. Einarsen, 1999. Leymann, 1996. Rayner, Sheehan & Barker, 1999), μια 

κλιμακούμενη σύγκρουση για την οποία δεν διαθέτουμε επαρκή  πληροφόρηση ειδικά 

ως προς τη διαδικασία εξέλιξής της σε παρενόχληση (Björkqvist et al., 1994. Eriksson, 

2001). Πρόκειται για ένα επίμονο και με διάρκεια φαινόμενο και όχι για μια 

μεμονωμένη ενέργεια, το οποίο αποδίδεται στην έλλειψη ισορροπίας ως προς την 

κατοχή εξουσίας μεταξύ θύτη και θύματος (Di Martino,  Hoel, & Cooper, 2003.  

Einarsen et al., 2003. Nazarko, 2001). Θα πρέπει λοιπόν , να γίνει διάκριση μεταξύ της 

εργασιακής παρενόχλησης και της συνηθισμένης εργασιακής σύγκρουσης, καθώς μια 

σύγκρουση δεν συνιστά παρενόχληση αν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός ή τα δύο 

αντικρουόμενα μέρη είναι περίπου της ίδιας δυναμικής  (Mikkelsen & Einarsen, 2001). 

Συνοψίζοντας η εργασιακή παρενόχληση προσδιορίζεται:  α. από τη διάρκειά της , η 

οποία  θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μήνες ( Leymann 1992, αναφορά σε Hoel et 

al., 1999) β. από την κατάχρηση εξουσίας που παρατηρείται από την πλευρά των θυτών  

(Liefooghe & MacDavey, 2001) γ. από την αδυναμία των θυμάτων να υπερασπιστούν 

τον εαυτό τους που τελικά  οδηγεί σε παραίτηση και απομάκρυνση από τον εργασιακό 

χώρο ( Einarsen et al., 2003) και τέλος δ. από τον ψυχοσωματικό τραυματισμό στον 

οποίο υπόκεινται τα θύματα (Matthiensen & Einarsen, 2001. Zapf & Einarsen, 2001).  

  O Einarsen (1999) υπήρξε από τους πρώτους ερευνητές που εντόπισε τη 

διττότητα  του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης, καθώς διέκρινε την ύπαρξη 

δύο διαφορετικών κατηγοριών αρνητικής συμπεριφοράς : α. Η παρενόχληση που 
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σχετίζεται με την εργασία (work-related bullying) και β. Η παρενόχληση που σχετίζεται 

με το θύμα  (person-related  bullying). Επίσης, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο στο 

οποίο ασκείται η παρενόχληση γίνεται η διάκριση στις παρακάτω κατηγορίες 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2002. Fox & Stallworth, 2005. Hirigoyen, 2002. Samnani & Singh, 

2012): α. Η κατιούσα ή κάθετη παρενόχληση , η οποία δηλαδή προέρχεται από τον 

προϊστάμενο προς κάποιον υφιστάμενο πηγάζοντας από την σχέση ανισότητας που 

ενυπάρχει στη σχέση αυτή β. Η οριζόντια παρενόχληση , δηλαδή αυτή που ασκείται 

μεταξύ συναδέλφων της ίδιας βαθμίδας  γ. σπανιότερα η ανιούσα παρενόχληση, η 

οποία ασκείται από έναν υφιστάμενο ή ομάδα υφισταμένων εναντίον ενός  

προϊσταμένου και τέλος δ. η παρενόχληση που προέρχεται από τους πελάτες/πολίτες 

προς τον εργαζόμενο.  

 Σύμφωνα με τους ερευνητές ένα μοτίβο κυριαρχεί στην εμφάνιση και εξέλιξη 

του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης, το οποίο έχει ως αρχή μια ελάσσονος 

σημασίας σύγκρουση, η οποία σταδιακά κλιμακώνεται έως ότου καταλήξει στην 

αποβολή του θύματος από τον εργασιακό χώρο (Davenport,Schwartz & Elliot,1999. 

Leymann, 1996. Resch & Schubinski, 1996).  Σύμφωνα  με τους Davenport et al., 

(1999) και  Leymann & Gustafsson (1996) υπάρχουν τυπικά πέντε στάδια : α. Φάση 

σύγκρουσης: το κρίσιμο συβάν ή η αρχική διαφορά που πυροδοτεί την έναρξη της 

παρενόχλησης β. Ψυχολογική κακοποίηση μέσω προσβολών και επιθετικότητας που 

ολοένα και περισσότερο κατευθύνεται προς τον στόχο γ. Εμπλοκή της Διοίκησης (αφού 

έχει αγνοήσει ή υποτιμήσει το φαινόμενο στα πρώιμα στάδια) συχνά παίρνοντας το 

μέρος των θυτών και αυξάνοντας τα επίπεδα της βλάβης δ. η Διοίκηση παίρνει το μέρος 

του «δράστη» θεωρώντας το θύμα ως «δύσκολο», «ψυχικά άρρωστο» ή σε 

«υπερβολικό στρες» ε. Αποπομπή του θύματος. Το θύμα πιέζεται να εγκαταλείψει το 

χώρο εργασίας. 

 

2.1.2  Μέτρηση Εργασιακής Παρενόχλησης 

 

 Στις μέρες μας η εργασιακή παρενόχληση ανάγεται σε μείζον κοινωνικό 

πρόβλημα, το οποίο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί με ακρίβεια 

(Cowie, Naylor,Rivers, Smith, & Pereira, 2002. Galanaki & Papalexandris, 2011). Η 

ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ποικιλίας ερευνητικών μεθόδων από την πλευρά των 

κοινωνικών επιστημόνων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της 
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ποικιλομορφίας του φαινομένου (Cowie at al., 2002). Είναι πολύ σημαντικό να 

επισημανθεί ότι η ύπαρξη περισσοτέρων της μία μεθόδων για τη μέτρηση της 

εργασιακής παρενόχλησης σε συνδυασμό με το γεγονός οτι έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

εργαλεία μέτρησης και την ύπαρξη διαφορετικών κουλτούρων στις χώρες όπου 

εξετάζεται το φαινόμενο της παρενόχλησης επιφέρει ως αποτέλεσμα σημαντική  

διακύμανση στα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται (Galanaki & 

Papalexandris, 2013. Nielsen, Skogstad, Matthiensen, Glasø, Aasland, Notelaers & 

Einarsen, 2009. Nielsen, Matthiensen & Einarsen, 2010. Tsuno, Kawakami, Inoue & 

Abe, 2010. Zapf & Einarsen, 2001). Οι Nielsen et al., (2009), στην έρευνα 

ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας που διεξήγαγαν σχετικά με την εμφάνιση της 

εργασιακής παρενόχλησης επισήμαναν ότι τα ποσοστά κυμαίνονται από το 1 έως 55 % 

ανάλογα με το είδος της μέτρησης που χρησιμοποιείται και τη χώρα στην οποία 

πραγματοποιείται η έρευνα .Επιπρόσθετα, οι προσπάθειες για να μετρηθεί η εργασιακή 

παρενόχληση αντικειμενικά με προκαθορισμένες μεταβλητές , για παράδειγμα στις 

μελέτες περίπτωσης , είναι πολλές φορές ανεπιτυχείς , αποτυγχάνοντας  να συλλάβουν 

την πολυπλοκότητα και ποικιλία του φαινομένου (Rayner et al.,1999). Παρά ταύτα, το 

πρόβλημα της εργασιακής παρενόχλησης είναι υπαρκτό και χρήζει επισταμένης 

διερεύνησης.  

 Σύμφωνα με τους Cowie et al., ( 2002) οι μέθοδοι διερεύνησης του φαινομένου 

της εργασιακής παρενόχλησης διακρίνονται σε μεθόδους που εστιάζουν: α. στις 

εσωτερικές αντιλήψεις αναφορικά με την εμπειρία της παρενόχλησης (ερωτηματολόγια 

και έρευνες, αυτοαξιολόγηση μέσω της συστηματικής ημερολογιακής καταγραφής-self-

report through systematic diary keeping, διαπροσωπικές συνεντεύξεις, συνεντεύξεις σε 

ομάδες εστίασης-focusgroups, τεχνική του κρίσιμου περιστατικού -critical incident 

technique-CIT) β. στις εξωτερικές αντιλήψεις σε σχέση με την εμπειρία της 

παρενόχλησης ( μέθοδοι παρατήρησης- observation methods και μέθοδοι που αφορούν 

στην ανάδειξη συναδέλφων -peer nomination methods) γ. στις ολοκληρωμένες και 

πολυτροπικές προσεγγίσεις (Integrative and multimodal approaches), δηλαδή 

προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές αντιλήψεις αναφορικά με 

τη παρενόχληση , οι οποίες  βασίζονται στην εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων π.χ. οι 

μελέτες περίπτωσης (case studies), γεγονός που τις  καθιστά ως τις  καταλληλότερες 

στην προσπάθεια να κατανοηθεί σε βάθος το σύνθετο αυτό φαινόμενο.  

 Τo Questionnaire (Ερωτηματολόγιο) αποτελεί την επικρατέστερη μέθοδο που  

χρησιμοποιείται σε ευρείας κλίμακας έρευνες, το οποίο ανάλογα με τον τρόπο 
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συγκέντρωσης των πληροφοριών διακρίνεται: α. σε αυτοσυμπληρούμενο 

ερωτηματολόγιο (ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης) και β. σε ερωτηματολόγιο 

συμπληρούμενο από τον απογραφέα (Πετράκης, 2006). Στην απλή της μορφή μια 

έρευνα μπορεί να ρωτά μόνο αν τα άτομα που συμμετέχουν σ’αυτή βίωσαν 

παρενόχληση (Lewis, 1999) με απάντηση απλά αρνητική ή καταφατική ή να προηγείται 

η παράθεση ενός ορισμού της εργασιακής παρενόχλησης και εν συνεχεία οι 

συμμετέχοντες να ερωτώνται αν έχουν υποστεί παρενόχληση κατά τους τελευταίους έξι 

μήνες . Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν με μια πεντάβαθμη ή 

επτάβαθμη κλίμακα συχνότητας και μέσω του ερωτηματολογίου παρέχονται 

πληροφορίες για την διάρκεια της παρενόχλησης , τον αριθμό , το φύλο και τη θέση 

των θυτών στην ιεραρχία (Einarsen & Skogstad, 1996). Στην πορεία αναπτύχθηκαν και 

πιο λεπτομερή όργανα μέτρησης όπως το PWI (Psychological Workplace Inventory ) , 

το Negative Acts Questionnaire-NAQ , καθώς επίσης και η αναθεωρημένη και 

βελτιωμένη έκδοση του NAQ το Negative Acts Questionnaire- Revised (NAQ-R), 

επίσης το Leymann Inventory of PsychologicalTerror-LIPT και η αναθεωρημένη 

εκδοχή του  το LIPT–II , η κλίμακα WHS (Work Harassment Scale) και τέλος ο 

κατάλογος Bergen Bullying Index. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής αφορούν στη 

δυνατότητα συλλογής μεγάλου αριθμού στοιχείων σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα, στην εξασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και στη δυνατότητα 

πραγματοποίησης στατιστικής ανάλυσης σε σχέση με ποικίλους παράγοντες (φύλο,  

κοινωνική κατάσταση, ηλικία κ.ο.κ.). Από την άλλη πλευρά τα ερωτηματολόγια δεν 

εξασφαλίζουν τη διερεύνηση  των διεργασιών και τις δυναμικές μεταξύ θύτη-θύματος 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα να αποκαλυφθούν νέες πτυχές του 

φαινομένου . Επίσης, μειονέκτημα της μεθόδου θεωρείται το γεγονός οτι σε περίπτωση 

που δεν παρατίθεται εκ των προτέρων ένας ορισμός για την εργασιακή παρενόχληση 

μοναδικό κριτήριο για τη συμπλήρωσή τους αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η ύπαρξη 

αρνητικών ή επιθετικών ενεργειών , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της 

ανισορροπίας των δυνάμεων μεταξύ θύτη και θύματος . Κατά συνέπεια, υπάρχει ο 

κίνδυνος οι ερωτώμενοι να εστιάσουν περισσότερο στα άτομό τους παραγκωνίζοντας 

την ευρύτερη οργανωσιακή κουλτούρα Από την άλλη πλευρά , η παράθεση ορισμού για 

το τι συνιστά εργασιακή παρενόχληση δεν εξασφαλίζει ότι οι ερωτώμενοι θα 

απαντήσουν με βάση αυτόν και όχι στηριζόμενοι στην υποκειμενική τους αντίληψη, 

καθώς ένα επιπλέον αρνητικό στοιχείο της μεθόδου των ερωτηματολογίων αποτελεί  το 

γεγονός ότι είναι δύσκολο να ανασυρθούν μνήμες περιστατικών που αφορούν σε 

παρενόχληση  κατά τους τελευταίους έξι μήνες ή χρόνο (Cowie et al.,  2002). 
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 Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για την ποσοτική μέτρηση της 

εργασιακής παρενόχλησης: α. η υποκειμενική μέθοδος,( subjective method ) β. η 

λειτουργική μέθοδος (operational method)  και τέλος γ.  ένας συνδυασμός των ανωτέρω 

μεθόδων,   που θεωρείται ότι παρέχει τη καλύτερη προσέγγιση του φαινομένου της 

εργασιακής παρενόχλησης (Lutgen-Sandvik, Tracy & Alberts, 2007. Mikkelsen & 

Einarsen, 2001. Nielsen, Notelaers & Einarsen , 2011). Καταρχήν, η υποκειμενική 

μέθοδος (subjective method) ή μέθοδος αυτοαξιολόγησης (perceived victimization, 

self-assessment  method) , η οποία βασίζεται στην έρευνα του Olweus (1994) για τη 

σχολική βία ( Baguena, Belena, Toldos, & Martinez , 2011),  κατά την οποία είτε  

παρουσιάζεται ένας ορισμός για την παρενόχληση, είτε αυτός παραλείπεται και εν 

συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτώνται ευθέως για το αν έχουν βιώσει μια ανάλογη της 

περιγραφόμενης από τον ορισμό εμπειρία (Baguena et al., 2011. Galanaki & 

Papalexandris,2013). Mε βάση αυτή τη μέθοδο σχεδιάστηκε το Psychological 

Workplace Inventory (PWI) από τους Βjörkqvist & Österman, (1998) (Baguena et 

al.,2011). Η υποκειμενική μέθοδος βασίζεται στην υποκειμενική αντίληψη του 

ερωτώμενου για το αν εκλαμβάνει τον εαυτό του ως θύμα και διερευνά τη συχνότητα 

που βιώνεται η παρενόχληση (Einarsen, 2000. Galanaki & Papalexandris, 2011). Σε 

περίπτωση που οι συμμετέχοντες ερωτώνται ευθέως για το αν έχουν υποστεί 

παρενόχληση κατά του τελευταίους έξι μήνες , χωρίς να τους προσδιορίζεται  με 

ορισμό το τι θεωρείται παρενόχληση , το 25% απαντά καταφατικά, καθώς ακόμη και οι  

καθημερινές μικροσυγκρούσεις στον εργασικό χώρο εκλαμβάνονται λανθασμένα ως 

παρενόχληση (Zapf & Einarsen, 2005). Σύμφωνα δε με έρευνα του Nielsen et al., ( 

2010 ) το ποσοστό φθάνει στο 18%  ενώ σε περίπτωση που παρατίθεται ορισμός της 

παρενόχλησης μειώνεται στο 11% . Tα πλεονεκτήματα της υποκειμενικής μεθόδου 

αφορούν στην εύκολη εφαρμογή της και στην ελευθερία που παρέχει στους 

ερωτώμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους για το αν έχουν υποστεί εκφοβισμό 

(Salin, 2001). Aπό την άλλη πλευρά, θεωρείται αρκετά αφηρημένη μέθοδος,  καθώς 

αφήνει μεγάλα περιθώρια για προσωπικές εκτιμήσεις που ενδεχεται να είναι 

μεροληπτικές λόγω των πρόσφατων εμπειριών των ερωτωμένων (Galanaki & 

Papalexandris, 2011). Επίσης , όπως επισημάνθηκε από τους Notelaers, Einarsen, De 

Witte & Vermunt ( 2006 ) ούτε το μισό των ερωτωμένων που κατηγοροποιήθηκαν ως 

θύματα με βάση τη λειτουργική μέθοδο εκλαμβάνονται ως θύματα εκφοβισμού με την 

υποκειμενική μέθοδο , γεγονός που σημαίνει ότι τα ποσοστά εκφοβισμού αυτή της 

μεθόδου κυμαίνονται σε πολύ μικρότερα μεγέθη. Ακολουθούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ερευνητικών εργαλείων που βασίζονται στην υποκειμενική μέθοδο: 
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 PWI (Psychological Workplace Inventory)  

 Το εργαλείο αυτό εντάσσεται  στην  υποκειμενική μέθοδο ( subjective method ) 

ή μέθοδο αυτοαξιολόγησης (perceived victimization)  και αναπτύχθηκε από τους 

Βjörkqvist & Österman (1998). Το PWI ερευνά πέντε μεταβλητές : την εργασιακή 

σύγκρουση , την εργασιακή εξουθένωση , την εργασιακή παρενόχληση ,την 

σεξουαλική παρενόχληση και την κατανάλωση αλκοόλ. Στο εργαλείο αυτό τα 

περιστατικά παρενόχλησης διαβαθμίζονται ανάλογα με την βιαιότητα τους. Τα διάφορα 

επίπεδα υπογραμμίζουν το συνεχές της βίας που ασκείται , η οποία κυμαίνεται από πιο 

ήπιες και έμμεσες εκδηλώσειςπου χαρακτηρίζουν το  πρώτο επίπεδο (Level I) , σε πιο 

άμμεσες που χαρακτηρίζουν το δεύτερο επίπεδο (Level IΙ ) και καταλήγουν στην 

αποκτήνωση του εργαζόμενου  (Level IΙΙ ). Μέσω του εργαλείου αυτού  είναι δυνατόν 

να προσδιοριστεί ο θύτης ως προς το φύλο και την κοινωνική του αναγνώριση (status), 

αλλά δεν προσδιορίζεται η συχνότητα και διάρκεια της παρενόχλησης. Με λίγα λόγια 

προσδιορίζονται τα θύματα που βίωσαν εργασιακή παρενόχληση κάποια στιγμή στην 

εργασιακή τους ζωή και όχι απαραίτητα κατά τους τελευταίους έξι μήνες ( Baguena et 

al.,2011). 

 Στη λειτουργική μέθοδο (operational method) χρησιμοποιούνται διάφορα 

ερωτηματολόγια και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια λίστα με αρνητικές ενέργειες στο 

εργασιακό περιβάλλον από την οποία καλούνται να επιλέξουν αυτές τις οποίες έχουν 

υποστεί (Charilaos et al., 2015). Η λειτουργική μέθοδος μετρά τη συχνότητα με την 

οποία εκτίθενται οι συμμετέχοντες σε διάφορες μορφές αρνητικών ενεργειών κατά τους 

τελευταίους έξι μήνες (Τsuno et al., 2010). Επίσης, η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί από 

τους συμμετέχοντες να χαρακτηρίσουν ως παρενόχληση τις ενέργειες, γεγονός που 

σημαίνει ότι διατηρείται  ανεπηρέαστη η συναισθηματική και γνωστική τους ικανότητα 

(Τsuno et al., 2010).Έτσι,  εκείνος που αποφασίζει για το αν κάποιος έχει υπάρξει θύμα 

παρενόχλησης ή όχι είναι  ο ίδιος ο ερευνητής (Notelaers et al., 2006). Συνεπώς αυτή η 

μέθοδος αναφέρει υψηλότερα ποσοστά παρενόχλησης σε σχέση με την μέθοδο 

αυτοαξιολόγησης ( Mikkelsen et al., 2001.Salin, 2001). Δύο είνα τα ευρέως 

διαδεδομένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η εργασιακή 

παρενόχληση με την λειτουργική μέθοδο-operational method (Charilaos et al., 2015) : 

πρόκειται για το Leymann Inventory of PsychologicalTerror-LIPT του Leymann ( 

1990) και το Negative Acts Questionnaire –NAQ των Einarsen και Raknes (1997), 

καθώς επίσης και η αναθεωρημένη εκδοχή του τελευταίου, δηλαδή το NAQ-R ( 

Negative Acts Questionnaire Revised) των Einarsen & Hoel  ( 2001 ) (Einarsen & Hoel, 
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2001. Einarsen, Hoel, & Notelaers, 2009. Nolfe, Triassi, Cappuccio, Carbone & Nolfe, 

2012). Σύμφωνα με την λειτουργική μέθοδο και συγκεκριμένα με βάση τα ερευνητικά 

εργαλεία LIPT και NAQ ένα άτομο θεωρείται θύμα παρενόχλησης όταν απαντά ότι 

βιώνει μια τουλάχιστον από τις περιγραφόμενες αρνητικές ενεργειες  σε εβδομαδιαία 

συχνότητα ή κατά τους τελευταίους έξι μήνες ( Baguena et al.,2011). Kατά συνέπεια, τα 

αποτελέσματα των ερωτώμενων που θεωρούνται θύματα τείνουν να κυμαίνονται 

μεταξύ του 3% και  7% (Zapf , Einarsen, Hoel & Vartia, 2003) , ενώ σε άλλες έρευνες 

αναφέρονται πιο ακραία αποτελέσματα ( Niedl , 1996. Pinuel, & Oñate ,2004 ). 

 Το Negative Acts Questionnaire –NAQ 

 Το NAQ αναπτύχθηκε από τους Einarsen & Raknes (1997) στα πλαίσια της 

έρευνας τους με θέμα την εργασιακή παρενόχληση. Για τη δημιουργία του NAQ 

χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες που προέκυψαν είτε μέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης είτε μέσω της συγκέντρωσης περιγραφών από τα θύματα μακροχρόνιας 

παρενόχλησης (Cowie et al., 2002). Βασίζεται στον ορισμό των Εinarsen et al.(2009) 

και δημιουργήθηκε για να αποτελέσει ένα αξιόπιστο, έγκυρο, πλήρες και σχετικά 

σύντομο εργαλείο έρευνας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους 

επαγγελματικούς χώρους (Εinarsen et al., 2009. Einarsen & Skogstad, 1996). 

Αποτελείται από 29 ερωτήματα/δηλώσεις (items),  χωρίς καμία αναφορά στους όρους 

εκφοβισμός ή παρενόχληση που μετρούν με πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1 Ποτέ, 2 

Που και που –μια στο τόσο , 3 Μηνιαίως , 4 Εβδομαδιαίως και 5 Καθημερινά τη 

συχνότητα της έκθεσης του ερωτώμενου σε μια σειρά αρνητικών ενεργειών που εν 

δυνάμει συνιστούν παρενόχληση κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. (Cowie 

et al., 2002. Omar et al.,2015). Τα 16 ερωτήματα (items)  αναφέρονται στην εργασιακή 

παρενόχληση σε βάρος της προσωπικότητας του ατόμου , ενώ τα υπόλοιπα 13 

ερωτήματα αναφέρονται στη παρενόχληση που σχετίζεται με την απόδοση στην 

εργασία (Omar et al.,2015) .Η παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήθηκe από τον 

Niedl (1995) εντοπίζει τους ακόλουθους παράγοντες : επίθεση κατά της προσωπικής 

ζωής του ατόμου, κοινωνική απομόνωση , σωματική βία και μέτρα αντιμετώπισης 

σχετιζόμενα με την εργασία. Αξίζει να αναφερθεί οτι το ερωτηματολόγιο NAQ έχει 

ευρέως χρησιμοποιηθεί σε έρευνες στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, στις Η.Π.Α. και 

τον Καναδά από το 1990 έως το 2009 (Nielsen et al., 2011). Στην Ελλάδα το 

ερωτηματολόγιο NAQ-32 χρησιμοποιήθηκε αντί του αναθεωρημένου NAQ-22 σε δύο  

σημαντικές έρευνες που διεξήχθησαν με θέμα την εργασιακή παρενόχληση (Apospori 

& Papalexandris, 2008. Galanaki & Papalexandris, 2011).  
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 Το Negative Acts Questionnaire- Revised (NAQ-R) 

 Το Negative Acts Questionnaire- Revised (NAQ-R) αναπτύχθηκε από τους 

Εinarsen&  Hoel (2001) αποτελεί την αναθεωρημένη καιβελτιωμένη έκδοση του NAQ  

(Tsuno et al., 2010) και περιλάμβάνει 22 ερωτήματα/δηλώσεις και 1 τελικό ερώτημα 

που περιγράφουν, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στον όρο εργασιακή παρενόχληση, 

διαφορετικούς τύπους ανεπιθύμητης αρνητικής συμπεριφοράς που στοχεύουν τόσο το 

άτομο , δηλαδή την προσωπικότητα του στόχου , για παράδειγμα μέσω της διάδοσης 

φημών και κουτσομπολιών , όσο και την εργασιακή απόδοση του θύματος , για 

παράδειγμα μέσω της απόκρυψης πληροφοριών (Einarsen , Hoel & Notelaers, 2009) . 

Οι περιγραφόμενες επιθετικές ενέργειες περιλαμβάνουν έμμεσες και ήπιες πράξεις , 

όπως για παράδειγμα κουτσομπολιά έως και άμεσες αρνητικές ενέργειες , όπως για 

παράδειγμα απειλές με την τελευταία (22η) αρνητική ενέργεια που παρατίθεται στο 

ερωτηματολόγιο να  αναφέρεται άμεσα στη σωματική κακοποίηση . Στο δε τελευταίο 

23ο γενικό ερώτημα παρατίθεται ένας ακριβής ορισμός για την παρενόχληση και οι 

ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν με βάση την αυτοπεριγραφική μέθοδο το βαθμό 

που θεωρούν ότι έχουν εκτεθεί σε αυτού του είδους την συμπεριφορά. Αυτό το 

τελευταίο ερώτημα  σε συνδυασμό με τα άλλα ερωτήματα μπορεί να αποτελέσει τον 

γενικό δείκτη αλλά και τον δείκτη εγκυρότητας , για την εργασιακή παρενόχληση 

(Charilaos et al., 2015). 

 Το NAQ-R έχει πιστοποιηθεί σε πολλές χώρες , όπως την Ιαπωνία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τις Η.Π.Α.(Charilaos et al., 2015). Σύμφωνα με την έρευνα των Einarsen , 

Hoel & Notelaers (2009) υψηλά ποσοστά στο ερωτηματολόγιο NAQ-R συνδέονται με 

κακή πνευματική υγεία, υψηλά ποσοστά ψυχοσωματικών παραπόνων , χαμηλή 

επίδοση, αυξημένα ποσοστά απουσιασμού και υψηλότερη τάση για εγκατάλειψη της 

εργασίας. Eπίσης, το ερωτηματολόγιο NAQ-R παρουσιάζει εξαιρετική εγκυρότητα 

δομής και κριτηρίων ( Τsuno et al., 2010. Charilaos et al., 2015) και σε συνδυασμό με 

το Latent Class Cluster (LCC) το συγκεκριμένο εργαλείο είναι κατάλληλο προκειμένου 

να διαιρεθούν οι εργαζόμενοι σε διαφορετικά επίπεδα έκθεσης σε εργασιακή 

παρενόχληση  (Charilaos et al., 2015). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε σε έρευνες τόσο στη 

Νορβηγία (Nielsen et al., 2009. Johan Hauge, Skogstad & Einarsen, 2007) όσο και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο , στις οποίες όπως αποδείχθηκε ο συντελεστής αξιοποστίας α του 

Cronbach της εργασιακής παρενόχλησης ήταν από 0.88 έως  0.90. σημαντικά 

υψηλότερος του διεθνώς αποδεκτού κατώτατου ορίου α = 0.70.   

 Leymann Inventory of  Psychological Terror-LIPT 
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 ΟΣουηδός ψυχολόγος και καθηγητής Πανεπιστημίου Heinz Leymann (1990) 

ανέπτυξε στη σουηδική γλώσσα το εργαλείο LIPT, που είναι το ακρωνύμιο για το 

Leymann Inventory of Psychological Terror και το οποίο περιλαμβάνει 45 ερωτήματα/ 

δηλώσεις (items) που συνιστούν εργασιακή παρενόχληση (Cowie et al., 2002). 

Ανάλογα με  την έρευνα που διεξάγεται  τα ερωτήματα μετριούνται είτε σε εξάβαθμη 

κλίμακα συχνότητας εμφάνισης (Niedl ,1996) είτε  σε τρίβαθμη ή τετράβαθμη κλίμακα 

(Zapf, Knortz & Kulla, 1996). Τα ερωτήματα /δηλώσεις προήλθαν μέσω 300  ατομικών 

συνεντεύξεων που διεξήγαγε ο Leymann στη δεκαετία του '80. Στο ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιείται ο ορισμός του Leymann (1990) για την εργασιακή παρενόχληση 

συνεπώς ένα άτομο εκλαμβάνεται ως θύμα εργασιακής βίας αν μία ή περισσότερες από 

τις 45 ενέργειες που περιγράφονται σε αυτό συμβαίνουν τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα για μια περίοδο τουλάχιστον ενός έτους  (Langevin, Francois, Boini, & Riou, 

2012). Ο Leymann (1996) διενήργησε ανάλυση παραγόντων στο ερωτηματολόγιο LIPT 

και προσδιόρισε τους παρακάτω παράγοντες : α. κακή επικοινωνία β. συμπεριφορά που 

στοχεύει στον εξευτελισμό γ. περιθωροποίηση- απομόνωση δ. συχνές αλλαγές 

καθηκόντων με  στόχο την τιμωρία  ε. βία ή απειλή βίας. Επίσης, ανάλυση παραγόντων 

πραγματοποιήθηκε και από τον Niedl (1995) ο οποίος προσδιόρισε επτά παράγοντες:  

α. επίθεση κατά της ακεραιότητας του ατόμου, β.  απομόνωση, γ.  άμεση ή έμμεση 

κριτική , δ. ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων ε. απειλές, στ..σεξουαλική 

παρενόχληση και ζ. προσβολή κατά της προσωπικής ζωής του ατόμου. (Cowie et al., 

2002). Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε οτι το ερωτηματολόγιο αυτό καθώς αριθμεί τα 

περισσότερα στοιχεία καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις διάφορες μορφές επιθετικής 

συμπεριφοράς και παρουσιάζει αποδεκτή αξιοπιστία (Cowie et al., 2002). 

 LIPT-II  : η αναθεωρημένη εκδοχή του LIPT 

 Eυρέως  χρησιμοποιήθηκε και η αναθεωρημένη εκδοχή του LIPT γνωστή ως 

LIPT-II σε γερμανική μετάφραση (Zapf et al., 1996. Niedl 1996.), η οποία 

περιλάμβανε 46 ερωτήματα/ δηλώσεις (items) που περιγράφουν ενέργειες που 

συνιστούν παρενόχληση . 

 Εκτός λοιπόν από τα εργαλεία NAQ και LIPT που είναι και τα δημοφιλέστερα 

αναπτύχθηκαν και άλλες κλίμακες μέτρησης της εργασιακής παρενόχλήσης όπως η 

κλίμακαWork Harassment Scale (WHS),  ο κατάλογος Bergen Bullying Index ή το 

εργαλείο των Baron et al. (1999). 

 WHS (Work Harassment Scale) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_Leymann
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 Το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης αναπτύχθηκε από τους Björkqvist, 

Österman, & Hjelt-Back (1994) προκειμένου να μελετηθεί η επιθετικότητα μεταξύ των 

εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο. Το WHS στην αρχική τoy μορφή περιλάμβανε 24 

ερωτήματα/δηλώσεις με τις οποίες οι ερωτώμενοι αξιολογούν σε πεντάβαθμη  

απαντητική κλίμακα πόσο συχνά έχουν εκτεθεί σε καταπιεστικές και ταπεινωτικές 

ενέργειες από τους συναδέλφους τους, κατά τους τελευταίους έξι μήνες . Τα 

ερωτήματα/δηλώσεις αφορούν σε συμπεριφορές όπως για παράδειγμα  άσκηση 

αδικαιολόγητης κριτικής, φωνές, απομόνωση, διατύπωση αναληθειών. Επίσης, οι 

συμμετέχοντες προσδιορίζουν αν ο επιτιθέμενος είναι άνδρας ή γυναίκα. Να 

επισημανθεί οτι ο συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach ήταν 0.95. Επιπρόσθετα, οι 

Björkqvist, Österman , & Lagerspetz (1994 ) διενήργησαν ανάλυση παραγόντων του 

WHS καταλήγοντας στις  δύο ακόλουθες υποκλίμακες: α. της συγκεκαλυμμένης  

επιθετικότητας που αναφέρεται ως « επιθετικότητα που  εμφανίζεται με λογική μορφή » 

και β.  της «κοινωνικής χειραγώγησης ». Η επιθετικότητα που  εμφανίζεται με λογική 

μορφή παρουσίαζε συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach της εργασιακής 

παρενόχλησης στο 0.70  και περιλαμβάνει στοιχεία όπως « περιορισμένες ευκαιρίες  για 

ατομική έκφραση », « το άτομο να διακόπτεται », «άσκησης άδικης κριτικής 

αναφορικά με την εργασία » και «άσκηση κριτικής ». Η κοινωνική χειραγώγηση 

εμφανίζει συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach της εργασιακής παρενόχλησης στο 

0.82 και περιλαμβάνει στοιχεία όπως « προσβλητικά σχόλια για την προσωπική ζωή 

ενός ατόμου », « πισώπλατα μαχαιρώματα », « διάδοση ψεύτικων φημών»,ή « να  μην  

μιλούν το άτομο » (Cowie et al., 2002). Αργότερα, το ερωτηματολόγιο 

αναδιαμορφώθηκε  από  τους Βjörkqvist & Österman (1998) και περιελάμβανε 26 

ερωτήματα/δηλώσεις που επίσης αξιολογούνται σε πεντράβαθμη κλίμακα. Τα 

παραπάνω ερωτήματα αξιολογούν τη συχνότητα της έκθεσης του εργαζόμενου σε 

ενέργειες που συνιστούν  παρενόχληση στο χώρο εργασίας του κατά τους τελευταίους 

έξι μήνες  και περιλαμβάνουν συμπεριφορές όπως για παράδειγμα υπερβολική κριτική, 

προσβλητικά σχόλια για την ιδιωτική ζωή ή χλευασμό ενώπιον τρίτων (Baguena  al., 

2011). 

 Η κλίμακα  των Baron et al (1999) 

 

 Οι Baron et al. (1999) ανέπτυξαν μία κλίμακα με 40 ερωτήματα /δηλώσεις η 

οποία περιγράφει την επιθετικότητα στον εργασιακό χώρο και βαθμολογείται σε 

πεντάβαθμη κλίμακα εμφανίζοντας συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach της 

εργασιακής παρενόχλησης στο 0.95. Η ανάλυση των παραγόντων που διενεργήθηκε 
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δίνει προτεραιότητα σε τρεις κύριους παράγοντες : α. εκφράσεις επιθετικότητας , β. 

παρακώλυση και γ. φανερή επιθετικότητα. Επιπλέον, ένα από τα ερωτήματα 

διερευνούσε τη συχνότητα με την οποία οι ερωτώμενοι συμπεριφέρονταν με 

επιθετικότηα σε βάρος ποικίλων στόχων όπως για παράδειγμα  σε βάρος υφιστάμενου, 

προϊστάμενου κ.ο.κ. (Cowie et al., 2002). 

 The Bergen Bullying Index  

 

 Οι Einarsen, Raknes & Matthiensen  (1994) περιγράφουν τον κατάλογο Bergen 

Bullying Index, ο οποίος αποτελείται από πέντε ερωτήματα/ δηλώσεις , τα οποία 

βαθμολογούνται σε τετράβαθμη κλίμακα με συντελεστή  αξιοπιστίας α του  Cronbach’s 

alpha  στο 0.86. Αυτός ο κατάλογος μετρά γενικά την αντίληψη των συμμετεχόντων 

αναφορικά με την επίδραση της παρενόχλησης τόσο στους ίδιους όσο και στους άλλους 

εργαζόμενους στον εργασιακό χώρο (Cowie et al., 2002). 

 

2.1.3 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Εργασιακής Παρενόχλησης 

 

 Όπως παρατήρησαν οι Hoel & Salin (2003), η εργασιακή παρενόχληση είναι 

ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο το οποίο σπανίως μπορεί να επεξηγηθεί 

από ένα μεμονωμένο παράγοντα. Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πιο 

σημαντική αιτία της εργασιακής παρενόχλησης εντοπίζεται στην προσωπικότητα είτε 

του θύματος είτε του θύτη. Τα ψυχολογικά λοιπόν,  και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά 

του θύτη και τους θύματος είναι παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την 

παρενόχληση. Για παράδειγμα, η ζήλεια που αισθάνεται ο θύτης για το θύμα (Einarsen, 

1999) και η χαμηλή αυτοεκτίμηση του θύματος (Einarsen et al., 1994) αποτελούν 

κάποιους από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση της παρενόχλησης. 

Όπως μάλιστα υποστηρίζεται υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που προδιαθέτουν μερικά άτομα στο να γίνουν είτε θύτες είτε θύματα 

(Zapf & Einarsen, 2003). Από άλλους ερευνητές υποστηρίζεται ότι το στοιχείο που  

στοχοποιείται περισσότερο δεν είναι το άτομο που εκτελεί το ρόλο , αλλά η θέση που 

κατέχει γεγονός που σημσίνει ότι οποιοσδήποτε και αν  κατείχε τη συγκεκριμένη θέση 

θα έπεφτε θύμα της παρενόχλησης (Einarsen et al., 2003. Leymann & Gustaffson, 

1996). Κατά τις Standmark και Hallberg (2007) τα θύματα είναι είτε δυνατές , είτε 

ευάλωτες προσωπικότητες . Στην πρώτη περίπτωση γίνεται λόγος για ικανά άτομα με 

υψηλό βαθμό αφοσίωσης και παρακίνησης, με αίσθηση της συνεργασίας, επιμελή  και  
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επιτυχημένα. Όλα τα παραπάνω γνωρίσματα της προσωπικότητας ενός ατόμου  

εκλαμβάνονται ως απειλητικά από τους συναδέλφους τους (Coyne , Seigne & Randall, 

2000. Davenport et al., 1999. Namie & Namie, 2000). Σύμφωνα με τον Yamada (2000) 

στόχο συνιστούν όχι μόνο οι πιο ευάλωτοι ,αλλά και όσοι απειλούν την ανώτερη θέση, 

την εξουσία του θύτη. Αντίστοιχα, οι Aquino & Lamertz (2004) και οι Zapf & Einarsen 

(2011) κάνουν λόγο για δύο τύπους θυμάτων : τον προκλητικό και τον ευάλωτο τύπο. 

Ειδικότερα , στην δεύτερη περίπτωση τα άτομα διαθέτουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους όπως για παράδειγμα χαμηλη αυτοεκτίμηση,  

υψηλό επίπεδο άγχους , εσωστρέφεια , ευσυνειδησία , υψηλή δέσμευση στην εργασία , 

ευαισθησία καθώς και υποτακτικότητα με αποτέλεσμα να προσελκύουν συμπεριφορές 

που χαρακτηρίζονται από την ψυχολογική βία (Hirigoyen , 2002. Zapf and Einarsen, 

2003.). Τα αδύναμα και ευάλωτα άτομα συνεπώς είναι περισσότερο πιθανόν να 

αποτελούν στόχο επιθετικής συμπεριφοράς (Clegg, 1990). 

 Επιπρόσθετα, η εμφάνιση της εργασιακής παρενόχλησης ενδέχεται να 

επηρεαστεί από κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα το φύλο, η 

ηλικία, τα σωματικά γνωρίσματα, η προέλευση ,η οικογενειακή κατάσταση, το 

μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση, ή οι θρησκευτικές ή πολιτικές  

πεποιθήσεις  (Di Martino et al., 2003.Fajana e tal., 2011 ). Σύμφωνα με τον Ramsey 

(2002) οι νεώτεροι, πιο αδύναμοι και κατώτεροι ιεραρχικά υπάλληλοι τείνουν να 

θυματοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό. Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει και η έρευνα 

των Vartia & Hyyti (2002) με δείγμα αποτελούμενο από 896 σωφρονιστικούς 

υπαλλήλους στην Φιλανδία .  Σύμφωνα με τα ευρήματα  οι νεώτερες τόσο ηλικιακά όσο 

και από άποψη εργασιακής εμπειρίας γυναίκες παρενοχλούνταν σε μεγαλύτερο βαθμό 

σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. H έρευνα επίσης, αποδεικνύει ότι οι 

γυναίκες πέφτουν θύματα παρενόχλησης σε μεγαλύτερο βαθμό (Björkqvist,Österman,  

& Hjelt-Back, 1994a), καθώς μέσω της κοινωνικής μάθησης έχουν μυηθεί στο να είναι 

λιγότερο δυναμικές και επιθετικές και περισσότερο αδύναμες ως προς το να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους (Zapf et al.,2003). Ειδικότερα στον δημόσιο τομέα η 

οργανωσιακή δέσμευση ενδεχομένως να λειτουργεί ανασταλτικά για μια γυναίκα ως 

προς την αναγνώριση της κατάχρησης της εξουσίας ( Lewis, 2006) . Επίσης, θα πρέπει 

να λάβουμε υπόψη οτι οι πιθανότητες να παρενοχλούνται οι γυναίκες σε μεγαλύτερο 

ποσοστό αυξάνονται εξαιτίας του γεγονότος ότι τις περισσότερες φορές  κατέχουν μέσα 

σε έναν οργανισμό τις υφιστάμενες θέσεις (Poilpot-Rocaboy, 2006).  Τα θύματα της 

παρενόχλησης περιλαμβάνουν συναδέλφους και προϊστάμενους,  όπως επίσης και 
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υφισταμένους (Davenport et al.,1999.Einarsen et al.,2003. Lewis,2001), γεγονός που 

υποδηλώνει οτι κάθε εργαζόμενος ανεξαρτήτου ιεραρχικού επιπέδου ενδέχεται να 

αποτελέσει στόχο της παρενόχλησης  ( Davenport et al.,1999. Leymann, 1996). 

 Από την άλλη πλευρά, γίνεται λόγος για το προφίλ των θυτών , που σημαίνει οτι 

οι θύτες διακρίνονται και αυτοί με τη σειρά τους από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους.  Η έρευνα που αφορά στο προφίλ των θυτών είναι αμφίσημη. Σε 

μερικές έρευνες  περιγράφονται ως αυταρχικοί, επιθετικοί, παρορμητικοί, εγωκεντρικοί, 

ανταγωνιστικοί, εμεταλλευτές, χωρίς διευθυντικές ικανότητες, κακοί,  ακόμη και 

σαδιστές ή ψυχοπαθείς (McCarthy,2001.Seigne,Coyne, Randall & Parker ,  2007), ενώ 

σε άλλες έρευνες υποστηρίζεται ότι  δεν αποτελούν προβληματικές προσωπικότητες 

(Poilpot-Rocaboy, 2000). Η επιθετική συμπεριφορά των θυτών εκδηλώνεται με 

διάφορους τρόπους,  όπως για παράδειγμα με την ανάθεση ανούσιων και πολλές φορές 

υπερβολικών σε φόρτο εργασιών, με τη συνεχή αλλαγή οδηγιών ,  την υποτίμηση της 

απόδοσης των εργαζομένων, την παρακώλυση της προαγωγής τους , την απόκρυψη 

πληροφοριών και εγγράφων , τον ορισμό ανέφικτων προθεσμιών επιφέροντας κατα 

συνέπεια τον περιορισμό της παραγωγικότητας των εργαζομένων γεγονός που προκαλεί 

τεράστιο οικονομικό κόστος στον οργανισμό (Vega & Comer, 2005) . Οι Zapf & 

Einarsen (2003) διακρίνουν τρία είδη παρενόχλησης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 

του θύτη . Πρώτον, η παρενόχληση που οφείλεται στην προσπάθεια του θύτη να 

διατηρήσει την αυτοεκτίμησή του , γεγονός που προκαλεί περισσότερο επιθετική 

συμπεριφορά με αναστάτωση , θυμό , άγχος και φθόνο . Δεύτερον, αυτή που οφείλεται 

στην έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων εκ μέρους του θύτη με την έννοια ότι στερείται 

συναισθηματικού ελέγχου και αυτοκριτικής . Τέλος, η παρενόχληση που αποδίδεται 

στη μικροπολιτική συμπεριφορά και στοχεύει στο να προστατευτεί ή και να βελτιωθεί η 

θέση του θύτη μέσα στον οργανισμό. 

 Σύμφωνα με τοn Einarsen (2000) και τους Cowie eτ al.  (2002) σημαντικός 

παράγοντας για την εμφάνιση της εργασιακής παρενόχλησης αποτελεί η έλλειψη 

ισορροπίας αναφορικά με την εξουσία . Κατά συνέπεια, στις περισσότερες περιπτώσεις 

εκδήλωσης συμπεριφορών εργασιακής παρενόχλησης οι προϊστάμενοι αναφέρονται ως 

οι πιο τυπικοί θύτες (Rayner, Hoel & Cooper, 2002). Ειδικότερα , η επιθετική 

συμπεριφορά ενάντια στους εργαζομένους θεωρείται οτι αποτελεί δικαιολογημένη 

συμπεριφορά και τον κανόνα για τους άντρες προϊσταμένους (Glomb, 2002), με 

αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι να παρενοχλούνται κατά κύριο λόγο από τους άντρες 

προϊσταμένους (Rayner, 1997). Στην έρευνα των Standmark & Hallberg, (2007) οι 
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θύτες παρουσιάζονται να λαμβάνουν από μόνοι τους όλες τις αποφάσεις , να είναι 

απότομοι και αυταρχικοί απέναντι στους εργαζόμενους τους οποίους στοχοποιοιούν και  

φθονούν λόγω των υψηλότερων προσόντων που διαθέτουν. Στην έρευνα των 

Shallcross, Sheesan & Ramsay  ( 2008) οι θύτες παρουσιάζονται ως  ανασφαλείς και με 

έλλειψη  ενσυναίσθησης . Κύριος στόχος τους αποτελεί  η εξεύρεση τρόπου για να 

προαχθεί η καριέρα τους  και  επιτυγχάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των θυμάτων 

τους ασκώντας υπέρμετρη κριτική και διαδίδοντας κακοήθη σχόλια.  

 Iδιαίτερο επίσης , ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες –θύτες 

τείνουν να στοχοποιούν άλλες γυναίκες (Namie & Namie ,1999).  Σύμφωνα με τους 

Bruner & Costello (2003) οι γυναίκες που κατέχουν υψηλά ιστάμενη θέση με ύπουλα 

και συγκαλλυμένα μέσα, όπως για παράδειγμα με τη διάδοση φημών αλλά  και με 

αβάσιμες, συκοφαντικές κατηγορίες εναντίον της απόδοσης,  των ικανοτήτων και της 

παραγωγικότητας των θυμάτων ,  εμποδίζουν τις γυναίκες που διαθέτουν προσόντα από 

το να γίνονται αντιληπτές και να προάγονται . 

 Σύμφωνα με τον Björkqvist (2001) o ανταγωνισμός για την εργασιακή 

καταξίωση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την παρενόχληση. Τα ευρήματα 

μάλιστα  των Standmark & Hallberg (2007) αποδεικνύουν οτι οι θύτες φθονούν τα 

θύματα καθώς αυτά διαθέτουν υψηλότερα προσόντα  και όπως  υποστηρίζεται η 

μακροχρόνια πάλη για εξουσία ειδικά στον δημόσιο τομέα αποτελεί την γενεσιουργό 

αιτία για την παρενόχληση . Κατά τον Nazarko (2001) η παρενόχληση λαμβάνει χώρα 

όταν στον εργασιακό χώρο υπάρχει έλλειψη ισορροπίας αναφορικά με την εξουσία. 

Αυτή η πάλη για την εξουσία θεωρείται η αφετηρία ή το πρώιμο στάδιο της εργασιακής 

παρενόχλησης και στοχεύει στους χαμηλότερου ιεραρχικά επιπέδου υπαλλήλους (Salin, 

2001. Einarsen et al.,2003). Αντίθετα, τα άτομα που κατέχουν υψηλά ιστάμενες θέσεις 

είναι λιγότερο πιθανόν να περενοχληθούν και αυτό γιατί  η εξουσία  που κατέχουν 

λόγω της θέσης τους στην ιεραρχία τους παρέχει προστασία από τέτοιου είδους 

συμπεριφορές (Hodson, Roscigno & Lopez, 2006). Οι Hodson et al. (2006) 

υποστήριξαν οτι  η αλληλεπίδραση της έλλειψης εξουσίας και του οργανωσιακού χάους 

επιδρά θετικά στην εκδήλωση του φαινομένου. Αυτό δηλαδή σημαίνει οτι οι υπάλληλοι 

με χαμηλό κύρος  και οι οποίοι  δεν κατέχουν εξουσία και παράλληλα η κακοδιοίκηση 

που είναι το επακόλουθο της ανεπαρκούς ηγεσίας συμβάλλουν στη δημιουργία 

εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την παρενόχληση. 
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 Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που πρεσβεύουν οτι η 

εργασιακή παρενόχληση αποτελεί κατεξοχήν οργανωσιακό πρόβλημα και όχι 

αποκλειστικά ατομικό πρόβλημα του θύτη ή του θύματος (Hoel et al., 2001, Lewis & 

Orford, 2005, Peyton, 2003). Έχει λοιπόν, επικρατήσει η άποψη οτι οι οργανισμοί 

παίζουν ενεργό ρόλο στην εμφάνιση της παρενόχλησης, καθώς οι εργαζόμενοι 

αλληλεπιδρούν στα προβλήματα του εργασιακού τους περιβάλλοντος (Liefooghe & 

Mac Davey, 2001). Η οργανωσιακή επίσης , κουλτούρα και η χαμηλού επιπέδου ηθική  

αποτελούν μερικούς από τους σημαντικούς παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση της 

παρενόχλησης (Leymann & Gustafsson, 1996). Σε πολλές μάλιστα  περιπτώσεις τα 

χαρακτηριστικά του οργανισμού και το ψυχολογικό εργασιακό περιβάλλον που 

κυριαρχεί σε αυτόν επιτείνουν το πρόβλημα και αποτελούν τις κύριες αιτίες για την 

εκδήλωση του φαινομένου (Agervold & Mikkelsen, 2004. Liefooghe & MacDavey, 

2001. Vartia, 1996 ) .  

 Ειδικότερα , ο Davenport et al.,(1999) προσδιόρισε ως κύριους παράγοντες για 

την επικράτηση της εργασιακής παρενόχλησης : την κακή επικοινωνία, την 

δυσλειτουργική οργανωσιακή δομή και κουλτούρα,  καθώς και το εξωτερικό 

περιβάλλον. Ο Einarsenen et al., (1994) τόνισε την συμβολή της σύγκρουσης των 

ρόλων και της δυσαρέσκειας προς την διοίκηση στην εμφάνιση του φαινομένου , ενώ η 

Vartia (1996) συσχέτισε τα περιστατικά παρενόχλησης με την κακή ροή των 

πληροφοριών στο εσωτερικό ενός οργανισμού, τον αυταρχικό τρόπο επίλυσης των 

διαφορετικών απόψεων και την έλλειψη αμοιβαίων συζητήσεων αναφορικά με τα 

καθήκοντα και τους στόχους. Επίσης, υποστηρίχτηκε ότι  σε εργασιακά περιβάλλοντα 

με πιεστικές συνθήκες και έντονο ανταγωνισμό η παρενόχληση γίνεται κανόνας και 

αποτελεί στοιχείο της εργασιακής  καθημερινότητας (Ironside & Seifert, 2003.  

McCarthy et al. , 1995. Salin, 2003), Εργαζόμενοι που βιώνουν έντονη πίεση στην 

εργασία τους , είτε λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας , είτε λόγω της χαμηλής 

αυτονομίας που διαθέτουν είναι πιθανόν να εκδηλώσουν τέτοια συμπεριφορά (Baillien , 

De Cuyper & De Witte, 2011). 

 Διάχυτη είναι επίσης η άποψη ότι κάποιοι οργανισμοί κάνουν αποδεκτή κατά 

κάποιον τρόπο θα λέγαμε την εκδήλωση φαινομένων εργασιακής παρενόχλησης, 

θεωρώντας ότι « έτσι γίνονται τα πράγματα » ενσωματώνοντάς την ως μέρος της 

κουλτούρας τους και εκλαμβάνοντας την ως μέσο για να αυξηθεί η απόδοση (Bulutlar 

& Öz 2009. Cowie et al., 2002. Salin2003). Σύμφωνα με τους Εinarsen et al., (2003) η 

παρενόχληση εκδηλώνεται μόνο σε οργανισμούς των οποίων η κουλτούρα επιτρέπει ή 
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ακόμη πολλές φορές επιβραβεύει την επιθετική συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, θα πρέπει 

να επισημανθεί ο ρόλος των διαφορετικών στυλ ηγεσίας στην εμφάνιση της εργασιακής 

παρενόχλησης.  Ειδικότερα , το  κακό κοινωνικό κλίμα και ή χαμηλή ικανοποίηση με 

την ηγεσία ευνοούν την παρενόχληση ( Einarsen et al., 1994. Einarsen , 1999. Hoel & 

Cooper , 2000. Leymann,1996. O’Moore, Seigne, McGuire & Smith,  1998. Vartia , 

1996). Σε αντίθεση με την εργασιακή ασφάλεια που συνδέεται με αυξημένη 

οργανωσιακή εμπιστοσύνη ( Drucker, 1993)  η εργασιακή ανασφάλεια , η οποία 

προκαλείται μέσω της oργανωσιακής αλλαγής και της συνακόλουθης αναδιάρθρωσης, 

συνδέεται με υψηλά επίπεδα παρενόχλησης ( De Cuyper, Baillen & De Witte,  2009. 

Hearn & Parkin,  2001). 

 

2.1.4 Επιπτώσεις Εργασιακής Παρενόχλησης 

 

 Το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης επιφέρει σοβαρές αρνητικές 

συνέπειες τόσο στα θύματα , όσο και στους αυτόπτες μάρτυρες και στον ίδιο τον 

οργανισμό-φορέα στους κόλπους του οποίου εκδηλώνεται  (Hoel , Faragher & Cooper 

2004, Leymann 1996, Zapf, 1999). Καταρχήν, η εργασιακή παρενόχληση προκαλεί 

σοβαρά προβλήματα υγείας , ιδίως όταν βιώνεται σε τακτική συχνότητα (Leymann, 

1996) επηρεάζοντας δυσμενώς την ψυχική και σωματική υγεία των θυμάτων(  

Matthiensen & Einarsen, 2001, Zapf & Einarsen, 2001). Υπάρχουν αποδεδειγμένες 

αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του ατόμου που την βιώνει οι οποίες κυμαίνονται 

από συμπτώματα στρες (Arcangeli, Giorgi, Ferrero, Mucci & Cupelli, 2014. Mikkelsen 

& Einarsen 2001 . Mucci, Giorgi, Cupelli, Tomei, Tomei,  Breso-Esteve, & Arcangeli, 

2015) οξυθυμία, φόβος και άγχος (Leymann 1990. Leymann, 1996. Niedl , 1996) , 

παράπονα για ψυχοσωματικά συμπτώματα (Hansen, Blangsted, Hansen, Søgaard, & 

Sjøgaard,   2010. Niedl ,1996), αίσθημα απελπισίας και ανικανότητας ( Leymann , 

1990),  κατάθλιψη (Björkqvist et al., 1994, .Hansen et al., 2010), διαταραχές 

μετατραυματικής καταπόνησης (PTSD)  (Björkqvist et al.,1994. Groeblinghoff & 

Becker, 1996. Leymann & Gustafsson, 1996) καταλήγοντας ακόμη και σε αυτοκτονία 

(Hoel et al., 1999. Nielsen, Nielsen, Notelaers & Einarsen, 2015). Επιπλέον, 

συνακόλουθα με όλες αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία των θυμάτων όπως έχει 

αναφερθεί πλήττονται οι κοινωνικές δεξιότητες και οι κοινωνικές-οικογενειακές 

σχέσεις (Adams, 1992. Leymann, 1990. Namie, 2007a).  Διαπιστώνεται ότι τα άτομα 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tomei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25305329
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tomei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25305329
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breso-Esteve%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25305329
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arcangeli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25305329
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arcangeli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25305329
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αισθάνονται χαμηλή αυτοπεποίθηση, απομόνωση, μοναξιά και αναπτύσσουν κακές 

διαπροσωπικές σχέσεις (Chappell & DiMartino, 2006). Aξιοσημείωτο δε, είναι ότι 

γίνεται ακόμη λόγος και για κοινωνικό στιγματισμό (Lutgen-Sandvik , 2008), καθώς το 

άτομο χαρακτηρίζεται ως αδύναμη προσωπικότητα και  ταυτίζεται κοινωνικά με την 

έννοια του θύματος ( Leymann , 1996). Επίσης , η εργασιακή παρενόχληση συνδέεται 

με την μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση (Björkqvist et al., 1994 . Einarsen & Raknes, 

1997. Leymann & Gustafsson , 1996.  Quine, 1999). 

 Αναφορικά με τους αυτόπτες μάρτυρες περιστατικών εργασιακής 

παρενόχλησης, αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι σπανίως μπορούν να τηρήσουν 

ουδέτερη στάση  και να μην υποστηρίξουν τα θύματα , γεγονός που οφείλεται στο ότι 

οι στόχοι της παρενόχλησης  έχουν την τάση να αναζητούν συμπαράσταση στον 

εργασιακό τους χώρο (Einarsen,  1996) . Σε πολλές βέβαια περιπτώσεις,  οι αυτόπτες 

μάρτυρες, έχοντας επίγνωση της προσωπικής τους αδυναμίας και λόγω του φόβου που 

νιώθουν  στο ενδεχόμενο να γίνουν οι ίδιοι στόχοι (Rayner, Hoel & Cooper, 2002)  δεν 

υποστηρίζουν τα θύματα, σε σημείο να επιλέξουν να αγνοήσουν την ύπαρξη της 

κατάστασης και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να συνδράμουν στην 

παρενόχληση (Einarsen, Raknes & Matthiensen, 1994) και να στραφούν  εναντίον τους 

(Leymann, 1996). Ανεξάρτητα από την στάση που θα τηρήσουν οι αυτόπτες μάρτυρες, 

όπως έχει αναφερθεί , εκδηλώνουν και αυτοί άγχος , είτε γιατί σιωπούν,  είτε γιατί 

καλούνται ως μάρτυρες σε περίπτωση έρευνας της υπόθεσης παρενόχλησης από την 

Διοίκηση του οργανισμού. Eπίσης, εμφανίζουν μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση και 

αυξημένη πρόθεση να εγκαταλείψουν την εργασία τους (Merchant & Hoel,2003) και 

ένα ποσοστό (20%) από τους αυτόπτες  μάρτυρες εγκαταλείπουν όπως και τα θύματα 

την εργασία τους (Mayhew, McCarthy, Chappell, Quinlan ,Barker & Sheehan, 2004). 

 Τέλος, αν και οι περισσότερες έρευνες μελετούν την επίδραση της εργασιακής 

παρενόχλησης στα άτομα,  ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί και στη μελέτη των 

επιπτώσεών της στον ίδιο τον  οργανισμό , εντός του οποίου εκδηλώνεται,  καθώς το 

κόστος που επιφέρει είναι  σημαντικότατο (Hoel, Einarsen & Cooper, 2003, Sheehan, 

McCarthy, Barker & Henderson, 2001). Σε οργανωσιακό επίπεδο η σοβαρότερη 

επίπτωση που επέρχεται λόγω της εργασιακής παρενόχλησης είναι η κινητικότητα του 

προσωπικού , εξαιτίας του ότι τα θύματα αναγκάζονται λόγω των συνθηκών να 

εγκαταλείψουν εθελοντικά την εργασία τους (Glambek, Matthiensen , Hetland & 

Einarsen ,2014). Σε αυτή την περίπτωση ο οργανισμός επιβαρύνεται με το κόστος της 

επιλογής, πρόσληψης και εκπαίδευσης νέου προσωπικού. Επιπρόσθετα, ο απουσιασμός 
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των εργαζομένων, ο οποίος οφείλεται στα  προβλημάτα υγείας που αντιμετωπίζουν ως  

απόρροια της παρενόχλησης, αυξάνει τα έξοδα που αφορούν στη χορήγηση επιδομάτων  

υγείας (Giga, Hoel & Lewis, 2008a),  ενώ παράλληλα, η κλονισμένη υγεία των 

θυμάτων επιφέρει σταδιακά την μείωση της εργασιακής τους ικανοποίησης με αρνητικό 

αντίκτυπο στην παραγωγικότητά και στην απόδοσή τους (Hoel et al., 2003).  Άλλες 

επιπτώσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία αφορούν στην πρόωρη συνταξιοδότηση 

των εργαζομένων που έχουν υποστεί παρενόχληση, στην έκφραση παραπόνων, σε 

δικαστικούς αγώνες και αποζημιώσεις (Giga et al., 2008a). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η  περίπτωση της Αυστραλίας , όπου , όπως αναφέρεται από την 

Hutchinson (2011), η Επιτροπή Παραγωγικότητας (Australian Productivity 

Commission –APC 2010) υπολόγισεότι η εργασιακή παρενόχληση και οι επιπτώσεις 

της ( απουσιασμός, κινητικότητα, αξιώσεις  για αποζημίωση του προσωπικού) επέφερε 

εξαιρετικά μεγάλο κόστος στη χώρα που ανήλθε μάλιστα στα 14.8 δισεκατομμύρια 

ετησίως . 

 

2.1.5 Διερεύνηση Εργασιακής  Παρενόχλησης στην Δημόσια Διοίκηση / 

Τοπική  Αυτοδιοίκηση 

 

 Οι έρευνες που διεξήχθησαν κατά τα τελευταία έτη επισήμαναν την μεγάλη 

διακύμανση που παρατηρείται αναφορικά με την επικράτηση της εργασιακής 

παρενόχλησης  στις  διάφορες χώρες (Serafeimidou & Dimou, 2016). Οι περισσότερες 

έρευνες αναφέρουν ότι ένα ποσοστό μεταξύ του 10% και 20% των εργαζομένων 

παρενοχλούνται ετησίως ( Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper,2003). Σύμφωνα με την 

Τρίτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (Paoli & Merillie , 2001 ) το 2000  

ένα ποσοστό της τάξης του 9% των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (χωρίς να 

συμπεριλαμβάνει τα νέα μέλη) δέχτηκε παρενόχληση, ενώ σύμφωνα με τους Di 

Martino et al.(2003) το ποσοστό κυμαίνεται περίπου στο 9% ανάλογα με την χώρα : με 

υψηλά ποσοστά σε χώρες όπως η Φιλανδία (15%), η Ολλανδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (14%) και η Σουηδία  (12%) , σε αντίθεση με τα χαμηλότερα ποσοστά που 

εμφανίζουν οι  νότιες  Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία (4%) , 

καθώς και η Ισπανία και η Ελλάδα (5%). 

 Σύμφωνα με την έρευνα στηνοποία συμμετείχαν  εργαζόμενοι στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου το 9% του προσωπικού ανέφερε 
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περιστατικά παρενόχλησης (Lewis, Sheehan & Davies, 2008). Στην Κροατία , το 22,4% 

των δασκάλων της δημόσιας εκπαίδευσης υπέστη διαφορετικές μορφές παρενόχλησης  

κατά τους τελευταίους 12 μήνες (Russo , Milić,  Knežević, Mulić, & Mustajbegović,  

2008). Στην Ιταλία, το 6,4% των εργαζομένων των υπό μελέτη  δημόσιων και ιδιωτικών 

οργανισμών υπήρξαν θύματα παρενόχλησης (Giorgi, 2009). 

 Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Eurofound (2015) αναφορικά με τη βία 

και την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο στα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, τα φαινόμενα 

βίας αυξήθηκαν μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000 και μάλιστα τα 

ευρήματα την περίοδο από το 2005 έως το 2010 απέδειξαν ότι οι απειλές και η 

παρενόχληση αυξήθηκαν συνολικά μέσα σε μια πενταετία σε ποσοστό της τάξης του 

3,7% , καθώς από το ποσοστό 11,2% του 2005 έφθασαν στο 14.9% το 2010. Μεγάλη 

διακύμανση παρατηρείται στα ποσοστά εργασιακής παρενόχλησης που εμφανίζει η 

κάθε χώρα ξεχωριστά : από το 6 % της Κύπρου , στο 11, 2% της Ελλάδας και πάνω από 

20% στην Αυστρία, Τσεχία, Φιλανδία και Νορβηγία.  

 Σύμφωνα με την έρευνα των Lewis & Orford (2005) υψηλά ποσοστά 

εργασιακής παρενόχλησης καταγράφηκαν και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας με  δείγμα 10 εργαζόμενους στον παραδοσιακά 

γυναικοκρατούμενο και υψηλού κινδύνου για τέτοιου είδους φαινόμενα χώρο της 

υγείας, επιβεβαιώνει  τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Quine, 1999. Savva & 

Alexandrou, 1998) . Η έρευνα επίσης, επαληθεύει το γεγονός ότι η παρενόχληση είναι 

με εξελισσόμενη και πολύπλοκη κοινωνική διεργασία, την οποία ο επίσημος 

οργανισμός αρνείται να αναγνωρίσει,καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση τις ικανότητες των 

προϊσταμένων και κατ'επέκταση αποτελεί απειλή για τις ίδιες τις οργανωσιακές 

λειτουργίες.  

 Στην πρώτη έρευνα που διεξήχθη με θέμα την εργασιακή παρενόχληση στην 

Τουρκία από τους Bilgel, Aytac & Bayram (2006) με δείγμα κυβερνητικούς 

υπαλλήλους από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και των σωμάτων ασφαλείας 

διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παρενόχλησης (55%) και μάλιστα όπως 

παρατηρήθηκε  οι πιθανότητες να υποστούν παρενόχληση  τα ανώτερα στην ιεραρχία 

άτομα ήταν ιδιαίτερα αυξημένες.  

 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η ποιοτική έρευνα του Lewis (2006) στη Βρετανία 

με δείγμα 10 εργαζόμενες  γυναίκες στο δημόσιο τομέα,  σύμφωνα με την οποία 9 στις 

10 συμμετέχουσες είχε υποστεί παρενόχληση,  γεγονός που επέδρασε ιδιαίτερα 
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αρνητικά στην ψυχοσωματική τους υγείας , προκαλόντας υψηλά επίπεδα άγχους και 

κλονισμό της εργασιακής τους δέσμευσης , αλλά και γενικότερα της αντίληψής τους για 

τις επαγγελματικές και οργανωσιακές αξίες.  

 Η έρευνα των Shallcross, Sheehan & Ramsay (2008), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία με συνεντεύξεις 8 εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα 

οι οποίοι  τελικώς λόγω της παρενόχλησης που υπέστησαν εξωθήθηκαν σε παραίτηση, 

εστίασε σε πέντε "κομβικά" θέματα που σχετίζονται με το φαινόμενο : την κουλτούρα 

του δημόσιου τομέα, την παθητική/μη φανερή κακοποίηση, την  εκδίωξη , την 

επίδραση στην υγεία και στις στρατηγικές αντιμετώπισης και τέλος στα 

συστήματα/διαδικασίες. Το κύριο βάρος της έρευνας επικεντρώθηκε στην κουλτούρα 

του δημόσιου τομέα (28%). Θέματα όπως η ακατάλληλη στελέχωση, τα υψηλά 

ποσοστά κινητικότητας, η έλλειψη διαφάνειας στην διαδικασία επιλογής προσωπικού,  

η ανεκτική στάση εκ μέρους της διοίκησης απέναντι σε φαινόμενα παρενόχλησης και 

κυρίως το γεγονός οτι δεν  λαμβάνεται υπόψη η πολιτισμική διαφορετικότητα εντός 

των ομάδων του οργανισμού  συμβάλλουν θετικά στην εκδήλωση και ανάπτυξη του 

φαινομένου . 

 Η έρευνα των Standmark & Hallberg (2007) με δείγμα 22 εργαζόμενους στον 

δημόσιο τομέα έριξε φως σε μια ακόμη πτυχή του φαινομένου της εργασιακής 

παρενόχλησης που σχετίζεται με την ύπαρξη σύγκρουσης αξιών σε επαγγελματικό και 

προσωπικό επίπεδο και τη συνακόλουθη πάλη για εξουσία . Η σύγκρουση αξιών και η 

πάλη για εξουσία θεωρούνται από τους γενεσιουργούς παράγοντες του φαινομένου ,οι 

οποίοι μάλιστα ενισχύονται από την ύπαρξη κακού ψυχολογικού κλίματος. 

 Σε  μια ποσοτική ανασκόπηση 136 άρθρων της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, από 

την οποία εξήχθησαν στοιχεία για 151.347 νοσοκόμες απο 160 δείγματα,  διαπιστώθηκε 

ότι τα ποσοστά της παρενόχλησης παρουσίαζαν διακύμανση ανάλογα με την περιοχή 

στον παγκόσμιο χάρτη (Αγγλόφωνες περιοχές, Ασία, Ευρώπη και Μέση Ανατολή). Τα 

αποτελέσματα  ήταν αποκαλυπτικά, καθώς το 36,4% του νοσηλευτικού προσωπικού  

ανέφερε ότι είχε  υποστεί σωματική βία,  το 66,9% μη σωματική βία,  το 39,7%  

δήλωσε θύμα παρενόχλησης και τέλος το 25% ανέφερε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής 

παρενόχλησης. Εντύπωση επίσης, προκαλεί το γεγονός οτι τα υψηλότερα ποσοστά 

σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης παρατηρήθηκαν στις χώρες της Μέσης 

Ανατολής  (Spector, Zhou, & Che, 2013). 
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 Σε υψηλά ποσοστά (83,2%) κυμάνθηκε η εργασιακή παρενόχληση στη 

Μαλαισία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Omar, Mokhtar & Hamzah,  

(2015) με δείγμα 112 εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και μάλιστα το  34,5% των 

εργαζομένων ανέφερε  ότι έχει βιώσει πολύ σοβαρά περιστατικά παρενόχλησης. Η εν 

λόγω έρευνα ανέφερε ως τις πιο συχνές μορφές αρνητικών ενεργειών την ανάθεση 

καθηκόντων με ανέφικτους στόχους και προθεσμίες, την ανάθεση κατώτερων 

καθηκόντων σε σχέση με τα προσόντα ή τις ικανότητες του ατόμου και την 

εκφοβιστική συμπεριφορά . 

 

2.1.6 Διερεύνηση Εργασιακής Παρενόχλησης στην Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

 Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, η εργασιακή παρενόχληση 

στην Ελλάδα  έχει ελάχιστα μελετηθεί (Serafeimidou & Dimou, 2016) , αν  και τα 

τελευταία χρόνια τα αναφερθέντα περιστατικά εργασιακής παρενόχλησης αυξάνονται 

σημαντικά σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα (Σπυριδάκης, 2009) . Μάλιστα όπως 

αναφέρεται στην  έρευνα της δημοσιογράφου Πίνη (Ελευθεροτυπία, 2006) ένας στους 

δέκα Έλληνες παραδέχεται συνθήκες παρενόχλησης στην εργασία του, ενώ 5% των 

Ελλήνων έχουν υποστεί περιστατικά σωματικής βίας.  Η παραπάνω κατάσταση ίσως να 

οφείλεται στο γεγονός οτι η Ελλάδα βιώνει από το 2009 και εξής συνθήκες οικονομικής 

κρίσης με τις  συνακόλουθες εκτεταμμένες διαρθρωτικές αλλαγές  που περιλαμβάνουν 

περικοπές στον προϋπολογισμό, μειώσεις στο προσωπικό και ειδικότερα για τον 

Δημόσιο τομέα εξορθολογισμό και αναδιοργάνωση (Serafeimidou & Dimou, 2016) . 

Όπως  μάλιστα αναφέρεται στη μελέτη των Hoel & Cooper (2000) αυτού του είδους oι 

συνθήκες ευνοού την καλλιέγεια αισθήματος αβεβαιότητας, αναστάτωσης και 

αυξάνουν το άγχος, με αποτέλεσμα τα περιστατικά εργασιακής παρενόχλησης να 

αυξάνονται σημαντικά.  

 Οι εμπειρικές έρευνες  με θέμα την εργασιακή παρενόχληση  στην Ελλάδα είναι 

σχεδόν ανύπαρκτες στην ελληνική βιβλιογραφία (Galanaki & Papalexandris, 2011) και 

προέρχονται κατεξοχήν από τον χώρο της υγείας. Σε έρευνα με νοσηλευτές/τριες στα 

ελληνικά Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών διαπιστώθηκε ότι οι συγκρούσεις που 

συνιστούν εργασιακή παρενόχληση μεταξύ συναδέλφων εμφανίζονται σε ποσοστο της 

τάξεως του 24%. Επίσης , στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 44% ήταν πολύ 

δυσαρεστημένο από τον τρόπο που η διοίκηση αντιμετώπισε το περιστατικό , ενώ ένα 
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σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 15% θεωρεί ότι είναι ένας από τους λόγους που 

θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα (Νέλλα, Γκούζου και συν., 2004). Στην έρευνα των 

Παπαδάκη και Χουστουλάκη (2007) που πραγματοποιήθηκε σε δύο μεγάλα δημόσια 

νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου εξήχθη το συμπέρασμα ότι πάνω από τους μισούς 

νοσηλευτές του δείγματος (52,6%) έχουν πέσει θύμα εργασιακής παρενόχλησης στην 

εργασία τους.  Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι  το συντριπτικό ποσοστό της τάξεως 

του 97,7% θεωρεί ότι ο φόρτος εργασίας συμβάλλει στην εμφάνιση του φαινομένου, 

περίπου 8-9 στους 10 εργαζόμενους νοσηλευτές (86,2 %) που παρενοχλούνται είναι 

γυναίκες  και τέλος η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται κατά κύριο λόγο είναι αυτή των  

31-40 ετών. Επίσης, από τη  συγκριτική μελέτη για την ύπαρξη εργασιακής 

παρενόχλησης με μικρό δείγμα  100 εργαζομένων ενός ιδιωτικού και ενός δημόσιου 

νοσοκομείο στα Χανιά, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των εργαζομένων που είχαν 

υποστεί παρενόχληση  ή  υπήρξαν μάρτυρες ανάλογων περιστατικών στην εργασία 

τους κυμαίνονταν από 10,5 έως 12,5% .Παράλληλα, εξήχθη το συμπέρασμα ότι στο 

δημόσιο νοσοκομείο παρουσιάζονται εφανώς μεγαλύτερα ποσοστα παρενόχλησης 

(12,5%) και υπάρχουν μεγαλύτερες τάσεις για εκδήλωση του φαινομένου , σε σχέση με 

το ιδιωτικό νοσοκομείο  (10,5%)  (Μακράκης , 2009 ). Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε 

συμφωνία με παλιότερες έρευνες (Paoli&Merillie , 2000. Zapf et al., 2003. Shalcross et 

al., 2008) σύμφωνα με την οποία στο δημόσιο τομέα παρουσιάζονται εμφανώς 

υψηλότερα ποσοστά εργασιακής παρενόχλησης  σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Σε 

πολύ υψηλότερα επίπεδα κυμάνθηκε η εργασιακή παρενόχληση σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε επτά Νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας φθάνοντας το 

εντυπωσιακό ποσοστό 71% των ερωτωμένων να αναφέρουν ποικίλα ψυχοσωματικά 

συμπτώματα που προκλήθηκαν από αυτήν (Μπακέλλα, Γιάγκου & Μπαχραντίνη,  

2013). Σε παρόμοια ευρήματα κατέληξαν και οι Koukia,Mangoulia,Gonis, & Katostaras  

(2013), οι οποίοι διερεύνησαν το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης σε  ένα 

γενικό νοσοκομείο των Αθηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της  έρευνάς τους έως 

και το 80% του νοσηλευτικού προσωπικού υπήρξαν αποδέκτες ψυχολογικής ή λεκτικής 

βίας από τους  συνοδούς και επισκέπτες των νοσηλευόμενων.  

 Τα ευρήματα όλων των παραπάνω  ερευνών που διεξήχθησαν στον χώρο της 

υγείας επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η διεθνής βιβλιογραφία, 

σύμφωνα με την  οποία συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα - όπως για παράδειγμα 

της υγείας και πρόνοιας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης και των σωμάτων ασφαλείας -

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα εργασιακής παρενόχλησης (Einarsen, Hoel, Zapf & 
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Cooper,2011. Leymann & Gustafsson, 1996) .Επίσης , επιβεβαιώνεται οτι από τους 

επαγγελματίες υγείας ιδίως οι νοσηλευτές/τριες είναι αυτοί που  βιώνουν την εργασιακή 

παρενόχληση σε υψηλότερα  επίπεδα (Spector, Zhou & Che, 2013).  

 Έρευνα με θέμα την εργασιακή παρενόχληση όχι όμως στον χώρο της υγείας 

διιεξήχθη από τις Galanaki & Papalexandris (2013). Η  συγκεκριμένη έρευνα 

χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές μεθοδολογίες μέτρησης ως προς τη διερεύνηση του 

φαινομένου : τη μέθοδο αυτοαξιολόγησης και τη λειτουργική μέθοδο με 

ερωτηματολόγιο το NAQ-32.  Το  δείγμα περιλάμβανε  840 μεσαία  στελέχη  

ελληνικών επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας  

(συμπεριλαβανομένου και του δημόσιου τομέα). Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η 

πιο αυστηρή στην κατηγοριοποίηση ενός ερωτώμενου ως θύμα παρενόχλησης. Οι 

ερωτώμενοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες : α. Όχι θύμα εργασιακού 

εκφοβισμού (no workplace bullying) β. Θύμα περιοδικών επιθετικών συμπεριφορών 

(occasional negative acts) και γ.Θύμα εκφοβισμού (bullying). Τα αποτελέσματα 

αναφορικά με την εμφάνιση της εργασιακής παρενόχλησης κυμάνθηκαν μεταξύ του 13 

% (latent class cluste analysis) και του 7,3 % (self-reporting technique), ανάλογα με τη 

μέθοδο που εφαρμόστηκε. Το 47,5% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε βιώσει 

αρνητικές συμπεριφορές με μικρότερη μεν συχνότητα, αλλά συνδυαστικά και μόνο το 

39,3 % των ερωτωμένων ήταν δυνατόν να κατηγοροποιηθούν ως μη θύματα. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών ερευνών, 

γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα οτι η Ελλάδα δεν διαφέρει σε σημαντικό βαθμό 

στην εμφάνιση της εργασιακής παρενόχλησης σε σχέση με άλλες  Ευρωπαϊκές χώρες. 

 

2.2 Εργασιακή Παρενόχληση  και Φύλο 

 

2.2.1 Εννοιολογική Προσέγγιση 

 

 Με την ανάδυση του δεύτερου φεμινιστικού κινήματος και την  εμφάνιση του 

όρου "κοινωνικό φύλο", δημιουργήθηκε έντονος ακαδημαϊκός διάλογος και 

προβληματισμός  με θέμα το φύλο,  εκλαμβάνοντας τον όρο ως μια κοινωνικο-

πολιτισμική κατηγορία και διαχωρίζοντας τον από το βιολογικό φύλο ως βιολογική 

κατηγορία (Connell, 2006). Η θεωρητική επινόηση του όρου "κοινωνικό φύλο " ως 

αντίποδας του βιολογικού φύλου συνδέεται με την κοινωνιολόγο Ann Oakley (1972) , η 
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οποία υποστήριξε οτι ο όρος "βιολογικό φύλο"- sex αναφέρεται στις βιολογικές 

διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, στην ορατή 

διαφορά που οφείλεται λόγω της ανατομίας και τη συνακόλουθη διαφορά των 

αναπαραγωγικών τους λειτουργιών.  Από την άλλη πλευρά , το κοινωνικό φύλο 

"gender" αφορά στον πολιτισμό και στην κοινωνική κατηγοροποίηση σε "ανδρικό" και 

"γυναικείο" (Connell, 2006). Το κοινωνικό φύλο λοιπόν, αποτελεί κοινωνικό 

δημιούργημα , καθώς αναφέρεται στις κοινωνικές αντιλήψεις για το τι συνιστά την 

αρρενωπότητα και τι τη θηλυκότητα σε μια δεδομένη κοινωνία. (Μπουτουρίδου & 

Τσιάτα, 2014). Έτσι, με βάση το βιολογικό κριτήριο  έχουμε τη διάκριση σε υποκείμενα 

αρσενικά και θηλυκά , διάκριση που είναι φυσική και σταθερή καθώς  σχετίζεται με την 

αναπαραγωγικότητα , ενώ αντίθετα με βάση το κοινωνικό κριτήριο γίνεται η διάκριση 

σε άνδρες και γυναίκες, διάκριση που λόγω του ότι προσδιορίζεται κοινωνικά είναι 

ευμετάβλητη  (Connell, 2006). 

 

2.2.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες 

 

 Η επικράτηση των έμφυλων στερεοτύπων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 

σχέση με τον παράγοντα φύλο αναφορικά με την εκδήλωση και ανάπτυξη της 

εργασιακής παρενόχλησης. Η θεωρία για τον ρόλο του φύλου υποστηρίζει οτι άνδρες 

και γυναίκες αντιμετωπίζουν κοινωνικές πιέσεις για να αναπτύξουν συμπεριφορά που 

συνάδει με αυτήν που προσδοκάται βάση των κοινωνικών προτύπων (Kidder ,2002). 

Κατά συνέπεια, οι άντρες αναμένεται να διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως η κυριαρχία, 

η ανεξαρτησία και η επιθετικότητα,  ενώ αντιθέτως οι γυναίκες υποτίθεται οτι 

διαθέτουν ευγένεια, ευαισθησία και διακριτικότητα (Williams & Best, 1990) .Τα 

αποτελέσματα της έρευνας της Lee (2002) μέσω των 50 ποιοτικών ημιδομημένων 

συνεντεύξεων με εργαζόμενους του αναδιοργανωμένου δημόσιου τομέα του Ηνωμένου 

Βασιλείου απέδειξαν ότι οι γυναίκες που έρχονται σε κόντρα με το στερεότυπο που 

επιτάσσει ότι οι γυναίκες αναμένεται να συμπεριφέρονται με "γυναικείο" τρόπο, 

δηλάδή ήσυχα και με υπακοή, υφίστανται παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους.  

Αντίστοιχα, οι άντρες που δεν εκδηλώνουν την αποδεκτή κατά τον προϊστάμενό τους 

"αντρική" συμπεριφορά, δηλαδή δεν εκπληρώνουν τον ρόλο του αφοσιωμένου 

οικογενειάρχη , υφίστανται και αυτοί παρενόχληση.  
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 Επιπρόσθετα, ο οργανωσιακός σχεδιασμός που αφορά στις μεθόδους 

πρόσληψης, επιλογής και προαγωγής του προσωπικού, καθώς και οι εργασιακές 

συνθήκες συμβάλλουν στην εκδήλωση των οργανωσιακών έμφυλων ανισοτήτων 

(Halford & Leonard, 2001) με αποτέλεσμα την εκδήλωση των φαινομένων εργασιακής 

παρενόχλησης. Σε ανάλυση που αφορά στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εξήχθη το 

συμπέρασμα ότι λόγω της ανταγωνιστικής ακαδημαϊκής κουλτούρας μόνο αυτοί που 

είναι πρόθυμοι να δουλέψουν σε ενταντικούς ρυθμούς έχουν τη δυνατότητα να 

επιτύχουν (Thomas , 1996). Αυτή η κουλτούρα κάνει διακρίσεις κατά των γυναικών, 

και αυτό γιατί οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες ανάμεσα στις άλλες και με οικιακές 

υποχρεώσεις .  

 Επιπλέον, όπως παρατηρήθηκε η διαπροσωπική επιθετικότητα εκφράζεται από 

τα δυο φύλα με διαφορετική μορφή. Σύμφωνα με τον Farrington (1993) η παρενόχληση 

με τη μορφή σωματικής βίας είναι συχνότερη στους άντρες, ενώ στις γυναίκες 

εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας. Οι άντρες χρησιμοποιούν 

συχνότερα από ότι οι γυναίκες ένα άμεσο είδος επιθετικότητας τη λεγόμενη 

«επιθετικότητα με λογική μορφή» , ενώ οι γυναίκες θύτες προτιμούν την έμμεση 

επιθετικότητα , γνωστή και ως «κονωνική χειραγώγηση» (Österman , 2010). Σύμφωνα 

με τoν Björkqvist (1994) οι γυναίκες εκ φύσεως είναι λιγότερο επιθετικές,  λιγότερο 

επιρρεπείς στο να εμπλακούν σε συγκρούσεις και οι διαφορές στην έκφραση της 

επιθετικότητας δεν είναι έμφυτες ή συνδεόμενες με τις ορμόνες, αλλά αναπτύσσονται 

μέσω της διαδικασίας της μάθησης.  Κατά συνέπεια, οι γυναίκες προσπαθούν να  

βλάψουν ψυχολογικά παρά σωματικά τους αντιπάλους τους και εκφράζουν την 

επιθετικότητά τους έμμεσα με κοινωνικά και λεκτικά μέσα (Hyde, 1984). 

 Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα του Lynch (2004) το κοινωνικό κλίμα που 

επικρατεί σε έναν οργανισμό επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση του 

δυναμικού σε σχέση με το φύλο. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα οι άντρες να θεωρούν οτι το 

εργασιακό περιβάλλον είναι εχθρικό όταν περιλαμβάνει περισσότερους άντρες 

εργαζόμενους και αντίστοιχα οι γυναίκες να θεωρούν το  περιβάλλον εχθρικό όταν οι 

γυναίκες είναι η πλειοψηφία. 

2.2.3 Επιπτώσεις 

 

 Το φύλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το φαινόμενο της εργασιακής 

παρενόχλησης, καθώς όπως έχει διαπιστωθεί η συχνότητα, οι μορφές και οι επιδράσεις 
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της παρενόχλησης διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών (Rayner & Cooper, 

1997).Οι σχετικές μάλιστα έρευνες έχουν αποδείξει ότι τόσο οι άντρες όσο και οι 

γυναίκες αποτελούν τους θύτες, αλλά και τα θύματα της εργασιακής παρενόχλησης, 

παραταύτα όμως δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς οι έμφυλες δυναμικές του φαινομένου 

(Lee, 2002). Ερευνητές όπως η Lee (2002) και οι Simpson & Cohen, (2004) εξετάζουν 

την εργασιακή παρενόχληση ως έμφυλη διεργασία στην δε έρευνα των Björkqvist et al. 

(1994) το 25% των ερωτωμένων ανέφερε ως σημαντικό παράγοντα για την άσκηση της 

παρενόχλησης το φύλο του θύματος. 

 Από την άλλη πλευρά, από πολλούς ερευνητές υποστηρίζεται ότι το φαινόμενο 

της εργασιακής παρενόχλησης δεν σχετίζεται με το φύλο και την έμφυλη προκατάληψη 

(sex discriminatio) (Lee, 2002), αλλά περισσότερο συνδέεται με την κατάχρηση της 

οργανωσιακής θέσης που συντελλείται εξίσου και από τα δύο φύλα (Adams, 1992) . 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της έρευνας του Leymann, ο οποίος στην ευρείας 

κλίμακα έρευνά του με 2400 εργαζόμενους στη Σουηδία διαπίστωσε ότι το 45% των 

αντρών και το 55 % των γυναικών υφίστανται εργασιακή παρενόχληση,  ποσοστά που 

τεκμηριώνουν την ύπαρξη μη σημαντικής διαφοροποίησης στην εκδήλωση του 

φαινομένου μεταξύ των δύο φύλων (Leymann, 1996). 

 Οι γυναίκες αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά παρενόχλησης σε 

ανδροκρατούμενα είτε περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα στον επιχειρηματικό και 

πανεπιστημιακό χώρο (Björkqvist et al., 1994. Salin, 2001) , είτε επαγγέλματα 

(Leymann , 1996) . Αντιθέτως, οι άντρες αναφέρουν παρενόχληση σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε γυναικοκρατούμενα περιβάλλοντα όπως για παράδειγμα στον νοσηλευτικό 

χώρο.(Eriksen & Einarsen, 2004). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι στα γυναικοκρατούμενα 

εργασιακά περιβάλλοντα οι συγκρούσεις είναι συχνότερα σκληρότερες και 

δυσκολότερες στην επίλυση τους σε σχέση με τα ανδροκρατούμενα (Björkqvist et al., 

1994b). Σε γενικές γραμμές  θα λέγαμε, ότι τα επίπεδα εργασιακής παρενόχλησης είναι 

χαμηλότερα όταν στον εργασιακό χώρο ο αριθμός των ανδρών και γυναικών 

εργαζόμενων είναι ομοιόμορφα ισορροπημένος (O’ Moore, Lynch & Nic-Daeid, 2003). 

2.2.4 Διερεύνηση του Φυλου στην Δημόσια Διοίκηση /Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

 Τα αποτελέσματα των ερευνών που εστιάζουν στη διερεύνηση του βαθμού 

επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα του φύλου,  στην 

εκδήλωση της εργασιακής παρενόχλησης είναι αντικρουόμενα και παρουσιάζουν 
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διαφορετικότητα από χώρα σε χώρα (Τούντας, 2011). Το ζήτημα λοιπόν, αν οι γυναίκες 

και οι άντρες υφίστανται εργασιακή παρενόχληση στον ίδιο βαθμό είναι ακόμη υπό 

διερεύνηση, με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται είτε ότι το φύλο δεν αποτελεί απλό ή 

άμεσο παράγοντα κινδύνου (Vartia & Hyyti, 2002) , είτε ότι υπάρχει άμεση σχέση του 

φαινομένου με το φύλο (Simpson & Cohen , 2004). Τα ερευνητικά λοιπόν, 

αποτελέσματα αναφορικά με την επίδραση του φύλου στην εκδήλωση του φαινομένου 

δεν παρουσιάζουν ομοφωνία και εξετάζουν τη συνάφεια αυτού του δημογραφικού 

παράγοντα τόσο από τη θέση του θύτη όσο και από τη θέση του θύματος.  

 

2.2.5 Διερεύνηση του Φύλου στην Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

 Στην έρευνα που διεξήγαγαν οι  Galanaki & Papalexandris (2013) με δείγμα 840 

στελέχη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο ρόλος  των  

ατομικών και οργανωσιακών χαρακτηριστικών στην εμφάνιση της εργασιακής 

παρενόχλησης. Από τα ατομικά χαρακτηριστικά των ερωτωμένων εξετάστηκε η ηλικία, 

το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η εργασιακή εμπειρία, η θέση στο ιεραρχικό 

επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο. Όσον αφορά τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά  

εξετάστηκε η συμμόρφωση, η εμπιστοσύνη και το αίσθημα της κυριαρχίας ως προς την 

εργασία. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε απέδειξε ότι από όλες τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές, μόνο το φύλο και από τα προσωπικά γνωρίσματα μόνο το αίσθημα της 

εμπιστοσύνης και της κυριαρχίας ως προς την εργασία που επιτελείται, παρουσίαζαν 

διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων που είχαν υποστεί παρενόχληση και αυτών που δεν 

ήταν θύματα. Διαπιστώθηκε επομένως , ότι οι γυναίκες υπήρξαν θύματα παρενόχλησης  

σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άντρες και ότι το φαινόμενο είχε λιγότερες 

πιθανότητες εμφάνισης στα άτομα που διακρίνονταν για το αίσθημα της εμπιστοσύνης 

και της κυριαρχίας ως προς την εργασία που επιτελούσαν.     

 Στην έρευνα της η Ζιγρικά (2013) εκτός από τη διερεύνηση του βαθμού της 

εργασιακής παρενόχλησης που υφίστανται οι δημόσιοι υπάλληλοι εξέτασε και τη 

πιθανότητα επίδρασης των δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών,  όπως το 

φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και η ιεραρχική βαθμίδα στην εμφάνιση του 

φαινομένου. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους δημογραφικούς 

παράγοντες δεν παρουσίαζε στατιστικά σημαντική επίδραση. Το φύλο λοιπόν , δεν 

θεωρήθηκε σημαντικός παράγοντας, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά των γυναικών 
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που είχαν υποστεί παρενόχληση ήταν υψηλότερα (56,3 %) έναντι των αντρών (47 %), 

και  οι διαφορές εκλήφθηκαν ως  στατιστικά αμελητέες.  

 

2.3 Εργασιακή Παρενόχληση και Ηγεσία 

 

2.3.1 Εννοιολογική Προσέγγιση Ηγεσίας 

 

 Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για τον ρόλο της 

Ηγεσίας στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, ιδιαιτέρως 

λόγω της ραγδαίας και ταχύτατης αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον (Yukl, 2006. 

Givens, 2008). Στη σύγχρονη λοιπόν, εποχή των ραγδαίων αλλαγών και της 

πολυπλοκότητας η σημασία της ηγεσίας καθίσταται μεγαλύτερη παρά ποτέ (Van Steers 

& Field, 1990). Διάφοροι ορισμοί έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από τους μελετητές 

για το τι συνιστά την Ηγεσία. Σύμφωνα με τους Rauch & Behling (1984) η Ηγεσία 

ορίζεται ως η διαδικασία του επηρεασμού των δραστηριοτήτων μιας οργανωμένης 

ομάδας για την επίτευξη των στόχων. Οι Richards & Engle (1986) αναφέρουν ότι η 

Ηγεσία αφορά στη συλλογή των οραμάτων, στην ενσωμάτωση των αξιών και στη 

δημιουργία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διάφορες επιδιώξεις μπορούν να 

επιτευχθούν. Ο Campbell (1991) όρισε την Ηγεσία ως τις πράξεις, οι οποίες είναι 

εστιασμένες στους πόρους  με σκοπό να δημιουργηθούν οι επιθυμητές ευκαιρίες. Κατά 

τους Kouzes & Posner (2002) η Ηγεσία είναι μια σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ 

αυτών που προσπαθούν να καθοδηγήσουν και αυτών που επιλέγουν να ακολουθήσουν . 

Ειδικά, σε αυτό τον ορισμό δίνεται έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση που 

περιλαμβάνει τον επηρεασμό των άλλων προς μια κατεύθυνση (Gholamzadeh & 

Khazaneh, 2012). Σύμφωνα με τον Yukl (2006) η Ηγεσία αφορά στις διαδικασίες 

επιρροής που συνεπάγονται τον καθορισμό των αντικειμένικών στόχων της ομάδας ή 

του οργανισμού, τη δημιουργία κινήτρων για την πραγματοποίηση ενός έργου καθώς 

και τη συμβολή στη διατήρηση της ομάδας και της κουλτούρας της. Οι Huczynski & 

Buchanan (2007) ορίζουν την Ηγεσία ως τη διαδικασία επιρροής των δραστηριοτήτων 

μιας οργανωμένης ομάδας στην προσπάθεια της για την επίτευξη των στόχων της . 

Τέλος, οι House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta. (2004) υποστηρίζουν ότι η 

Ηγεσία αναφέρεται στις ικανότητες ενός ατόμου να επηρεάζει, να παρακινεί και να 

παρέχει τη δυνατότητα στα άλλα άτομα να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και 
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επιτυχία του οργανισμού του οποίου αποτελούν μέλη. Αυτός ο τελευταίος ορισμός των 

House et al. (2004) προτιμάται στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.  

 

2.3.2 Μέτρηση Ηγεσίας 

 

 Κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί ποικίλα εργαλεία-ερωτηματολόγια μέτρησης 

της Ηγεσίας. Μερικά από αυτά περιγράφονται παρακάτω: 

 Οι Ekvall & Arvoven (1991) ανέπτυξαν ένα εργαλείο μέτρησης, το οποίο έχει 

την ικανότητα να προσδιορίζει τους παράγοντες του στυλ ηγεσίας που ανήκουν στο 

CPE μοντέλο (Change -centered, Produce-centered , Employee-centered style). 

Αξιολογείται λοιπόν, η ηγεσία που εστιάζει στην αλλαγή και στην ανάπτυξη (Change -

centered style), η ηγεσία που δίνει έμφαση στην παραγωγή, δηλαδή η εργοκεντρική 

ηγεσία (Produce-centered style) και τέλος η ηγεσία που εστιάζει στις σχέσεις και στην 

υποστήριξη και ανάπτυξη των εργαζομένων, δηλαδή η ανθρωποκεντρική ηγεσία 

(Employee-centered style). Περιλαμβάνει 30 ερωτήματα , 10 για κάθε παράγοντα και το 

αρχικό ερωτηματολόγιο εφάρμοζε την κλίμακα Likert από το 1-4, ενώ η έκδοση 

αυτοαξιολόγησης έχει μια κλίμακα από το 1-6.  (Hansson & Andersen, 2007).  

 Οι Kouzes & Posner (1995.2002) ανέπτυξαν το Leadership transformational 

inventory (LPΙ) το οποίο προσδιορίζει τη συχνότητα με την οποία οι συμμετέχοντες 

εκδηλώνουν συγκεκριμένη ηγετική συμπεριφορά. Αυτό το εργαλείο μέτρησης 

περιλαμβάνει 30 ερωτήματα/ στοιχεία (items) χρησιμοποιώντας τη δεκάβαθμη κλίμακα 

Likert , από το 1 που δηλώνει  "Σχεδόν ποτέ δεν εκδηλώνω αυτή τη συμπεριφορά" έως 

το 10 "Σχεδόν πάντα εκδηλώνω τέτοια συμπεριφορά" (Brown & Posner, 2001). Το LPI 

επίσης, περιλαμβάνει  5 παράγοντες , ο καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε έξι 

διαφορετικές δηλώσεις που αφορούν στην ηγετική συμπεριφορά. Ο συντελεστής 

αξιοπιστίας για κάθε ένα παράγοντα έχει καθοριστεί στο 0,70 ή μεγαλύτερο του 0,70. 

Οι πέντε παράγοντες του LPI είναι οι ακόλουθοι: 1. Challenging the process 

(Προκαλώντας τη διαδικασία π.χ. επιζητώ προκλητικές ευκαιρίες που ελέγχουν τις 

δεξιότητες και τις ικανότητές μου) 2. Inspiring a shared vision (Εμπνέοντας ένα κοινό 

όραμα π.χ. περιγράφω μια συναρπαστική εικόνα για το πως θα είναι το μέλλον) 3. 

Enabling others to Act (Δίνοντας τη δυνατότητα στους άλλους να ενεργήσουν π.χ. 

αναπτύσσω σχέσεις συνεργασίας με τους συναδέλφους) 4. Modelling the way (θέτοντας 

το παράδειγμα π.χ. θέτω το προσωπικό παράδειγμα αναφορικά με το τι ακριβώς 
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περιμένω από τους άλλους) 5. Encouraging the Heart (Ενθαρρύνοντας την καρδιά π.χ. 

επαινώ τη σωστή απόδοση ). 

 Οι Bass & Avolio (1990) δημιούργησαν το Ερωτηματολόγιο Πολυπαραγοντικής 

Ηγεσίας, The Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ, το οποίο έχει μεταφραστεί  

σε διάφορες γλώσσες, και το οποίο διακρίνεται σε δύο εκδόσεις (Leader και Rater). Η 

πρώτη έκδοση αναφέρεται στους ίδιους τους ηγέτες οι οποίοι αυτοαξιολογούνται  και η 

δεύτερη αφορά στους υφισταμένους , στην οποία οι υφιστάμενοι αξιολογούν το στυλ 

ηγεσίας του προϊσταμένου τους. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 36 ερωτήματα/ 

δηλώσεις (items), τα οποία αξιολογούν έξι παράγοντες στυλ ηγεσίας / υποκλίμακες. Οι 

παράγοντες στους οποίους έχει διαχωριστεί το ερωτηματολόγιο είναι: α. 

εξιδανικευμένη επίδραση (Idealised influence, charismatic/inspirational), περιλαμβάνει 

12 ερωτήματα/δηλώσεις. Πρόκειται για την ηγεσία που θέτει στους ακολούθους ένα 

ξεκάθαρο στόχο , αποτελεί πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς και οδηγεί σε ταύτιση με τον 

ηγέτη και το όραμά του β. εμπνευσμένο κίνητρο (Inspirational motivation), γ. 

πνευματική διέγερση (Intellectual stimulation). Περιλαμβάνει 4ερωτήματα/δηλώσεις, 

και αφορά στην ηγεσία στην οποία οι υφιστάμενοι αμφισβητούν τους ήδη 

δοκιμασμένους τρόπους επίλυσης προβλημάτων δ. εξατομικευμένη αντιμετώπιση 

(Individualized consideration). Περιλαμβάνει 4 ερωτήματα/δηλώσεις και αφορά στην 

ηγεσία που εστιάζει στην κατανόηση των αναγκών των υφισταμένων και στοχεύει στην 

πλήρη ανάπτυξη των ικανοτήτων τους  ε. διαχείριση με εξαίρεση (Active Management-

by-exception). Περιλαμβάνει 4 ερωτήματα/δηλώσεις και επικεντρώνεται στον έλεγχο 

της απόδοσης και στη διόρθωση των λαθών που θα τύχει να παρουσιαστούν  στ. 

ενδεχόμενη ανταμοιβή (Contingent reward). Περιλαμβάνει 4 ερωτήματα/δηλώσεις και 

ορίζεται ως η ηγεσία που θέτει ξεκάθαρα προς τους υφισταμένους τις απαιτήσεις , τι 

αναμένεται δηλαδή από αυτούς,  αλλά και τι θα αποκομίσουν στο τέλος ως 

επιβράβευση εαν ανταπεξέλθουν στα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης και τέλος ζ. 

πολιτική μη επέμβασης (Laissez-faire), η οποία περιλαμβάνει 8 ερωτήματα/δηλώσεις 

και αφορά στην ηγεσία που αντιδρά μόνο σε περίπτωση που τα προβλήματα γίνουν 

πολύ σοβαρά και που ενδέχεται ακόμη και να αποφύγει τη λήψη αποφάσεων  (Avolio 

& Bass, 2004) . 

  Την ίδια εποχή οι Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter (1990) 

δημιουργήσαν τον Κατάλογο Mετασχηματιστικής Hγετικής Συμπεριφοράς 

(Transformational Leadership Behavior Inventory-TLI), ο οποίος διακρίνεται σε 

τέσσερις διαστάσεις-παράγοντες: α. στο βασικό τμήμα της "μετασχηματιστικής" 
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συμπεριφοράς (transformational leadership behavior), β. στην εξατομικευμένη 

αντιμετώπιση (individualized consideration), γ. στην πνευματική διέγερση (intellectual 

stimulation) και δ. στις υψηλές προσδοκίες για την εκτέλεση ενός έργου (high 

expectations for performance) (Bass & Riggio, 2006). 

 Η ανάγκη για τη μέτρηση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στηριζόμενη 

αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά και στην κουλτούρα του Ηνωμένου Βασιλέιου 

οδήγησε τους Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe στη δημιουργία του 

Ερωτηματολογίου Μετασχηματιστικής Ηγεσίας (Transformational Leadership 

Questionnaire-TLQ) . Οι Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe (2001)  επιδιώκοντας να 

διερευνήσουν εαν οι διαστάσεις της μεταχηματιστικής ηγεσίας οι οποίες αναπτύχθηκαν 

μέσω των ερευνών στη Βόρεια Αμερική είναι παρόμοιες με αυτές στους οργανισμούς 

και ιδίως αυτούς του δημόσιου τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου ανέπτυξαν το 

ερωτηματολόγιο TLQ που αποτελείται από ερωτήματα που διερευνούν 9 παράγοντες 

(α. το αυθεντικό ενδιαφέρον για τους άλλους, β. την πολιτική ευαισθησία και τις 

δεξιότητες, γ. την αποφασιστικότητα - αυτοπεποίθηση, δ. την ακεραιότητα - 

αξιοπιστία- ειλικρίνεια, ε. την ενδυνάμωση-ανάπτυξη δυναμικού, στ. την υποστήριξη 

και ανάπτυξη σχέσεων , στ. τη δυνατότητα προσέγγισης , ζ. την εμπλοκή και των 

άλλων στη λήψη της απόφασης και την χάραξη των ορίων και τέλος η. την ενθάρρυνση 

της κριτικής σκέψης).  Όπως διαπιστώθηκε το TLQ παρουσίαζε πολλά κοινά σημεία με  

το MLQ με σημαντικότερη όμως , διαφορά οτι στο TLQ ο σημαντικότερος παράγοντας 

ήταν το αυθεντικό ενδιαφέρον για τους άλλους (Genuine concern for others). Αυτό 

σημαίνει  ότι η μετασχηματιστική ηγεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά κυρίως  στο τι 

κάνει ο ηγέτης για το άτομο,  δηλαδή αν παρέχει εμψύχωση, υποστήριξη και ευκαιρίες 

ανάπτυξης. Αντιθέτως, στο Αμερικανικό μοντέλο η εξατομικευμένη σκέψη 

(Individualized consideration) αναφέρεται στο γεγονός ότι ο ηγέτης ανάγεται σε 

πρότυπο προς μίμηση για τους ακολούθους/υφισταμένους.   

 Οι Κouzes & Posner (2002) κατόπιν απογραφής της συμπεριφοράς και των 

ενεργειών χιλιάδων υποδειγματικών ηγετικών συμπεριφορών δημιούργησαν ένα 

εργαλείο-ερωτηματολόγιο μέτρησης ηγετικών συμπεριφορών,  το οποίο ονομάζεται 

Κατάλογος Πρακτικών Ηγεσίας (KΠΗ) Leadership Inventory Practices, LPI. Οι πέντε 

διαφορετικές περιοχές των πρακτικών Ηγεσίας οι οποίες προέκυψαν μετά την 

απογραφή είναι οι εξής: α. διαμόρφωση σχεδίου (model the way), β. έμπνευση κοινού 

οράματος (inspire a shared vision), γ. πρόκληση καινοτομιών (challenge the process), δ. 
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ενεργοποίηση Συνεργατών (enable others to act), ε. ψυχική ενθάρρυνση (encourage the 

heart).  

 Οι Bolman & Deal (1992) δημιούργησαν το ερωτηματολόγιο µοντέλου των 

τεσσάρων πλαισίων με τίτλο Leadership Orientations, με σκοπό τη μέτρηση του 

ηγετικού στυλ των διευθυντών. Σε αυτό μοντέλο το το άτοµο µπορεί να υιοθετεί ένα 

συγκεκριµένο στυλ ηγεσίας («πλαίσιο»), ή δύναται να χρησιµοποιεί περισσότερο από 

ένα πλαίσια, με αποτέλεσμα να αυξάνει την ικανότητά του ενεργεί αποτελεσµατικά στο 

χώρο που διαχειρίζεται. Το µοντέλο των τεσσάρων πλαισίων των Bolman & Deal 

(1992) περιλαµβάνει τα ακόλουθα πλαίσια (στυλ ηγεσίας): α. ∆οµικό πλαίσιο, στο 

οποίο δίνεται έµφαση, στην απόδοση, στη λειτουργική δοµή του οργανισµού και στην 

πολιτική. Μελετώνται και αναλύονται τα δεδοµένα, παρακολουθούνται και 

συντονίζονται οι εργαζόμενοι της «πρώτης γραµµής» και τίθενται ξεκάθαροι στόχοι και 

κατευθύνσεις. Επίσης,  τα άτοµα θεωρούνται  υπεύθυνα για τα αποτελέσµατά τους και 

γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν οργανωτικά προβλήματα με νέες πολιτικές τακτικές 

και κανόνες ή µέσω αναδόµησης του οργανισµού. β. πλαίσιο ανθρωπίνου δυναµικού, 

στο οποίο ο ηγέτης δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στις ανάγκες του 

ατόµου και στις ανάγκες του οργανισµού, στοιχείο που συνάδει µε τη θεωρία των 

κοινωνικών συστηµάτων των Getzels & Guba (1957). Επομένως, ο ηγέτης 

επικεντρώνεται στις σχέσεις και στα αισθήµατα των ατόµων του οργανισµού και 

επιδιώκει να διευθύνει τον οργανισµό µέσα από την ενδυνάµωση και τη διευκόλυνση 

των µελών του  γ. πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο ο ηγέτης δίνει έµφαση στον εντοπισµό 

και στη διαχείριση-επίλυση  των συγκρούσεων µεταξύ διαφορετικών οµάδων. και 

ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη δικτύων, για τη δηµιουργία συνασπισµών, για την  

ανάπτυξη βάσης εξουσίας και για τη διαπραγµάτευση συµβιβαστικών λύσεων  δ. 

συµβολικό πλαίσιο, στο οποίο ο ηγέτης αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ενός χαοτικού 

κόσµου, δεν ερμηνεύει τα δεδομένα αντικειμενικά  και δίνει σηµασία στους µύθους, 

στα έθιµα, στις τελετές, στις ιστορίες και σε άλλες συµβολικές µορφές. (Χριστοφίδου 

& Πασιαρδής, 2006). 

 Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί οτι ανάλογα με το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας 

έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά εργαλεία μέτρησης όπως για παράδειγμα το The 

Copenhagen Psychological Questionnaire ( COPSQQII) από τους Pejtersen, Kristensen, 

Borg & Bjorner (2010), το οποίο αξιολογεί  γενικά την ποιότητα της ηγεσίας (καλή/ 

κακή). Επίσης , για τη μέτρηση της Αυθεντικής ηγεσίας χρησιμοποιείται το Authentic 

Leadership Questionnaire (ALQ) των Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthan & May 
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(2007) ή για τη μέτρηση της Χαρισματικής ηγεσίας οι  Conger-Kanungo (1998) 

ανέπτυξαν το Conger-Kanungo Charismatic Scale (CKS). Επίσης, για τη μέτρηση του 

Πατερναλιστικού στυλ ηγεσίας αναπτύχθηκε από τον Aycan (2006) η κλίμακα 

Paternalistic Leadership Scale ενώ για τη μέτρηση της Υπηρετικής ηγεσίας έχουν 

αναπτυχθεί ποικίλλα εργαλεία μέτρησης όπως το Organizational Leadership 

Assessment (OLA) του Laub (2003) ή το Servant Leadership Questionnaire των 

Barbuto & Wheeler (2006). 

 

2.3.3  Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ηγεσίας 

 

 Όπως παρατήρησε ο Burns (1978) η Ηγεσία είναι από τα περισσσότερο 

διερευνόμενα φαινόμενα, αλλά αυτό που έχει γίνει λιγότερο κατανοητό. Προκειμένου 

να διαφωτιστεί πλήρως το φαινόμενο της ηγεσίας μεγάλη σημασία έχει η διερεύνηση 

των παραγόντων που ασκούν επίδραση σε αυτή. 

 Καταρχήν, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ηγετικού στυλ διαδραματίζει η 

προσωπικότητα του ηγέτη. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή διαπιστώνουμε ότι 

αρχικά η ηγεσία θεωρούνταν ψυχολογικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και  μάλιστα ένα 

σύνολο διαφορετικών γνωρισμάτων συνδέονταν με αυτήν (Schein , 1988). Την περίοδο  

1940-1950 μάλιστα αναπτύχθηκαν οι θεωρίες των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

(Trait theories ) οι οποίες προέρχονται από τη θεωρία για το «Μεγάλο Άνδρα» (Grate 

Man ) (Bolden, Gosling , Marturano & Dennison, 2003). Η θεωρία αυτή βασίστηκε 

στην ιδέα ότι οι ηγέτες είναι χαρισματικά άτομα, γεννημένα με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και προορισμένα να ηγούνται. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων η ηγεσία προσδιορίζεται από συγκεκριμένα έμφυτα 

χαρακτηριστικά (προσωπικότητας, πνευματικά, κοινωνικά ή και σωματικά) και οι 

άνθρωποι που διαθέτουν αυτά τα γνωρίσματα συνιστούν τον επιτυχημένο και 

αποτελεσματικό ηγέτη (Bennis, 1984). O Brown (1954) προσδιόρισε ηγετικά 

χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα η ευφυία, η ορθή κρίση, η φαντασία, η 

διορατικότητα, η υπευθυνότητα, η άισθηση του χιούμορ, η ισορροπημένη 

προσωπικότητα, η αίσθηση δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα, εξειδίκευσε τα γνωρίσματα που 

πρέπει να διαθέτει ο ηγέτης σε σχέση με τους υφισταμένους περιλαμβάνοντας στοιχεία 

όπως η ικανότητα συντονισμού, η ικανότητα έκφρασης του κοινού σκοπού, η 

ικανότητα παραχώρησης αρμοδιοτήτων και η αντικειμενικότητα. 
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  Το μοντέλο που ανέπτυξε ο Bennis (1984) αποτελεί την πιο σύγχρονη εκδοχή 

στην κατηγορία της θεωρίας των γνωρισμάτων. Ο Bennis αφού μελέτησε ενενήντα 

εξέχουσες προσωπικότητες σε θέσεις ευθύνης και τους υφισταμένους τους κατέληξε 

στον προσδιορισμό τεσσάρων κοινών χαρακτηριστικών στοιχείων ή ικανοτήτων που οι 

ηγέτες της δεκαετίας των ΄90 πρέπει να διαθέτουν και/ή να αναπτύξουν: α. την 

ικανότητα να μεταδίδουν στους υφισταμένους την έννοια της κατεύθυνσης προς ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα και της επίτευξης του στόχου β. την ικανότητα να 

δημιουργούν και να επικοινωνούν νοήματα  με σαφήνεια ώστε να γίνονται κατανοητά 

γ. την ικανότητα να κερδίζουν την εμπιστοσύνη διαθέτοντας αξιοπιστία και συνέπεια  

και δ. την αυτογνωσία που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά 

δυνατά σημεία αποτελεσματικά (Stanford, Oates & Flores, 1995). 

  Τα προσωπικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο ηγέτης διαμορφώνουν το ηγετικό 

του στυλ. Οι Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson & Sanford (1950) προσδιόρισαν 

για πρώτη φορά την έννοια της αυταρχικής προσωπικότητας και υποστήριξαν οτι οι 

προσωπικότητες αυτές οδηγούνται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές εξαιτίας  του φόβου 

που τους διακατέχει να μην βρεθούν σε αδύναμη θέση ,αλλά και λόγω της 

διαστρεβλωμένης αντίληψης περί εξουσίας που διαθέτουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι  

αυταρχικές προσωπικότητες να  συμπεριφέρονται με επιθετικό και τιμωρητικό τρόπο. 

Οι θεωρίες αυτές αμφισβητήθηκαν έντονα, καθώς υπάρχει υποκειμενισμός και  

δυσκολία στη μέτρηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, αλλά και γιατί 

αμφισβητήθηκε η εγγενής φύση τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μπουραντάς 

(2005) « ο ηγέτης δεν είναι χαρισματικό άτομο» , αλλά  « ο ηγέτης κυρίως γίνεται ». 

 

 Στη συνέχεια στη δεκαετία 1950-1960 το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των ηγετών σε  συγκεκριμένους παράγοντες μέσα σε έναν 

οργανισμό ή στο κοινωνικό περιβάλλον καθώς όπως υποστηρίχτηκε, αυτοί οι 

παράγοντες  επηρεάζουν τη  δυνατότητα κάποιου να ηγηθεί  και διαμορφώνουν το στυλ 

ηγεσίας που θα ακολουθηθεί. Έτσι, αναπτύχθηκαν οι Θεωρίες της συμπεριφοράς 

(Behavioral theories) σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώθηκαν δυο βασικοί τύποι 

ηγετικής συμπεριφοράς : α. η ηγεσία προσανατολισμένη στο καθήκον , το έργο ή 

εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας (task accomplishment-task style) και β. ηγεσία 

προσανατολισμένη στα άτομα και στις διαπροσωπικές σχέσεις ή ανθρωποκεντρικό 

στυλ ηγεσίας (maintenance of interpersonal relationship- interpersonal style) (Bales, 

1950). Οι έρευνες του Πανεπιστημίου του Ohio (Ohio University Leadership Studies) 

αναφορικά με το θέμα της ηγεσίας ανέπτυξαν περαιτέρω τους δύο αυτούς  
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προσανατολισμούς (Halpin , 1957. Stogdill, 1963) και κατέληξαν στη διάκριση σε  : α. 

μύηση στη δομή (initiation of structure ) που περιλαμβάνει κανόνες και διαδικασίες που 

ακολουθούνται από τους υφισταμένους και ύπαρξη προτύπων απόδοσης και ρόλων β. 

Ενδιαφέρον (consideration) που περιλαμβάνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τους 

υφιασταμένους μέσω της παροχής βοήθειας, υποστήριξης και της δημιουργίας φιλικού 

κλίματος (Fleishman & Harris, 1962).  

 Σύμφωνα με τους Ekvall & Arvoven (1991) το ανθρωποκεντρικό και το 

εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας εντοπίζονται ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικό βαθμό στη 

συμπεριφορά των ηγετών. Επιπρόσθετα, οι Ekvall & Arvoven (1991) διερεύνησαν τα 

στυλ ηγεσίας που βασίζονται στη θεωρία του Πανεπιστημίου του Ohio και μέσα από 

την ανάλυση των συμπεριφορικών δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα στη 

Σουηδία ,στη Φιλανδία και την Αμερική έκαναν λόγω για την ύπαρξη μιας τρίτης 

διάστασης, ενός τρίτου στυλ ηγεσίας το γνωστό ως  "Ηγεσία Αλλαγής" -Change-

centered Leadership Style, δηλαδή το στυλ ηγεσίας που δίνει έμφαση στην αλλαγή. 

Σύμφωνα με αυτό το στυλ ο προϊστάμενος δημιουργεί όραμα , αποδέχεται τις νέες 

ιδέες, λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις και ενθαρρύνει τη συνεργασία (Hansson & 

Andersen, 2007). Οι Ekvall & Arvoven (1991) υποστήριξαν ότι η τρίτη αυτή διάσταση 

της ηγεσίας έχει αναπτυχθεί σε πολλούς οργανισμούς ως αποτέλεσμα των ραγδαίων 

αλλαγών που επηρεάζουν τα προϊόντα και τις διαδικασίες. 

 Επιπρόσθετα,  το  εργασιακό  κλίμα μέσα σε έναν οργανισμό είναι ένας από 

τους παράγοντες που επιδρά στη διαμόρφωση του στυλ ηγεσίας .Όπως υποστηρίχτηκε 

από τον Suedfeld (1997) τόσο η κοινωνική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα όσο 

και  η συμπεριφορά των υφισταμένων ,όπως επίσης και οι καταστάσεις που επικρατούν 

στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο επηρεάζουν  το στυλ ηγεσίας και κατ'επέκταση την 

αποτελεσματικότητα της. Η συμπεριφορά μάλιστα των υφισταμένων διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό του ηγετικού στυλ που είναι περισσότερο 

αποτελεσματικό (Suedfeld, 1997), όπως για παράδειγμα το αυταρχικό στυλ ηγεσίας 

ασκείται συχνά σε  εργαζόμενους  που βρίσκονται σε χαμηλού κύρους θέσεις  (Jacoby, 

2004). 

 Επίσης, η αποτελεσματική ηγεσία προϋποθέτει ότι ο ηγέτης διαθέτει 

προσαρμοστικότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας, δηλαδή  ακολουθεί το κατάλληλο 

εκείνο στυλ ηγεσίας που ταιριάζει τόσο με τις περιστάσεις που επικρατούν κάθε φορά 

όσο και με την ομάδα με την οποία συνεργάζεται  (Schein, 1988. Suedfeld, 1997). Οι 

ηγέτες που δεν είναι σε θέση να προσαρμόζουν το ηγετικό στυλ με την κατάσταση 

τείνουν να αποτυγχάνουν στον ρόλο τους και να χάνουν την εξέχουσα θέση που 
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κατέχουν (Suedfeld, 1997). Είναι λοιπόν, απαραίτητο η ηγεσία να προσαρμόζεται με τις 

διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες καλείται να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα οι 

ικανότητες που χρειάζεται να επιδείξει ο ικανός ηγέτης σε ένα διοικητικό συμβούλιο 

διαφέρουν από αυτές που απαιτούνται σε ένα ερευνητικό εργαστήριο (O'Moore & 

Lynch, 2007). 

 Η ιδέα ότι οι ηγέτες θα πρέπει να είναι ευέλικτοι και να προσαρμόζουν το στυλ 

ηγεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίστασης  σχετίζεται με την ανάπτυξη των 

περιστασιακών (situational)  και ενδεχομενικών θεωριών (contingency theories) και 

ιδίως με το μοντέλο του Fielder (1967) ( Fielder’s contingency model). Σύμφωνα με το 

παραπάνω μοντέλο η ικανότητα ενός ηγέτη να διοικεί συνδέεται με ποικίλλους 

παράγοντες όπως το στυλ ηγεσίας, τις ικανότητες και τη συμπεριφορά των 

υφισταμένων. Ειδικότερα, με βάση τη θεωρία του Fiedler (1967) δεν υπάρχει ένας και 

μοναδικός επιτυχημένος τρόπος ηγεσίας, αλλά η κάθε περίσταση δημιουργεί την 

ανάγκη για διαφορετική μορφή άσκησης της ηγεσίας. Ο Fiedler εξέτασε τρεις  

σημαντικές διαστάσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και  το έργο του 

ηγέτη: α. τις σχέσεις των ηγετών με τα μέλη του οργανισμού , δηλαδή τον βαθμό 

εμπιστοσύνης που τρέφει ο υφιστάμενος προς τον ανώτερο του β. την κατοχή εξουσίας,  

η οποία απορρέει ως φυσικό επακόλουθο της ηγετικής θέσης γ. τη δομή του έργου, 

δηλαδή το βαθμό κατά τον οποίο οι εργασίες, τα καθήκοντα των υφισταμένων γίνονται 

κομμάτι της καθημερινότητας. Κατά συνέπεια ένα άτομο που αναδεικνύεται σε 

αποτελεσματικό ηγέτη μιας ομάδας δεν συνεπάγεται ότι θα είναι εξίσου 

αποτελεσματικό με μια άλλη ομάδα υφισταμένων και άλλες περιστάσεις (O’Moore & 

Lynch, 2007). Ειδικότερα, η ενδεχομενική θεωρία (contingency theory) που αποτελεί 

εξέλιξη της περιστασιακής θεωρίας υποστηρίζει οτι η αποτελεσματική ηγεσία είναι 

ενδεχομενική και αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τριών μεταβλητών : της 

προσωπικότητας του ηγέτη, της μορφής ηγεσίας και της φύσης της περίστασης (Fiedler, 

1967). 

 Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι απόψεις του Goleman (2000), ο 

οποίος ανέπτυξε έξι βασικά στυλ ηγεσίας ( καταναγκαστικό στυλ ηγεσίας-coercive 

style, εξουσιαστικό στυλ ηγεσίας-authoritative style, συναδελφικό στυλ ηγεσίας- 

affiliative style, δημοκρατικό στυλ ηγεσίας-democratic style, συντονιστικό στυλ 

ηγεσίας-pacesetting style, προπονητικό στυλ ηγεσίας-coaching style). Ο Goleman 

(2000) υποστηρίζει ότι τα άτομα που κατέχουν θέση ευθύνης σε έναν οργανισμό πολλές 

φορές λαναθασμένα θεωρούν ότι το στυλ ηγεσίας σχετίζεται περισσότερο με την 

προσωπικότητα, αγνοώντας ότι αποτελεί κυρίως στρατηγική επιλογή. Συνεπώς, θα 
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έπρεπε αντί να επιλέγουν το στυλ ηγεσίας που ταιριάζει με το προσωπικό τους 

ταμπεραμέντο να αναζητούν το στυλ που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας 

συγκεκριμένης περίστασης. Αποτελεσματικότεροι ηγέτες θεωρούνται αυτοί που δεν 

εφαρμόζουν ένα μόνο στυλ ηγεσίας, αλλά αυτοί που διαθέτουν ευελιξία να 

μεταβάλλουν τα στυλ ηγεσίας που ακολουθούν σύφωνα με τις περιστάσεις και ανάλογα 

με το βαθμό ετοιμότητας των υφισταμένων τους. Για παράδειγμα ένας ηγέτης 

εφαρμόζει το εξουσιαστικό στυλ ηγεσίας (authoritative style), όταν αντιμετωπίζει 

προβληματικές καταστάσεις  και  ο οργανισμός  δείχνει θα λέγαμε "ακυβέρνητος" ή  το 

καταναγκαστικό στυλ ηγεσίας (coercivestyle) ενδείκνυται σε περιστάσεις που 

θεωρούνται επιτακτικές , κυρίως όταν πρέπει να γίνουν γρήγορες αλλαγές στη δομή του 

οργανισμού  με σκοπό τη διάσωσή του ή όταν υπάρχουν προβληματικές καταστάσεις 

με εργαζόμενους ή ακόμη σε αυθεντικές  περιστάσεις έκτακτης  ανάγκης , όπως για 

παράδειγμα μετά από πυρκαγιά ή σεισμό. Το δε δημοκρατικό στυλ ηγεσίας είναι 

κατάλληλο στην περίπτωση που ο ηγέτης δεν είναι σίγουρος για την κατεύθυνση που 

θα ακολουθήσει με αποτέλεσμα να χρειάζεται κατεύθυνση και ιδέες και δεν ενδείκνυται 

σε περιόδους κρίσεων , στις οποίες απαιτούνται ταχύτατες αποφάσεις ή όταν τα μέλη 

δεν διαθέτουν την ικανότητα να παρουσιάζουν χρήσιμες ιδέες.  

 Σημαντικό επίσης ρόλο στην επιλογή του στυλ ηγεσίας διαδραματίζει ο 

παράγοντας οργανωσιακό περιεχόμενο (organizational context). Όπως επισημάνθηκε 

διάφοροι παράγοντες στα πλαίσια ενός οργανισμού και όχι μόνο το φύλο του 

προϊσταμένου  ρυθμίζουν τις διαφορές που παρατηρούνται στην άσκηση των ηγετικών 

στυλ από τα δύο φύλα. Πολύ  σημαντικός παράγοντας είναι η σύνθεση του δυναμικού 

με βάση το φύλο που σημαίνει ότι οι γυναίκες και οι άντρες προϊστάμενοι 

προσαρμόζουν το στυλ ηγεσίας προκειμένου να ταιριάζει με τη σύνθεση του δυναμικού 

στο οποίο ασκούν ηγεσία π.χ. τόσο οι άντρες όσο και γυναίκες προϊστάμενοι είναι 

περισσότερο αυταρχικοί και εργοκεντρικοί σε ένα ανδροκρατούμενο εργασιακό 

περιβάλλον και περισσότερο ανθρωποκεντρικοί και μετασχηματιστικοί σε ένα 

γυναικοκρατούμενο (Carli, 1989. Eagly&Johnson ,1990).  Ειδικότερα , η  αναλογία των 

ανδρών δείχνει να παίζει σημαντικό ρόλο καθώς οι διαφορές που παρατηρούνται 

μεταξύ ανδρών και γυναικών προϊσταμένων στα λεγόμενα ανθρωποκεντρικά και 

δημοκρατικά στυλ ηγεσίας είναι σε σημαντικό βαθμό μικρότερες για τα στρώματα 

ηγεσίας στα οποία επικρατούν οι άντρες σε σχέση με αυτά που κυριαρχούν οι γυναίκες 

(Eagly & Johnson , 1990). Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Gardiner & Tiggemann 

(1999) διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες προϊστάμενοι σε σύγκριση με τους άντρες 

συναδέλφους τους ήταν περισσότερο εργοκεντρικές σε ανδροκρατούμενα εργασιακά 
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περιβάλλοντα και περισσότερο ανθρωποκεντρικές σε γυναικοκρατούμενα 

περιβάλλοντα. Σε αντίθετα συμπεράσματα κατέληξε η έρευνα των Engen, Leeden & 

Willemsen (2001) με δείγμα 931 υπαλλήλους τεσσάρων μεγάλων πολυκαταστημάτων 

της Ολλανδίας. Σε αντίθεση με αυτό που αναφέρεται στη βιβλιογραφία διαπιστώθηκε 

ότι δεν υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ του φύλου του προϊσταμένου και της σύνθεσης 

του δυναμικού που πλαισιώνει έναν οργανισμό. Συνεπώς,  ούτε οι άντρες αλλά ούτε και 

οι γυναίκες προϊστάμενοι προσάρμοζαν το στυλ ηγεσίας ανάλογα με το αν 

επικρατούσαν οι άντρες ή οι γυναίκες στη σύνθεση του προσωπικού.  

 Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι ορισμένα στυλ ηγεσίας σχετίζονται 

στενά με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της χώρας στην οποία επιλέγονται να 

υιοθετηθούν. Έτσι, το πατερναλιστικό στυλ ηγεσίας , το οποίο συνδυάζει την αυστηρή 

πειθαρχία και εξουσία με την πατρική καλοσύνη (αγαθότητα) και ηθική ακεραιότητα 

(Farh & Cheng, 2000), σύμφωνα με τη συγκριτική έρευνα των  Aycan, Kanungo, 

Mendonca, Yu, Deller & Kursid (2000) συναντάται σε χώρες της Ανατολής , όπως η 

Κίνα , το Πακιστάν και η Τουρκία.Οι παραπάνω χώρες  διακρίνονται για την ιεραρχική 

τους δόμηση, την ύπαρξη υψηλής απόστασης από την εξουσία και τον κολεκτιβισμό. 

Ένα άλλο παράδειγμα αφορά στη λεγόμενη καταστροφική ηγεσία (destructive 

leadership). Σύμφωνα με τον ορισμό των Krasikova, Green & LeBreton (2013) η 

καταστροφική ηγεσία αφορά στην ηθελημένη συμπεριφορά από έναν ηγέτη, η οποία 

μπορεί να βλάψει ή επιδιώκει να βλάψει τον οργανισμό του ηγέτη και/ή των οπαδών 

του με το να τους ενθαρρύνει στο να επιδιώκουν στόχους που αντικρούουν τα νόμιμα 

συμφέροντα του οργανισμού και/ή υιοθετούν ένα στυλ ηγεσίας που περιλαμβάνει τη 

χρήση επιβλαβών μεθόδων επηρεασμού των οπαδών ανεξάρτητα από τις δικαιολογίες 

για μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Ένα τέτοιο στυλ ηγεσίας βρίσκει πρόσφορο 

έδαφος σε μια κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από υψηλή απόσταση δύναμης ,στην 

οποία δηλαδή  τα λιγότερα ισχυρά μέλη των οργανισμών προσδοκούν και αποδέχονται 

την άνιση διανομή (Hofstede , 2001). 

 Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει επίσης να γίνει στο γεγονός ότι τα στυλ ηγεσίας 

συνδέονται με τα στερεότυπα και μάλιστα η ηγεσία στερεοτυπικά προσδιορίζεται 

κυρίως από αντρικούς όρους (Eagly, 2007. Heilman, Block, Martell & Simon, 1989. 

Schein, Mueller, Lituchy & Liu,1996) Πολύ σημαντικό λοιπόν ρόλο διαδραματίζει η 

διαφορετική κοινωνικοποίηση των δύο φύλων και ο διαφορετικός έμφυλος  ρόλος 

τους (Appelbaum, Audet & Miller, 2003). Σύμφωνα δηλαδή με την άποψη αυτή οι 

διαφορές στα στυλ ηγεσίας που υιοθετούνται δεν οφείλονται στις διαφορές που 

παρουσιάζονται λόγω βιολογικού φύλου, αλλά αποδίδονται στο ότι οι άντρες 
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παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θεωρούνται ως ανδροπρεπή και οι 

γυναίκες αντίστοιχα εμφανίζουν θηλυπρεπή χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες αναμένεται 

να διαθέτουν συλλογικότητα και  να προσανατολίζονται στην ανάπτυξη σχέσεων, ενώ 

αντιθέτως οι άντρες υποτίθεται ότι είναι  περισσότερο δυναμικοί και ανεξάρτητοι σε 

σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους (Paustian-Underdahl, Walker & Woehr, 

2014). 

 Τα τελευταία δέκα χρόνια έρευνες έδειξαν ότι η οργανωσιακή κουλτούρα και 

η Ηγεσία σε ένα οργανισμό είναι το κλειδί της επιτυχίας του (Barney, 1986. Bass & 

Avoliο, 1992). Το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης της ηγεσίας και της οργανωσιακής 

κουλτούρας έχει αποδειχθεί μέσα από τα ερυνητικά αποτελέσματα (Triandis, 1989) 

σύμφωνα με τα οποία ανάλογα µε τις αξίες που υιοθετούνται σε κάθε κουλτούρα, 

καθορίζεται και το καταλληλότερο στυλ ηγεσίας. Για παράδειγµα, σε µια κουλτούρα µε 

ατοµικιστική διάσταση, ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην ελευθερία και την πρόκληση 

στην εργασία, ενώ σε µια κουλτούρα µε διάσταση συγκεντρωτισµού, προτιµάται η 

ασφάλεια, η υπακοή, το καθήκον και αρµονία του συνόλου (Javidan, 2004). 

Επιπρόσθετα, όπως υποστηρίχτηκε η απόδοση ενός οργανισμού εξαρτάται από την 

συνειδητή ευθυγράμμιση των αξιών των εργαζομένων με τις αξίες που ενστερνίζεται ο 

οργανισμός (Ogbonna & Harris, 2000). Κατά τον Schein (1992) η οργανωσιακή 

κουλτούρα και η ηγεσία είναι έννοιες συνυφασμένες, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα 

από το πέρασμα του χρόνου και καθώς ο οργανισμός αναπτύσσεται,  η διαμορφωμένη 

κουλτούρα του οργανισμού επιδρά στον ηγέτη και διαμορφώνει τις αξίες και 

αντιλήψεις .Έτσι, μέσω της δυναμικά εξελισσόμενης αυτής διεργασίας ο ηγέτης 

δημιουργεί την κουλτούρα αλλά και επηρεάζεται από την κουλτούρα του οργανισμού. 

Ο Hennessey (1998) στην έρευνά του για την οργανωσιακή αλλαγή στις ομοσπονδιακές 

δημόσιες υπηρεσίες των Η.Π.Α.  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ηγεσία διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της κατάλληλης κουλτούρας μέσα στον οργανισμό 

και έτσι βελτίωσε τον τρόπο που εφαρμόστηκαν οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις.  

 

2.3.4 Επιπτώσεις Ηγεσίας 

 

 Πολλοί ερευνητές επισήμαναν την συσχέτιση των στυλ ηγεσίας με τα 

οργανωσιακά αποτελέσματα (Givens, 2008) και μάλιστα υποστηρίζεται ότι το 

κατάλληλο στυλ ηγεσίας συμβάλλει στην δημιουργία ενός υγιούς οργανισμού 

περιορίζοντας ταυτόχρονα την εμφάνισή της εργασιακής παρενόχλησης (Cemaloğlu, 
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2011). Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι η κακοδιοίκηση και η ανεπαρκής ηγεσία  

συμβάλλει θετικά στη δημιουργία περιβάλλοντων που επιτρέπουν την εργασιακή 

παρενόχληση (Folger & Skarlicki ,1998 . Lewis & Orford, 2005). Τα φαινόμενα αυτά 

ενισχύονται από την επικράτηση χαοτικών εργασιακών περιβάλλοντων, τα οποία 

συνθλίβουν την συμμετοχικότητα και οδηγούν στην αντίδραση των εργαζομένων σε 

αντιδιαστολή προς τα καλά οργανωμένα εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία 

εμφανίζονται ελάχιστα φαινόμενα διαπροσωπικής σύγκρουσης (Roscigno & Hodson , 

2004) . Ένα καλά και λογικά οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον , το οποίο  διέπεται 

από τις αρχές της  διαφάνειας (όπου δηλαδή η εργασιακή παρενόχληση γίνεται ορατή 

σε όλους ), της  λογοδοσίας (όσοι ασκούν παρενόχληση είναι υπόλογοι για τις πράξεις 

τους) και της ικανότητας (η δυνατότητα του οργανισμού να παρακινεί και να ελέγχει 

τους εργαζόμενους μέσω ορατών κανόνων και αμοιβών)  και το οποίο διαθέτει σωστή 

ηγεσία και ξεκάθαρους στόχους, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στον περιορισμό της 

εκδήλωσης της παρενόχλησης (Hodson et al., 2006).   

 Όπως υποστηρίχτηκε τα "θετικά" στυλ ηγεσίας, όπως για παράδειγμα το 

μετασχηματιστικό ή η διάσταση του συναλλακτικού στυλ ηγεσίας που αφορά στην 

έκτακτη επιβράβευση-ανταμοιβή, ενισχύουν την εργασιακή ικανοποίηση και την 

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, (Kuoppala, Lamminpaa, Liira & Vainio, 2008) με 

αποτέλεσμα να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες προκειμένου να προληφθούν και 

να αποτραπούν οι εκδηλώσεις συμπεριφορών που συνιστούν παρενόχληση  (Nielsen , 

2013. Ayoko & Callan , 2010. Cemaloğlu, 2011. Ertureten et al., 2013).  

 Ειδικότερα, η Μετασχηματιστική Ηγεσία (Transformational leadership), 

μπορεί να μεταλαμπαδευτεί σε όλα τα άτομα όλων των επιπέδων σε έναν οργανισμό 

και έχει θετική επίδραση στην απόδοση ενός οργανισμού (Bass & Avolio , 1990a), 

καθώς συμβάλλει θετικά  στην ανάπτυξη της ομαδικότητας, στην ομαδική λήψη 

αποφάσεων, στην ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και στην αναδιοργάνωση (Bass & 

Avolio, 1994). Επίσης, το στυλ αυτό ηγεσίας συνδέεται θετικά με την δημιουργία 

συνεκτικής-ενιαίας οργανωσιακής κουλτούρας και αρνητικά με φαινόμενα όπως η 

εργασιακή εξουθένωση και αποξένωση (Corrigan et al. , 2002. McColl-Kennedy & 

Anderson,2002. Sarros, Gray & Densten, 2002). Σύμφωνα με έρευνες θεωρείται το πιο 

επιτυχημένο είδος ηγεσίας (Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam , 1996) και μάλιστα 

όπως αποδείχθηκε μέσα από δύο μεταναλυτικές έρευνες σε σύγκριση με την 

συναλλακτική ηγεσία και με  βάση την αξιολόγηση των ίδιων των  υφισταμένων έχει 

ως στυλ ηγεσίας ισχυρότερη θετική επίδραση στην ικανοποίηση και 

αποτελεσματικότητα (Dumdum , Lowe & Avolio, 2013. Lowe, Kroeck & 
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Sivasubramaniam, 1996). Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως υποστηρίζεται  υιοθετείται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από γυναίκες (Eagly, Johannesen-Schmidt , & vanEngen, 2003), 

καθώς οι τέσσερις διαστάσεις που περιλαμβάνει σχετίζονται στερεοτυπικά με τη 

γυναικεία συμπεριφορά (Engen et. al., 2001). 

 Η θεωρία της Μετασχηματιστικής Hγεσίας , η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά από τον πολιτικό επιστήμονα James Burns (1978) και αναπτύχθηκε περαιτέρω 

από τον Bernard Bass (1985), αποτελεί μια από τις πιο γνωστές θεωρίες Ηγεσίας 

(Northouse , 2010. Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003). Σύμφωνα με αυτή ο 

ηγέτης  προσπαθεί να μετασχηματίσει και να παρακινήσει  τους οπαδούς του μέσα από 

την ανάδειξη της σημασίας των οργανωσιακών αξιών. Πρόκειται λοιπόν, για μια σχέση  

αμοιβαίας , αμφίδρομης παρακίνησης και εξέλιξης που μετατρέπει τους ακολούθους σε 

ηγέτες και τους ηγέτες σε ηθικώς δρώντα υποκείμενα και που στοχεύει να επηρεάσει 

έμμεσα την απόδοση μέσω της παρακίνησης και των αξιών. Οι ηγέτες που ασκούν 

μετασχηματιστική ηγεσία καθιερώνονται ως πρότυπα συμπεριφοράς και κερδίζουν την 

εμπιστοσύνη των υφισταμένων -ακολούθων τους. Θέτουν μελλοντικούς στόχους και 

αναπτύσσουν σχέδια δράσης για την επίτευξή τους. Καινοτομούν ακόμη και στην 

περίπτωση που ο οργανισμός στον οποίο ηγούνται είναι επιτυχημένος (Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001). Ο Βass μετεξέλιξε τη θεωρία του Burns αναπτύσσοντας  

το μοντέλο Full Range of Leadership (FRL, 1985) το οποίο περιλαμβάνει τη 

Μετασχηματιστική , τη Συναλλακτική και την Εξουσιοδοτική ηγεσία (Northouse, 

2004). Επίσης, ο Βass διαφοροποιήθηκε από την θεωρία του  Burns υποστηρίζοντας οτι 

ο μετασχηματισμός είναι μονοδιάστατος , καθώς μόνο οι ηγέτες μετασχηματίζουν τους 

ακολούθους τους και όχι το αντίστροφο. Σύμφωνα με το μοντέλο Full Range of 

Leadership (FRL, 1985) η Μετασχηματιστική Ηγεσία περιλαμβάνει 4 διαστάσεις 

(Northouse 2004) : α. Την εξιδανικευμένη επιρροή- χάρισμα (idealized influence ). 

Πρόκειται για τη συμπεριφορά που διεγείρει τα δυνατά συναισθήματα των 

υφισταμένων - ακολούθων και οδηγεί στην ταύτιση με τον ηγέτη, ο οποίος κερδίζει τον 

θαυμασμό, σεβασμό και την  εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του , με αποτέλεσμα να 

γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, β. Την εμψυχωτική κινητοποίηση (inspirational 

motivation), η οποία αναφέρεται στην δυνατότητα του ηγέτη να παρακινεί και να 

εμπνέει επικοινωνώντας με εύληπτο τρόπο τις υψηλές απαιτήσεις γ. Τη διανοητική 

διέγερση (Intellectual simulation,) η οποία ενισχύει το ατομικό και ομαδικό πνεύμα ,την 

δημιουργικότητα και καινοτομία των ατόμων και δ.Την εξατομικευμένη σκέψη ή 

ενδιαφέρον για το άτομο (Individualized consideration) που περιλαμβάνει έννοιες όπως 

της συμβουλευτικής (coaching), της καθοδήγησης  (mentoring) , της ενθάρρυνσης και 
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της υποστήριξης των υφισταμένων κατά την εργασία. Ο προϊστάμενος λοιπόν, 

δημιουργεί υποστηρικτικό περιβάλλον, παρέχει ενθάρρυνση, δίνει προσοχή στις 

ανάγκες του κάθε υφισταμένου και λειτουργεί ως μέντορας (Young, 2011). 

 Επιπρόσθετα, η Συναλλακτική ηγεσία (Transactional leadership) 

παρουσιάζονταν ως ο αντίποδας της Μετασχηματιστικής ηγεσίας (Burns , 1978),  ενώ 

σύμφωνα με τους  Waldman, Bass, B, & Yammarino (1990)  τα δύο αυτά στυλ ηγεσίας 

δεν είναι απαραιτήτως αντικρουόμενα. Η Συναλλακτική ηγεσία βασίζεται σε 

συναλλαγές χρηματικού ή μη χαρακτήρα (Βass, 1985. Antonakis et al., 2003)  και οι 

ηγέτες που ακολουθούν αυτό το στυλ ηγεσίας αποσαφηνίζουν στους υφισταμένους τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες τους, εποπτεύουν την εργασία τους, επιβραβεύουν ή 

επιβάλλουν ποινές σε περίπτωση που η προσπάθειά τους είναι μη ικανοποιητική (Βass, 

1985). Σύμφωνα με το μοντέλο Full Range of Leadership (FRL,1985) του Βass η 

Συναλλακτική ηγεσία περιλαμβάνει τη διοίκηση μέσω της εξαίρεσης (management –by 

exception)  και την έννοια της έκτακτης επιβράβευσης-ανταμοιβής (contingent reward). 

Η διοίκηση μέσω της εξαίρεσης (management –by- exception) έχει δύο μορφές την 

ενεργητική (active management) και την παθητική  (passive management) . Στην 

ενεργητική ο ηγέτης παρακολουθεί  την απόδοση των υφισταμένων του και σε 

περίπτωση αποκλίσεων από τους κανόνες ακολουθεί διορθωτική δράση. Αντίθετα, στην  

παθητική ο ηγέτης αναμένει παθητικά  τα λάθη να συμβούν. Η έκτακτη επιβράβευση-

ανταμοιβή (contingent reward) έχει την έννοια της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ακολούθων και των ηγετών καθώς ο ηγέτης χρησιμοποιεί αμοιβές, υποσχέσεις και 

έπαινο για να παρακινήσει τους εργαζόμενους να πετύχουν τα συφωνημένα και από τα 

δύο μέρη επίπεδα απόδοσης (Northouse,  2004. Bass & Avolio , 1990.  Mester, Visser, 

Roodt  &  Kellerman 2003 ). Συνοψίζοντασς θα λέγαμε ότι το συναλλακτικό στυλ 

ηγεσίας αποδεικνύεται  εξίσου αποτελεσματικό στυλ όπως και το μετασχηματιστικό 

στυλ , καθώς συμβάλλει με τη διάσταση της έκτακτης επιβράβευσης (contingent 

reward), δηλαδή με την  επιβράβευση της καλής απόδοσης των υφισταμένων, στην 

αποτελεσματικότητα, και την εργασιακή ικανοποίηση (Judge & Piccolo, 2004. Lowe, 

Kroeck & Sivasubramaniam, 1996)  . 

  Το τρίτο στυλ ηγεσίας σύμφωνα με το μοντέλο Full Range of Leadership (FRL, 

1985) του Bass είναι το Χαλαρό ή Εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας  (Laissez- faire 

leadership). Αυτό το στυλ αναφέρεται  σε ηγέτες που καθυστερούν να λάβουν 

αποφάσεις, που δεν  δίνουν ανατροφοδότηση και που επίσης καταβάλλουν ελάχιστη 

προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσουν τους υφισταμένους τους να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους ή να αναπτυχθούν ως άτομα (Northouse, 2004). Επιπλέον, οι ηγέτες 
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αυτού του τύπου αποφεύγουν να αναλάβουν ευθύνες, είναι απόντες όταν τους 

χρειάζονται και δεν λαμβάνουν καμία δράση ακόμη και όταν τα προβλήματα είναι 

χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν αρνητική επίδραση στην απόδοση των υφισταμένων 

τους  (Bass, 1999). Οι Bass & Avolio (1990) περιγράφουν το είδος αυτό ηγεσίας ως " η 

απουσία της ηγεσίας" , "η αποφυγή της παρέμβασης" ή και τα δύο . Δεν υπάρχουν 

συναλλαγές, ούτε συμφωνίες με τους υφισταμένους, οι αποφάσεις συχνά 

καθυστερούνται και η  ανατροφοδότηση, οι ανταμοιβές και η προσωπική ανάμειξη 

είναι απούσες . Δεν γίνεται καμία προσπάθεια για την παρακίνησή των υφισταμένων ή 

για την αναγνώρισή και ικανοποίηση των αναγκών τους. Ο ηγέτης βρίσκεται σωματικά 

μόνο στο πόστο του,  με αποτέλεσμα να αποποιείται των ευθυνών του, να αποφεύγει να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να αποτυγχάνει  να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά 

του. Επίσης, δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τους υφισταμένους του και τις ανάγκες 

τους και με τη στάση του αυτή  επιδρά αρνητικά τόσο στον οργανισμό όσο και στους 

ίδιους τους υφισταμένους (Skogstad et al., 2007). Σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες το 

στυλ αυτό ηγεσίας επιδρά αρνητικά στην εργασιακή ικανοποίηση των υφισταμένων 

(Judge & Piccolo, 2004),  στην ικανοποίηση σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του 

ηγέτη (Judge & Piccolo, 2004. Bass & Avolio, 1994) και στο κλίμα εργασιακής 

ασφάλειας- η οποία αναφέρεται στις προληπρικές ενέργειες που λαμβάνονται από τον 

ανώτερο- (Zohar, 2002). Η συστηματική  μάλιστα αγνόηση των υφισταμένων για ένα 

χρονικό διάστημα εκλαμβάνεται από αυτούς ως απόρριψη και εκδίωξη, στοιχεία τα 

οποία αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της εργασιακής παρενόχλησης (Einarsen & 

Hoel , 2001). Ειδικότερα, η  έρευνα  των Nielsen, Matthiensen & Einarsen (2005) 

απέδειξε ότι το χαλαρό στυλ ηγεσίας συνδέεεται με τα συμπτώματα μετατραυματικής 

αγχώδους διαταραχής που εμφανίζουν τα θύματα της παρενόχλησης 

 Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο αυταρχικό στυλ ηγεσίας , σε 

αντιδιαστολή  προς το δημοκρατικό –συμμετοχικό στυλ ηγεσίας. Το αυταρχικό στυλ 

ηγεσίας εξαιτίας του  αυταρχισμού, του  εξαναγκασμού, της  κατάχρησης  εξουσίας και  

της κακής επικοινωνίας που το χαρακτηρίζουν (Hoel et al., 2010. Vartia, 1996. Einarsen 

et al., 1994) σχετίζεται θετικά με την παρενόχληση  και μάλιστα μπορεί να εκληφθεί 

αυτό καθεαυτό ως πηγή παρενόχλησης (O’Moore et al., 1998.Vartia, 1996). 

Εναλλακτικά προκειμένου να περιγραφεί το στυλ αυτό ηγεσίας χρησιμοποιούνται και οι 

όροι «βίαιη επιτήρηση »- abusive supervision  (Tepper, 2000) ή «τυραννική ηγεσία» -

tyrannical leadership ( Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). Ένας ηγέτης με τυραννική 

και βίαιη συμπεριφορά δημιουργεί άγχος (Hogan &  Hogan, 2001) , προκαλεί τοξικά 

συναισθήματα, όπως απόγνωση και συναισθηματικό πόνο στους υφισταμένους του 
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(Frost, 2004) και επιφέρει χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση (Skogstad, 1997). Συχνά 

γίνεται λόγος για καταστροφικούς ηγέτες, οι οποίοι υποτιμούν τους υφισταμένους,  

περιορίζουν την πρωτοβουλία, ασκούν στενό έλεγχο και δημόσια επιθετική κριτική, 

δημιουργούν απρόβλεπτο εργασιακό περιβάλλον, επιβάλλουν αφηρημένα τιμωρίες -

non-contingent punishment με αποτέλεσμα να ευνοείται το αίσθημα της απόγνωσης και 

του άγχους μεταξύ των υφισταμένων Έτσι, οι ηγέτες αυτού του τύπου με την 

αντιφατική και μη προβλέψιμη συμπεριφορά τους δημιουργούν προσφορο έδαφος για 

την εκδήλωση της εργασιακής βίας (Ashforth, 1994).  

  Ενώ λοιπόν, το ενδιαφέρον της παραδοσιακής έρευνας περί ηγεσίας 

μέχρι πρότινος εστίαζε στις θετικές πλευρές της ηγεσίας, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται έντονη μεταστροφή του ενδιαφέροντος προς την λεγόμενη 

Καταστροφική Ηγεσία (Destructive leadership), η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε 

πλήρη άνοδο (Aasland et al., 2010) . Σε αντίθεση με την έννοια  του Constructive 

Leadership , όπου οι ηγέτες διαθέτοντας ακεραιότητα και ηθικότητα εμπνέουν αλλά και 

ενδυναμώνουν τους οπαδούς τους (Fulmer & Conger, 2004),  ο Καταστροφικός Ηγέτης 

επηρεάζει αρνητικά τους υφισταμένους του δημιουργώντας τεράστιες οικονoμικές 

απώλειες , γεγονός που καθιστά την ηγεσία αυτού του είδους σε πρόβλημα τόσο σε 

πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο (Padilla, Hogan & Kaiser, 2007). Σύμφωνα με 

τον Ashforth (1994) οι καταστροφικοί ηγέτες με τον περιορισμό της πρωτοβουλίας και 

με την άσκηση στενού ελέγχου ενδέχεται να μειώσουν τη συνεκτικότητα και να 

ενισχύσουν την ενόχληση, το άγχος και την απόγνωση των υφισταμένων. Επιπλέον, οι 

καταστροφικοί ηγέτες ακολουθούν μια σειρά από επιβλαβείς μεθόδους που αφορούν 

κυρίως στην άσκηση αδικαιολόγητης πίεσης στους υφιστάμενους να αποδώσουν , στην 

καταπάτηση κανόνων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ή στην επιβράβευση των 

θυτών για την επιθετική τους συμπεριφορά με αποτέλεσμα να προάγεται η εργασιακή 

παρενόχληση (Ramsay, Troth & Branch, 2011). Τέλος, σύμφωνα με τoν Hofstede 

(2001) οι εργαζόμενοι υφίστανται την καταστροφική ηγεσία σε μια κουλτούρα που 

χαρακτηρίζεται από υψηλή απόσταση δύναμης , στην οποία δηλαδή τα λιγότερα ισχυρά 

μέλη των οργανισμών προσδοκούν και αποδέχονται την άνιση διανομή της εξουσίας. 

 Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε οτι τα άτομα σε θέσεις ευθύνης που είναι 

υποστηρικτικά, που υιοθετούν λιγότερο αυταρχικά στυλ ηγεσίας και που εστιάζουν 

στην επίλυση των προβλημάτων συμβάλλουν στην αύξηση της εργασιακής 

ικανοποίησης των υφισταμένων τους (Packard & Kauppi,1999) με αποτέλεσμα να 

εκδηλώνονονται χαμηλότερα επίπεδα παρενόχλησης (Mikkelsen & Einarsen, 2001. 

Rayner,1997). Επίσης, οι προϊστάμενοι που διαθέτουν ισχυρό, δυναμικό και 



52 
 

υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας συμβάλλουν στη δημιουργία υγιών οργανισμών (Hoy & 

Tarter ,1997. Hoy & Miksel,1991) με το να εντοπίζουν την εκδήλωση της εργασιακής 

παρενόχλησης και συνεπώς να επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα τους οργανωσιακούς 

τους στόχους (Keashly & Jagatic ,2003).  

 Από την άλλη πλευρά, το προσωπικό στυλ του κάθε ηγέτη ενδέχεται να 

επηρεάσει αρνητικά το εργασιακό κλίμα και την παραγωγικότητα του οργανισμού 

(Kets de Vries and Miller, 1984). Σύμφωνα με τους Kelloway,Sivathan,Francis & 

Βarling (2005)  η κακή ηγεσία , συμπεριλαμβανομένου του χαλαρού στυλ (laissez-

faire) , μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για την εκδήλωση σύγκρουσεων 

ρόλων, ασάφειας και χαμηλής ποιότητας διαπροσωπικών σχέσεων στον εργασιακό 

χώρο. Τα άτομα λοιπόν, σε θέση ευθύνης που διαθέτουν αυταρχικό ή 

χαλαρό/εξουσιοδοτικό (laissez faire) στυλ ηγεσίας δεν συμβάλλουν στην δημιουργία 

υγιών οργανισμών (Hoel & Salin ,2003. Di Martino et al.2003 , Hauge et al., 2007) και 

οι αρνητικές , άδικες  ή  μη υποστηρικτικές  πρακτικές που ακολουθούν συμβάλλουν 

σημαντικά στην εμφάνιση της παρενόχλησης (Agervold & Mikkelsen, 2004. Hauge et 

al., 2007. 2011. Skogstad et al., 2007. Johnson,  2009). Εκτός λοιπόν από το αυταρχικό 

στυλ ηγεσίας (Hoel & Cooper, 2000. Salin, 2003.Vartia, 1996) και η ηγεσία που 

χαρακτηρίζεται από παθητικότητα (Einarsen et al.,  1994. Einarsen et al., 2003 Hoel et 

al., 2010. Leymann, 1996. Skogstad et al., 2007), αλλά και η ηγεσία που 

χαρακτηρίζεται ως αδύναμη και συγκεχυμένη (Standmark & Hallberg, 2007) οδηγεί σε 

τέτοια  φαινόμενα χωρίς να παρεμβαίνει ενεργά για την αντιμετώπισή τους (Einarsen et 

al., 2003). Στην ευρείας κλίμακας έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Hauge et al. 

(2011) στη Νορβηγία , με δείγμα 10.000 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων,  εξήχθη 

το συμπερασμα ότι οι εργαζόμενοι που θεωρούν οτι έχουν δίκαιους και 

υποστηρικτικούς προϊστάμενους αναφέρουν λιγότερα περιστατικά εργασιακής 

παρενόχλησης. Επίσης, υποστηρίχτηκε οτι τα άτομα που κατέχουν θέση ευθύνης, μέσω 

των μη υποστηρικτικών και άδικων πρακτικών που ακολουθούν, πιθανά δημιουργούν 

δυσμενές εργασιακό κλίμα και προκαλούν ασάφεια ως προς το τι συνιστά αποδεκτή 

συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο, γεγονός που ευνοεί  την εμφάνιση φαινομένων 

παρενόχλησης. Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι παρά το γεγονός ότι τα στυλ ηγεσίας 

διαδραματίζουν σημαντικό και περίπλοκο ρόλο στη διαδικασία της παρενόχλησης δεν 

έχει μελετηθεί επαρκώς ο ρόλος τους  διερέυνηση σε σχέση με το φαινόμενο ( Hoel et 

al., 2010). 
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2.3.5 Διερεύνηση της Ηγεσίας στην Δημόσια Διοίκηση / Τοπική 

         Αυτοδιοίκηση 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η έρευνα αναφορικά με την ηγεσία έχει 

παραδοσιακά επικεντρωθεί στις θετικές μορφές ηγεσίας, όπως για παράδειγμα στο 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός  οτι οι έρευνες 

αναφορικά με τις αρνητικές -καταστροφικές μορφές ηγεσίας είναι περιορισμένες ( 

Skogstad et al., 2007). Πολλοί είναι οι ερευνητές που εστιάζουν στα στυλ ηγεσίας  που 

επιδρούν με  εποικοδομητικό τρόπο τόσο στον οργανισμό όσο και στους εργαζόμενους 

και σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα ( Bass ,1990. Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam , 1996), ενώ 

μόνο τα τελευταία χρόνια αρχίζει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για τα στυλ ηγεσίας που 

ενδέχεται να επιφέρουν ακόμη και ολέθριες συνέπειες στο ανθρώπινο δυναμικό,  αλλά 

και στον ίδιο τον οργανισμό ( Rayner & Cooper, 2003. Tepper, 2000). Σύμφωνα με 

τους Kelloway, Sivathan , Francis & Barling (2005) η κακή-αρνητική μορφή ηγεσίας 

διακρίνεται σε δύο κατηγορίες . Στην πρώτη κατηγορία οι ηγέτες είναι καταστροφικοί 

με ενεργό τρόπο καθώς χαρακτηρίζονται από επιθετικές και καταχρηστικές 

συμπεριφορές (φωνές, απειλές , εξευτελισμούς, χρήση υποκοριστικών), ενώ στη 

δεύτερη κατηγορία οι ηγέτες ειναι καταστροφικοί με παθητικό θα λέγαμε τρόπο, καθώς 

ασκούν είτε το αδιάφορο στυλ ηγεσίας ή της παθητικής διοίκησης της εξαίρεσης -

passive management byexception, όπως περιγράφεται στη θεωρία της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας.  

 

 Η καταστροφική ηγεσία συνδέεται  έντονα με το φαινόμενο της παρενόχλησης 

καθώς δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εμφάνισή της  (Omar et al., 2015) και 

μάλιστα όπως οι  Samnani & Singh (2012) αναφέρουν το 40-50% των εργαζομένων 

θυματοποιείται μέσω της άσκησης αυτού του είδους της ηγεσίας  επιφέροντας ως 

αποτέλεσμα τεράστια ζημιά για τον οργανισμό (Tepper, 2007). Ειδικότερα, η 

καταστροφική ηγεσία συνδέεται με την αντιπαραγωγική συμπεριφορά, που υποδηλώνει 

την ύπαρξη αρνητικής οργανωσιακής κουλτούρας και τα αυξημένα επίπεδα άγχους που 

βλάπτουν την ευημερία των εργαζομένων (Schyns & Schilling, 2013) Στην έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Omar, Mokhtar & Hamzah (2015) με ένα μικρό δείγμα 112 

δημόσιους υπαλλήλους στη Μαλαισία παράλληλα με τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 

(83,2%) εργασιακής παρενόχλησης διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του 

καταστροφικού στυλ ηγεσίας και της εργασιακής παρενόχλησης (r=.86,p<,01). 
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 Στην  μεγάλης κλίμακας έρευνα  που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία 

με δείγμα 5.288 εργαζόμενους διαπιστώθηκε ότι τόσο το αυταρχικό όσο και το 

εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας έχουν θετική συνάφεια με την εργασιακή παρενόχληση 

και μάλιστα το αυταρχικό στυλ ηγεσίας , λόγω της επιθετικότητας και της αφηρημένης 

επιβολής τιμωρίας που εμπερικλείει, προσδιορίστηκε ως ο πιο σημαντικός παράγοντας 

πρόβλεψης για την εκδήλωση της ( Hoel et al., 2010) . 

 Στην  έρευνα που διεξήχθη στην Νορβηγία με δείγμα 2.273 εργαζόμενους από 

τους Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland & Hetland (2007) παρατηρήθηκε οτι 

υπάρχει στενή συνάφεια του εξουσιοδοτικού στυλ ηγεσίας με την εκδήλωση 

σύγκρουσης ρόλων (0.42), ασάφειας ρόλων (0.45), υψηλών επιπέδων εργασιακού 

άγχους (0.28) και υψηλά επίπεδα συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων (0.28). Η 

υψηλότερη όμως, συνάφεια εντοπίστηκε μεταξύ του εξουσιοδοτικού στυλ ηγεσίας 

(0.73)  και της εργασιακήςπαρενόχλησης (0.48).  

 Η έρευνα των Gholamzadeh & Khazaneh, (2012) με δείγμα 235 εργαζόμενους 

σε εταιρεία μεταφοράς  στο Ιραν επιβεβαίωσε την στενή σχέση  μεταξύ των στυλ 

ηγεσίας και της εργασιακής παρενόχλησης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η 

μετασχηματιστική , η συναλλακτική και η εξουσιοδοτική ηγεσία συνδέονται άμεσα 

με την παρενόχληση. Το εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας όπως επίσης και το συναλλακτικό 

στυλ παρουσιάζουν θετική συνάφεια με το φαινόμενο της παρενόχλησης , ενώ  η 

μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται αρνητικά με αυτό . Επιπλέον, όπως 

εντοπίστηκε το εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας έχει την μεγαλύτερη επίδραση στην 

εμφάνιση του φαινομένου , σε αντίθεση με το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας που έχει 

την μικρότερη  επίδραση .    

 Σε εθνική έρευνα για το εργατικό δυναμικό που πραγματοποιήθηκε στην 

Ιρλανδία διαπιστώθηκε ότι το 67,1% των ατόμων που δέχτηκαν παρενόχληση 

περιέγραφε το στυλ ηγεσίας του οργανισμού του ως αυταρχικό, το 18,4% ως 

εξουσιοδοτικό και το 14,5% ως δημοκρατικό. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι  

πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτωμένων , ποσοστό 70,8% , απέδιδε την εμφάνιση της 

παρενόχλησης στο κακό στυλ διοίκησης (O' Moore & Lynch, 2007).  Τα αποτελέσματα 

αυτά είναι σύμφωνα με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών σύμφωνα με τα οποία 

τόσο το αυταρχικό στυλ ηγεσίας ( Einarsen et al., 1994. Hoel & Cooper, 2000. Lynch , 

2004. O’Moore et al., 1998) όσο και το εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας ( Einarsen et al., 

1994)  δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση της παρενόχλησης . 
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 Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από τον Soylu  (2011) στην Τουρκία , με 

δείγμα  715 ερωτηματολόγια , εξήχθη το συμπέρασμα ότι υπάρχει αρνητική συνάφεια 

μεταξύ της πατερναλιστικής ηγεσίας και της εργασιακής παρενόχλησης , καθώς οι 

προϊστάμενοι που διατηρούν μια οικογενειακή ατμόσφαιρα στον εργασιακό τους χώρο, 

αναπτύσουν εξατομικευμένες διαπροσωπικές σχέσεις και ασκούν εξουσία που 

βασίζεται στην αφοσίωση , αναπτύσσουν δηλαδή μια συμπεριφορά που παρομοιάζεται 

με αυτή του πατέρα σε μια οικογένεια , θεωρείται ότι θα εκδηλώσουν λιγότερα 

περιστατικά αρνητικών ενεργειών . 

 Ενδιαφέροντα ήταν και τα ευρήματα στην έρευνα που διεξήχθη στην Ιαπωνία 

από τους Tsuno & Kawakami (2014) με δείγμα 404 δημοσίους υπαλλήλους. Σε αυτή 

διαπιστώθηκε ότι τα υψηλά ποσοστά της εργασιακής παρενόχλησης (14,8%) έχουν 

θετική συνάφεια με το εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας (Laissez- faire leadership ), ενώ 

αντιθέτως οι διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας (χαρισματική 

ηγεσία/εμψυχωτική κινητοποίηση, διανοητική διέγερση και εξατομικευμένο 

ενδιαφέρον ) όπως επίσης και η έκτακτη επιβράβευση -ανταμοιβή της συναλλακτικής 

ηγεσίας σχετίζονται αρνητικά με την εργασιακή παρενόχληση. Επιπρόσθετα, 

υποστηρίχτηκε ότι η επικράτηση του παθητικού χαλαρού στυλ ηγεσίας και του 

χαμηλού επιπέδου εξατομικευμένου ενδιαφέροντος προμηνύουν  την εμφάνιση της 

παρενόχλησης , ενώ αντιθέτως η μετασχηματιστική ηγεσία και ιδίως η καλλιέργεια της 

διάστασης της εξατομικευμένης σκέψης θα μπορούσε να δράσει αποτρεπτικά στην 

εμφάνιση και επικράτηση του φαινομένου. 

 Η έρευνα του Cemaloğlu (2011) στον χώρο της εκπαίδευσης στην Τουρκία 

εντόπισε την ύπαρξη  αρνητικής σχέσης μεταξύ της μετασχηματιστικής ηγεσίας που 

εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης και της εργασιακής 

παρενόχλησης προς το διδακτικό προσωπικό. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώθηκαν 

και από την έρευνα των  Ertureten et al. (2013) με δείγμα 251 εργαζόμενους στον 

δημόσιο τομέα στην Τουρκία, στην οποία μάλιστα διαπιστώθηκε επιπλέον και μια 

στατιστικώς σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ της συναλλακτικής ηγεσίας και της 

εργασιακής παρενόχλησης .  

 Η έρευνα που διεξήχθη στον Καναδά από τους Laschinger, Wong & Grau 

(2012) με δείγμα 342 τελειόφοιτες νοσοκόμες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

αυθεντική ηγεσία συνδέονταν αρνητικά με την εργασιακή παρενόχληση. Η συμβολή 

της αυθεντικής ηγεσίας στη δημιουργία υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος 

ήταν καθοριστική  με αποτέλεσμα το νοσηλευτικό προσωπικό να παρουσιάζει 
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αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση, μικρότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης , 

λιγότερες πιθανότητες παραίτησης και χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής παρενόχλησης.  

 Σε παρόμοια ερευνητικά αποτελέσματα κατέληξαν  με την έρευνα τους οι 

Laschinger & Fida (2014). Μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την  διεξαγωγή της 

έρευνάς τους διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της αυθεντικής ηγεσίας (authentic 

leadership) στην μείωση της εμφάνισης αρνητικών εργασιακών σχέσεων και 

συμπεριφορών που συνιστούν παρενόχληση έρευνα ήταν σημαντικότατη. Με την 

έρευνα αυτή επιβεβαιώνεται  η άποψη που πρεσβεύει ότι οι ηγέτες που επιδεικνύουν 

εμπιστοσύνη και αληθινό ενδιαφέρον προς τους υφισταμένους τους συμβάλλουν 

ιδιαιτέρως θετικά στην αντιμετώπιση της εργασιακής παρενόχλησης. 

 Σε παρόμοια ευρήματα αναφορικά με τη σχέση της αυθεντικής ηγεσίας και της 

εγασιακής παρενόχλησης κατέληξαν και οι Warszewska-Makuch, Bedynska & 

Zolnierczyk-Zreda (2015),. Στην έρευνα που διεξήγαγαν σε διαφόρους οργανισμούς του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Πολωνία επιβεβαιώθηκε η θετική σχέση της 

αυθεντικής ηγεσίας με τη κοινωνική υποστήριξη του παρέχεται από τον προϊστάμενο 

και η αρνητική συνάφεια ( r= -.40 , p<.01) αυτού του στυλ ηγεσίας με την 

παρενόχληση.   

 Τέλος, στην  έρευνα των Francioli et al., (2015) με 1664 συμμετέχοντες οι 

οποίοι στην πλειονότητά τους (63,3%) εργάζονταν στον δημόσιο τομέα 

επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια φορά τα ευρήματα προγενέστερω  ερευνών όπως για 

παράδειγμα του Nielsen , 2013 ή των Skogstad et al., 2007. Διαπιστώθηκε λοιπόν,  ότι 

η κακής ποιότητα ηγεσία, η ηγεσία δηλαδή που αδυνατεί να εξασφαλίσει ευκαιρίες 

ανάπτυξης για τους εργαζόμενους και εργασιακή ικανοποίηση, που δεν επιλύει τις  

συγκρούσεις και δεν  θέτει στόχους και  δεν αναπτύσσει σχέδια επίτευξης τους,  

αναμένεται να σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά εργασιακής παρενόχλησης. Η έρευνα 

τους επίσης, συνέβαλλε στην διερεύνηση της σχέσης του αισθήματος του "ανήκειν", 

δηλαδή του αισθήματος των εργαζομένων οτι αποτελούν ένα μέρος του οργανισμού 

στον οποίο εργάζονται και ανήκουν στο ευρύτερο σύνολό του , με  την εργασιακή 

παρενόχληση. Όπως αποδείχθηκε το υψηλό αίσθημα του "ανήκειν" συμβάλλει 

καθοριστικά στη μείωση των φαινομένων της εργασιακής παρενόχλησης.  

2.3.6 Διερεύνηση της Ηγεσίας στην Ελληνική Βιβλιογραφία 
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 Στην Ελλάδα οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί  αναφορικά με το θέμα της ηγεσίας  

είναι περιορισμένες. Στην εμπειρική έρευνά του ο Bourantas (1988) προσπάθησε να 

διερευνήσει τα αντιλαμβανόμενα και προτιμητέα στυλ ηγεσίας σε σχέση με την 

εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακή δέσμευση. Όπως διαπιστώθηκε το στυλ ηγεσίας 

των προϊσταμένων είχε θετική συνάφεια με τη δέσμευση των υφισταμένων και μάλιστα 

στις  περισσότερες περιπτώσεις η αφοσίωση των Ελλήνων μάνατζερ ήταν υψηλότερη 

όταν ο προϊστάμενος υιοθετούσε συμβουλευτικό στυλ ηγεσίας (consultative leadership 

style). Προκειμένου να διερευνηθούν τα τέσσερα στυλ ηγεσίας : αυταρχικό (autocratic 

leadership style), πειστικό (persuasive leadership style), συμβουλευτικό (consultative 

leadership style) και συμμετοχικό (participative leadership style) στυλ ηγεσίας  οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να προδιορίσουν ποιό από αυτά ταιριάζει καλύτερα στο στυλ 

ηγεσίας που σύμφωνα με την προσωπική τους αντίληψη διαθέτει ο προϊστάμενός τους 

και επίσης, να προσδιορίσουν ποιό στυλ θα προτιμούσαν αυτός να υιοθετήσει . Τα 

αποτελέσματα έδειξαν το 24, 5 % αντιλαμβάνονταν το στυλ ηγεσίας του προϊσταμένου 

τους ως αυταρχικό, το 22% ως  πειστικό , το 13,3% ως  συμμετοχικό,  ενώ το 40,2 % 

ως συμβουλευτικό. Το συμβουλευτικό στυλ ηγεσίας ήταν και το περισσότεριο 

επιθυμητό από τη πλειονότητα των ερωτωμένων (62, 6 %)  όλων των υπολοίπων. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί οτι δεν διαπιστώθηκε καμία σημαντική σχέση μεταξύ 

του είδους του οργανισμού (δημόσιος/ιδιωτικός τομέας) και του αντιλαμβανόμενου 

στυλ ηγεσίας . Αντίθετα, εντοπίστηκε σημαντική σχέση μεταξύ του αντιλαμβανόμενου 

στυλ ηγεσίας και του ιεραρχικού επιπέδου των ερωτωμένων , καθώς όσο υψηλότερο 

ήταν το ιεραρχικό επίπεδο τόσο περισσότερο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονταν ως 

συμβουλευτικό ή συμμετοχικό το στυλ ηγεσίας που υιοθετούνταν. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η έρευνα των Bourantas, 

Anagnostelis, Mantes & Kefalas (1990) με μάνατζερς όλων των ιεραρχικών επιπέδων. 

Επιδιώκοντας λοιπόν να διερευνηθεί το θέμα της οργανωσιακής κουλτούρας των 

ελληνικών οργανισμών και  έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τη θεωρία του Harrison 

(1972) και την τυπολογία του Handy (1980) επιχείρησαν να αξιολογήσουν τα 4 στυλ 

ηγεσίας. Σύμφωνα με τους παραπάνω θεωρητικούς τα τέσσερα είδη οργανωσιακής 

κουλτούρας αφορούν στα : α. The Club Culture -Δίας -κουλτούρα ισχύος , β. The Role 

Culture-κουλτούρα ρόλου-Απόλλωνας , γ. The Task Culture -κουλτούρα επίτευξης -

Αθηνά  και δ. The Existential Culture-ανθρωποκεντρική κουλτούρα - Διόνυσος . Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να περιγράψουν σύμφωνα με την παραπάνω 

τυπολογία σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες  αντιλαμβάνονται πως βρίσκεται ο 

οργανισμός στον οποίο ανήκουν καθώς επίσης και ποια μορφή θα επιθυμούσαν τελικώς 
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να έχει. Όπως διαπιστώθηκε υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

απόψεων των μάνατζερ του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τον δημόσιο τομέα. Οι 

σημαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στην οργανωσιακή κουλτούρα  ισχύος-Δίας, η 

οποία παραπέμπει στον συγκεντρωτισμό της εξουσίας και την επιβολή,  και  στην  

οργανωσιακή κουλτούρα επίτευξης-Αθηνά, η οποία παραπέμπει στην επίλυση 

προβλημάτων.  Ειδικότερα  το 41% των Ελλήνων μάνατζερ εργαζόμενων στο δημόσιο 

τομέα σε αντίθεση με το αντίστοιχο 29,3 % του ιδιωτικού τομέα  αντιλαμβάνονται  την 

κουλτούρα ισχύος -Δίας ως κυρίαρχη οργανωσιακή κουλτούρα  γεγονός που σημαίνει 

οτι στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα κυριαρχεί το αυταρχικό στυλ ηγεσίας και 

προτιμάται λιγότερο το συμμετοχικό στυλ .Τέλος, στην πλειονότητα των Ελλήνων 

μάνατζερ ( 68,4%) δήλωναν ότι προτιμούσαν την οργανωσιακή κουλτούρα επίτευξης 

και λιγότερο αυτή της ισχύος.  

 Η Galanou (2010) διεξήγαγε έρευνα στον Τραπεζικό κλάδο με δείγμα 190 

ερωτηματολόγια στοχεύοντας να διευρενήσει  τέσσερα συγκεκριμένα στυλ ηγεσίας ( 

Αυταρχικό-Directive,Μετασχηματιστικό-Transformational,Ενδυνάμωσης- Εmpowering 

και Συναλλακτικό-Transactional Leadership style) και τους παράγοντες εργασιακή 

ικανοποίηση, εργασιακή δέσμευση, επικοινωνία και αποτελεσματικότητα σε σχέση με 

τρεις  δημογραφικούς παράγοντες : την ηλικία , το επίπεδο μόρφωσης και τον τύπο 

οργανωτικής δομής στον οργανισμό . Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς της 

όσο υψηλότερο το εκπαιδευτικό υπόβαθρο τόσο λιγότερο χρησιμοποιούνταν το 

αυταρχικό (directive) στυλ ηγεσίας. Eπίσης, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα με 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση χρησιμοποιούν το μετασχηματιστικό και εμψυχωτικό στυλ 

ηγεσίας (Transformational and Empowering) τα οποία έχουν θετική συνάφεια με την 

εργασιακή ικανοποίηση, τη δέσμευση, την επικοινωνία και την αποτελεσματικότητα . 

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα , αυτά που κατείχαν θέση 

ευθύνης καθώς και αυτά τα οποία διέθεταν υψηλό μορφωτικό επίπεδο έτειναν να 

υιοθετούν ένα σύνθετο στυλ ηγεσίας ανάλογα με την περίσταση που έπερεπε να 

αντιμετωπίσουν ( situational leadership style).  

 

2.4 Εργασιακή Παρενόχληση και Γυναικεία  Ηγεσία  

 

2.4.1 Εννοιολογική Προσέγγιση 
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 Η διερεύνηση της γυναικείας  ηγεσίας στα πρώιμα στάδιά της υιοθετούσε την 

άποψη ότι η έννοια του επιτυχημένου ηγέτη ταυτίζονταν περισσότερο με το αντρικό 

παρά με το γυναικείο φύλο ( Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 1989 ) .Επιπλέον, υπήρχε  

διάχυτη η άποψη ότι οι επιτυχημένες σε ηγετικές θέσεις γυναίκες μιμούνταν με επιτυχία 

τα "αντρικά" χαρακτηριστικά της επιθετικότητας και σκληρότητας (Helgesen,1990. 

Rosener, 1990). Οι Fagenson & Jackson (1993) αναφέρονται σε έρευνες που 

υποδεικνύουν ότι όσο περισσότερα "αντρικά" χαρακτηριστικά κατέχουν οι γυναίκες 

τόσο πιθανότερο είναι να θεωρηθούν επιτυχημένες μάνατζερς και να τοποθετηθούν σε 

υψηλά ιστάμενες θέσεις. O Kanter (1977) αναφέρεται σε έρευνες που αποδεικνύουν ότι 

όσο οι γυναίκες ανέρχονται την οργανωσιακή ιεραρχία τόσο σημαντικότερο γίνεται το 

αρσενικό μοντέλο διοίκησης , γεγονός που σχετίζεται με την ταύτιση των γυναικών με 

το πατρικό πρότυπο  (Hennig & Jardim, 1977). Στερεοτυπικά λοιπόν, προωθούνταν η  

εικόνα μιας γυναίκας που υστερεί των χαρακτηριστικών που κοινώς θεωρούνται οτι 

είναι απαραίτητα για τον ικανό ηγέτη με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αποθαρρύνονται 

από το να επιδιώκουν θέσεις του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου όπως οι άντρες συνάδελφοί 

τους , από το να εκμεταλλευτούν τις ηγετικές τους ικανότητες με αποτέλεσμα οι 

διακρίσεις σε βάρος τους να διαιωνίζονται (Catalyst, 2005. Eagly & Carli, 2003). 

Σύμφωνα  δε με τα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour 

Organization, 1997) οι γυναίκες προσανατολίζονται σε επαγγέλματα τα οποία 

παραδοσιακά κατέχουν οι γυναίκες και υποεκπροσωπούνται στα « αντρικού τύπου » 

επαγγέλματα και στις υψηλότερες θέσεις . 

 Στην έρευνα των Bourantas & Papalexandris (1990) διαπιστώθηκε οτι  πολύ 

υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε σχέση με αυτό των αντρών ακολουθεί  

πατερναλιστικό ή συμβουλευτικό στυλ και όχι κάποιο από τα  ακραία στυλ (αυταρχικό 

ή συμμετοχικό) . Η τάση αυτή των γυναικών αποδίδεται στο γεγονός οτι λόγω της 

πίεσης  που δέχονται να συμμορφωθούν από τη μια πλευρά προς όσα επιτάσσει το 

αντρικό μοντέλο και από την άλλη προς τα γυναικεία ψυχολογικά χαρακτηριστικά που 

διαθέτουν, οδηγούνται στην επιλογή ενός ενδιάμεσου στυλ ηγεσίας που συνδυάζει τις 

αντίθεσεις που εντοπίζονται στα δυο φύλα.   

 Από την άλλη πλευρά τα άτομα που κατέχουν θέση ευθύνης  είτε άντρες είτε 

γυναίκες  υιοθετούν τα «καλύτερα» χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αντίθετου φύλου 

προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για 

ανδρόγυνους προϊσταμένους (Sargent 1979, 1981). Το ανδρόγυνο μάλιστα στυλ 

ηγεσίας που συνδυάζει χαρακτηριστικά των δυο φύλων χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης , 

είναι περισσότερο αποδεκτό από ποτέ (Eagly & Carli, 2007) και  αποδεικνύεται ως το 
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περισσότερο αποτελεσματικό στυλ και για τα δύο φύλα ( Kent & Moss , 1994. 

Ferrarrio, 1991) . 

 Το ζήτημα λοιπόν σχετικά με το αν οι γυναίκες και οι άντρες συμπεριφέρονται 

με διαφορετικό τρόπο όταν καταλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους, όπως επίσης και το αν 

τα στυλ ηγεσίας που υιοθετούν είναι διαφορετικά έχει επιδεχθεί έντονη συζήτηση 

(Young, 2011). Έτσι λοιπόν,  ενώ κατά γενική ομολογία αποδεχόμαστε οτι οι γυναίκες 

αντιμετωπίζουν φραγμούς στην ανέλιξη τους στις ανώτερες ιεραρχικές θέσεις δεν 

υπάρχει  συμφωνία ανάμεσα στους ερευνητές ως προς τον τύπο συμπεριφοράς που 

επιδεικνύουν τα δύο φύλα όταν βρίσκονται σε ηγετικούς θώκους (Eagly-Johannesen-

Schmidt, 2001). Στις μέρες μας το ζήτημα της σχέσης μεταξύ φύλου και στυλ ηγεσίας 

αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας. Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις στο θέμα: α. 

σύμφωνα με την  πρώτη προσέγγιση το στυλ ηγεσίας που ακολουθούν οι άντρες και οι 

γυναίκες διαφοροποιείται εξαιτίας των βιολογικών διαφορών και των διαφορών που 

παρουσιάζουν ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Οι έρευνες 

μάλιστα απέδειξαν ότι οι γυναίκες που βρίσκονται σε θέση ευθύνης υιοθετούν 

διαφορετικό στυλ ηγεσίας σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους (Kim & Shim, 

2003) β. σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση οι άντρες και οι γυναίκες δεν 

διαφοροποιούνται καθόλου αναφορικά με το στυλ ηγεσίας που υιοθετούν (Mandell & 

Pherwani, 2003)  και έχουν ομοιότητες στα στυλ ηγεσίας που εφαρμόζουν . Σύμφωνα 

μάλιστα με την έρευνα των Eagly, Karau & Makhijani (1995) και τα δύο φύλα είναι 

εξίσου αποτελεσματικά στους ρόλους τους ως ηγέτες γ. σύμφωνα με την τρίτη 

προσέγγιση  η συζήτηση που αφορά στην ύπαρξη διαφορών ή όχι στα στυλ ηγεσίας των 

δύο φύλων θεωρείται επουσιώδης και η προσοχή επικεντρώνεται στο τελικό 

αποτέλεσμα με την έννοια ότι δεν παίζει κανένα ρόλο το πώς ασκείται η ηγεσία αρκεί 

το στυλ ηγεσίας να είναι αποτελεσματικό  (Fierman , 1990. Stanford et al., 1995). 

 Η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις επέφερε μια σειρά από 

αλλαγές με σημαντικότερη τη μετατόπιση από την εργοκεντρική αντίληψη περί 

ηγεσίας, η οποία  εστιάζει  κυρίως στην πρόσβαση στην πολιτική, οικονομική ή 

στρατιωτική εξουσία και διακρίνεται για την επιβολή και την τήρηση της ιεραρχίας,  

προς μια ανθρωποκεντρική αντίληψη, η οποία επικεντρώνεται στη διανομή της 

εξουσίας ,στην καθιέρωση σχέσεων συνεργασίας, στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων 

και στη μάθηση αντί για τον έλεγχο (Bohl, Slocum, Luthans & Hodgetts, 1996.  

Lipman-Blumen, 1996). Έτσι, ενώ παραδοσιακά η έννοια της ηγεσίας έχει συνδεθεί με 

τους άντρες-αρρενωπότητα   (masculinity) και η ηγεσία έχει οικοδομηθεί με αντρικούς 

όρους (think manager, think men), οι  σύγχρονες προσεγγίσεις περί ηγεσίας εστιάζουν 
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σε μια ηγεσία λιγότερο ιεραρχική, που θέτει τον ηγέτη σε ρόλο προπονητή ή δασκάλου 

(Eagly & Carli, 2003) ,  που ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και δίνει έμφαση στην 

ενδυνάμωση, υποστήριξη  και δέσμευση των εργαζομένων (Due Billing & Alvesson, 

2000). Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά υποδεικνύουν τη στροφή της ηγεσίας προς 

ένα γυναικείο θα λέγαμε προσανατολισμό (Due Billing & Alvesson, 2000). Σύμφωνα  

δε με τον Fondas, (1997) γίνεται λόγος για "feminization of management" , που 

σημαίνει ότι το μάνατζμεντ περιγράφεται όλο και περισσότερο με παραδοσιακά 

γυναικείους όρους, όπως για παράδειγμα συμμετοχή στην ευθύνη, βοήθεια και 

ανάπτυξη σχέσεων και δικτύων συνεργασίας. 

 Από πολλούς ερευνητές όχι μόνο υποστηρίχτηκε η ύπαρξη διαφορετικών στυλ 

ηγεσίας μεταξύ αντρών και γυναικών, αλλά και οτι μάλιστα οι γυναίκες ασκούν 

ιδιαίτερο στυλ ηγεσίας, καθώς είναι λιγότερο ιεραρχικές και περισσότερο συνεργατικές 

(Loden , 1985. Helgesen, 1990. Rosener, 1995). Σύμφωνα δε  με την Grant (1988) οι 

γυναίκες διαφοροποιούνται σε σχέση με τους άντρες  ως προς τη στάση τους απέναντι 

στην εξουσία, καθώς δεν αντιλαμβάνονται την εξουσία ως κυριαρχία και ικανότητα 

ελέγχου των άλλων,  αλλά ως ικανότητα που πηγάζει αλλά και κατευθύνεται προς 

ολόκληρη την κοινωνία. Ειδικότερα, ο Rosener (1995) αντιδιαστέλλοντας το γυναικείο 

στυλ ηγεσίας με το αντρικό, το οποίο εμπεριέχει την έννοια της αυθεντίας και της 

συγκέντρωσης της εξουσίας, περιέγραψε το γυναικείο στυλ ως έντονα συμμετοχικό με 

κύριο στόχο την συνεργασία και ενδυνάμωση των εργαζομένων. Η Helgesen (1990) 

υποστήριξε ότι οι γυναίκες διαθέτουν συγκεκριμένα γυναικεία χαρακτηριστικά όπως 

για παράδειγμα αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες που τις καθιστούν καλό 

ακροατή και ικανές να ταυτιστούν συναισθηματικά με το συνομιλητή τους και 

προχωρημένες ικανότητες στη διαμεσολάβηση και επίλυση συγκρούσεων. Επίσης, 

υποστήριξε ότι οι γυναίκες ηγέτιδες διαθέτουν την ικανότητα να θέτουν προτεραιότητες 

σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άντρες συναδέλφους τους, χαρακτηριστικό που πηγάζει 

από τους πολλαπλoύς ρόλους που ενσαρκώνουν ως υπεύθυνες για το νοικοκυριό, την 

ανατροφή των παιδιών και το κυνήγι της καριέρας.  

 Γενικότερα έχει επικρατήσει η άποψη ότι  οι γυναίκες διαθέτουν μια "μαλακή" 

προσέγγιση στον τρόπο που χειρίζονται τους ανθρώπους (Stanford, Oates & Flores, 

1995). Σύμφωνα με την έρευνα των Stanford, Oates & Flores (1995) το στυλ ηγεσίας 

των γυναικών διαφοροποιείται από αυτό των αντρών και μάλιστα με βάση το 

πρωτοπόρο μοντέλο γυναικείας ηγεσίας που  ανέπτυξαν χαρακτηρίζεται από την 

συμμετοχικότητα , την ομαδικότητα και την καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού. Το μοντέλο περιλαμβάνει έξι βασικά 
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χαρακτηριστικά: α. τον οραματισμό-την διορατικότητα, β. τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες, γ. την ικανότητα εμπλοκής των εργαζομένων με αποτέλεσμα την 

ομαδοκεντρική προσέγγιση των ζητημάτων,  δ. την εξουσία που βασίζεται στην 

καλλιέργεια του αισθήματος σεβασμού και θαυμασμού προς το πρόσωπο του ηγέτη και 

στις ανταμοιβές προς τους εργαζόμενους, ε. την έμπνευση και την παρακίνηση και 

τέλος στ. την καλλιέργεια αισθήματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμoύ. 

  Από την άλλη πλευρά έντονη κριτική ασκήθηκε στην άποψη περι ύπαρξης 

διαφορετικών στυλ ηγεσίας ανάμεσα στα δυο φύλα και ιδιαίτερα κατά της χρήσης 

έμφυλων ετικετών. Η αντίληψη που πρέσβευει οτι υπάρχει το γυναικείο στυλ ηγεσίας  

αμφισβητήθηκε εκλαμβάνοντάς την ως παραπλανητική και επικίνδυνη και αυτό γιατί, 

στα πλαίσια των προσπαθειών για  την ισότητα των φύλων και τη κοινωνική ανάπτυξη, 

τέτοιου είδους διχοτομήσεις αναπαράγουν τις ανισότητες. Μάλιστα υποστηρίχτηκε ότι 

από την προσπάθεια να εμπεδωθεί ότι οι γυναίκες είναι ίσες και όμοιες με τους άντρες 

και ότι θα πρέπει να διεκδικούν στον ίδιο βαθμό ηγετικές θέσεις καταλήξαμε στο 

σημείο να κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι διαφορετικές από τους άντρες και 

για το λόγο αυτό καλύτερες ηγέτιδες (Due Billing & Alvesson, 2000). Σύμφωνα με τον 

Vecchio (2002,2003) η αντίληψη που πρεσβεύει ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές από τους άντρες αναφορικά με τη λήψη των αποφάσεων ή τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες είναι αυθαίρετη και αντικατροπτίζει τη σύγχρονη τάση όπως 

διαμορφώθηκε από τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. O Vecchio επίσης, 

απέδωσε τις διαφορές στα στυλ ηγεσίας μεταξύ αντρών και γυναικών στους  

διαφορετικούς ρόλους με τους οποίους επιφορτίζονται τα δύο φύλα, οι οποίοι 

συχνότερα παραχωρούν περισσότερη εξουσία στους άντρες. Οι Eagly & Carli (2003) 

υποστήριξαν οτι οι γυναίκες έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα στο τυπικό στυλ ηγεσίας 

όμως, βιώνουν μειονεκτικές συνθήκες, οι οποίες οφείλονται στις γεμάτες προκατάληψη 

αντιλήψεις που επικρατούν αναφορικά με τις ικανότητες των γυναικών ως ηγέτιδες. 

Επίσης, υποστήριξαν ότι το φύλο του ηγέτη δεν σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα 

ως ηγέτης .Το ταλέντο της ηγεσίας υπάρχει και στα δύο φύλα και για το λόγο αυτό η 

αναπτυγμένη και δημοκρατική κοινωνία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των 

κατάλληλων τρόπων και δομών για την καλλιέργεια και εξέλιξη αυτού του ταλέντου . 

 

2.4.2  Προσδιοριστικοί Παράγοντες  
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Τα στερεότυπα που σχετίζονται με τους ρόλους των φύλων θεωρούνται ως ο κύριος 

παράγοντας για για τη διαμόρφωση της λεγόμενης γυναικείας ηγεσίας αλλά και την 

ύπαρξη του φαινομένου της « γυάλινης οροφής » ( glass ceiling) ή  της « επίδρασης του 

λαβύρινθου » (labyrinth effect) (Orser, 1994 . Mihail, 2006 a,b). Τα στερεότυπα 

αφορούν στις κοινές αντιλήψεις αναφορικά με τα στοιχεία του χαρακτήρα που 

περιγράφουν τους άντρες και τις γυναίκες, τα οποία εξαρτώνται από το άτομο που τα 

αντιλαμβάνεται , το στόχο και την κατάσταση και τα οποία προηγούνται κάθε μορφής 

κοινωνικοποίησης (Weyer, 2007). Όπως έχει υποστηριχτεί τα διάφορα στύλ ηγεσίας 

έχουν επηρεαστεί από τα στερεότυπα του φύλου  ( Cann & Siegfried, 1990), τα οποία  

ειδικότερα θεωρούν οτι οι άντρες αναπτύσσουν την αντρική συμπεριφορά (masculinity) 

που χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως ο ανταγωνισμός, η λογική και η δυναμικότητα , 

ενώ οι γυναίκες αναπτύσσουν την γυναικεία συμπεριφορά (femininity), η οποία 

διακρίνεται από ευαισθησία, ζεστασιά, εκφραστικότητα και διακριτικότητα 

(Broverman,Vogel, Broverman,Clarkson & Rosenkrantz, 1972. Deaux & Lewis, 1984). 

 Ειδικότερα τα στερεότυπα που επικρατούν αναφορικά με τα δύο φύλα 

επηρέασαν την διάκριση της ηγεσίας κατά τον Bales (1950) με βάση τον 

προσανατολισμό της είτε προς το έργο είτε προς τις διαπροσωπικές σχέσεις με 

αποτέλεσμα να γίνεται η διάκριση : α. στο στερεοτυπικά αντρικό στύλ ηγεσίας 

(masculine , instrumental, agentic ) ,  το οποίο είναι εργοκεντρικό, αυταρχικό και δίνει 

έμφαση στη δομή  και β. στο στερεοτυπικά γυναικείο στύλ ηγεσίας (feminine, 

expressive, communal), το οποίο είναι ανθρωποκεντρικό, δημοκρατικό και 

χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων 

(Eagly & Johnson,  1990. Engen et al., 2001). Σύμφωνα λοιπόν, με τα στερεότυπα  στις 

γυναίκες αποδίδονται χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με την συλλογικότητα (communal 

qualities), όπως η τρυφερότητα , η φιλικότητα , η ευγένια, η διαπροσωπική ευαισθησία 

και το ενδιαφέρον  για τους άλλους. . Οι άντρες από την άλλη πλευρά,  διακρίνονται για 

τα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους που σχετίζονται με την ικανότητα, την 

επίτευξη (agentic qualities), όπως η επιθετικότητα, η φιλοδοξία, η κυριαρχία, η 

αυτοπεποίθηση, o ατομικισμός και η επικέντρωση στην επίλυση προβλημάτων 

(Galanaki, Papalexandris & Halikias, 2009). Σε μια προσπάθεια αντιστοίχισης των 

έμφυλων αυτών στερεοτύπων με τα στυλ ηγεσίας θα λέγαμε οτι οι γυναίκες 

προϊστάμενοι τείνουν να υιοθετούν στυλ ηγεσίας που είναι περισσότερο βασισμένα στη 

συμμετοχή, στη συνεργασία και στις δημοκρατικές διαδικασίες σε σχέση με τους 

άντρες συναδέλφους τους (Eagly & Carli, 2007. Helgesen, 1990. Rosener, 1995). 

Επίσης, έχει επικρατήσει η άποψη οτι οι γυναίκες  είναι καλύτερες στο να αναπτύσουν 
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κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή τείνουν προς το ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας,  ενώ οι 

άντρες στη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων και στην επίτευξη, 

δηλαδή στο εργοκεντρικό στυλ (Hansen, 2012). O Loden (1987)  υποστήριξε ότι 

υπάρχει το αντρικό στυλ ηγεσίας (masculine mode of management), το οποίο 

χαρακτηρίζεται από χαρακτηριστικά όπως ο ανταγωνισμός , η ιεραρχική εξουσία , ο 

υψηλός έλεγχος και ο μη συναισθηματικός και αναλυτικός τρόπος επίλυσης 

προβλημάτων. Αντίθετα , οι γυναίκες τείνουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια ενός 

γυναικείου μοντέλου ηγεσίας που χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, συνεργασία των 

προϊσταμένων και υφισταμένων, άσκηση χαμηλότερου βαθμού ελέγχου και προσέγγιση 

επίλυσης προβλημάτων βασισμένη στη διαίσθηση και στην ενσυναίσθηση . 

  Ιδιαίτερη επίδραση στη διαμόρφωση της γυναικείας ηγεσίας παίζει η 

κουλτούρα προέλευσης . Ο Hofstede (1980) υποστήριξε οτι οι ηγέτες προσδιορίζουν το 

βαθμό στον οποίο  οι αντρικές και γυναικείες αξίες θα αναπτυχθούν μέσα τις πρακτικές 

διοίκησης σύμφωνα πάντα με τις αξίες  που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη χώρα. 

Αυτό σημαίνει οτι οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις θα αναδείξουν τις γυναικείες αξίες 

μέχρι το σημείο που γίνονται αποδεκτές από την κουλτούρα της χώρας και όχι 

παραπέρα.  

 Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο παίζει η οργανωσιακή κουλτούρα, καθώς οι 

κώδικες συμπεριφοράς,  οι σχέσεις των εργαζομένων -προϊσταμένων, οι πολιτικές και 

οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον οργανισμό (Still, 1994)  επηρεάζουν το στυλ 

ηγεσίας που γίνεται αποδεκτό στο συγκεκριμένο οργανισμό ,και μάλιστα οι γυναίκες 

αναζητούν μέσω των διαφορετικών οργανωσιακών κουλτούρων στυλ ηγεσίας που 

χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα (Trinidad & Normore, 2005).  

 

 Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών 

σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων, η οποία αποτελεί κοινό τόπο για τις 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες Noble & Moore, 2006). Ακόμη και σε χώρες με 

υψηλή εκβιομηχανοποίηση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α., οι γυναίκες 

συμμετέχουν σε περιορισμένο βαθμό σε θέσεις ευθύνης  (Papalexandris & Bourantas, 

1991). Στην  Ελλάδα λόγω των έμφυλων στερεοτύπων και της επικρατούσας αντρικής 

κουλτούρας στους οργανισμούς, το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν υψηλά 

ιεραρχικά θέσεις είναι πολύ χαμηλό, παρά το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τις επιστήμες 

διοίκησης επιχειρήσεων οι γυναίκες υπερέχουν σαφώς αριθμητικά (Papalexandris & 

Bourantas, 1991. Petraki-Kottis, 1996). Τα έμφυλα λοιπόν, στερεότυπα απέναντι στις 

γυναίκες που κατέχουν θέση ευθύνης είναι βαθιά ριζωμένα στην πατριαρχική κοινωνία 
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της σύγχρονης Ελλάδας και σε αυτά οφείλεται η υποεκπροσώπηση των γυναικών ως 

μάνατζερ  (Mihail, 2006b). 

 

2.4.3  Επιπτώσεις 

 

 Η γυναικεία ηγεσία αναμένεται να εστιάζει περισσότερο σην καλλιέργεια των 

σχέσεων, να συμβάλλει ώστε να γίνονται πιο επίπεδοι ιεραρχικά οι οργανισμοί , να 

επικεντρώνεται στην ομαδική εργασία και να επιδεικνύει φροντίδα και ενδιαφέρον για 

τους υφισταμένους  (Helgesen, 1990. Rosener, 1991). Με βάση τα παραπάνω το 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας θεωρείται ότι αποτελεί το κατεξοχήν γυναικείο στυλ 

ηγεσίας (Carless, 1998. Helgesen 1990. Loden ,1985), το οποίο ταιριάζει στις γυναίκες 

λόγω των ανδρόγυνων χαρακτηριστικών του (Yoder, 2001),  καθώς δίνει έμφαση  στην 

πνευματική εγρήγορση αλλά και ανάπτυξη του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, 

χαρακτηριστικά που στερεοτυπικά αποδίδονται στις γυναίκες (Broverman et al., 1972. 

Deaux & Lewis,1984). Η Fagenson (1993) μάλιστα υποστηρίζει οτι οι γυναίκες έχουν 

μετασχηματιστικό και δημοκρατικό στυλ ηγεσίας με αποτέλεσμα να έχουν 

περισσότερους ικανοποιημένους υφισταμένους από ότι οι άντρες συνάδελφοί τους. Οι 

γυναίκες λοιπόν, ασκούν την εξουσία με περισσότερο εποικοδομητικό τρόπο, 

κινητοποιώντας περισσότερο τους ανθρώπινους πόρους, ενθαρρύνοντας τη 

δημιουργικότητα και αλλάζοντας τις υπάρχουσες ιεραρχικές δομές (Haslebo, 1987). 

Επίσης,  υποστηρίζεται οτι  οι γυναίκες είναι περισσότερο αποτελεσματικές ως ηγέτιδες 

από ότι οι άντρες, καθώς είναι περισσότερο υποστηρικτικές για τους υφισταμένους τους 

και έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πολλαπλά καθήκοντα και ρόλους 

(Galanaki, Papalexandris & Halikias,2009).  

 

 Σύμφωνα με υποστηρικτές του φεμινιστικού κινήματος η άντιληψη ότι τα δύο 

φύλα παρουσιάζουν  διαφορές στα στυλ ηγεσίας που υιοθετούν  ή ότι διακρίνονται από 

άλλα χαρακτηριστικά ενδέχεται να συμβάλλει στον αποκλεισμό των γυναικών από 

ευκαιρίες και ειδικότερα από ανδροκρατούμενους ηγετικούς ρόλους (Eagly & 

Johannesen –Schmidt , 2001). Επίσης, υποστηρίχτηκε οτι με την επικράτηση της 

άποψης περί "γυναικείας ηγεσίας " διατηρούνται και αναπαράγονται τα στερεότυπα, τη 

στιγμή που η ανάγκη για αποτελεσματική διοίκηση των οργανισμών οδηγεί σε 

εξάλειψη των ιεραρχικών επιπέδων και  σε ομαδική εργασία , χαρακτηριστικά τα οποία  

δεν αποδίδονται μόνο στις γυναίκες ή στους άντρες (Fierman, 1990).  
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 Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι γυναίκες  που κατέχουν θέση ευθύνης βιώνουν 

μια σύγκρουση μεταξύ του  έμφυλου ρόλου τους και του ρόλου τους λόγω ηγετικής 

θέσης  (Bass, 1981. Kruse & Wintermantel, 1986) και αυτό γιατί τα στερεότυπα που 

κυριαρχούν και οι κανονιστικές προσδοκίες που επικρατούν  υποδεικνύουν ότι η έννοια 

του καλού ηγέτη περιλαμβάνει περισσότερα αντρικά παρά γυναικεία γνωρίσματα  

(Powell, 1988). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα οι γυναίκες που επιδιώκουν να 

καταλάβουν ηγετικές θέσεις να βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς σε 

περίπτωση που επιδεικνύουν υψηλή συλλογικότητα να κατηγορούνται ότι δεν 

εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως ηγέτιδες, όπως επιβάλλεται από τα στερεότυπα . 

Αντίθετα, αν εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό  στην επίτευξη ενδέχεται να τους ασκείται 

κριτική για την έλλειψη συλλογικότητας όπως επιτάσσει το έμφυλο στερεότυπο για τις 

γυναίκες (Eagly & Carli, 2007. Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Επίσης, οι 

γυναίκες σε θέσεις ευθύνης εκτός ότι  έχουν να αντιμετωπίσουν την αντίφαση  που τα 

στερεότυπα δημιουργούν μεταξύ του ρόλου τους με βάση το  κοινωνικό τους φύλο και 

του ρόλου τους ως ηγέτιδες και ταυτόχρονα να πείσουν τους υφισταμένους τους για 

ικανότητα τους να συνδυάζουν αποτελεσματικά τους δύο παραπάνω ρόλους , είναι 

υποχρεωμένες επιπλέον να ξεπεράσουν τις στερεοτυπικές συμβάσεις  που οι ίδιες 

αποδέχονται για το φύλο τους. Με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας η 

αυτοαξιολόγηση των ίδιων των γυναικών που κατέχουν υψηλά ιστάμενες θέσεις 

αναφορικά με τα καθήκοντα και τα διαπροσωπικά τους στυλ αποδείχθηκε οτι 

αντανακλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τις 

εκτιμήσεις των υφισταμένων ( Eagly & Johnson, 1990. Weyer, 2007). 

 Έτσι , μολονότι η γυναικεία συμμετοχή στον εργασιακό χώρο έχει σταδιακά 

αυξηθεί δεν έχει παρατηρηθεί αναλογική αύξηση στον αριθμό των γυναικών σε 

ηγετικές θέσεις (Bureau of Labor Statistics, 2011) και μάλιστα ενώ  οι γυναίκες 

αριθμούν το 51% του πληθυσμού και το 46,5% του εργατικού δυναμικού η 

εκπροσώπησή τους στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα είναι αμελητέα (Appelbaum, Audet 

& Miller , 2003 ) με τις γυναίκες  να καταλαμβάνουν μόνο το 3,8% των θέσεων του 

Fortune 500 ως διευθύνoντες  σύμβουλοι (Catalyst, 2012) και να εκπροσωπούν μόνο το 

3,2 % ως προϊστάμενοι υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Commission , 2012). Στενή σχέση με όσα αναφέθηκαν παραπάνω είναι και 

το φαινόμενο γνωστό ως « γυάλινη οροφή » (glass ceiling) ή ως η « επίδραση του 

λαβύρινθου» (labyrinth effect). Η μεταφορά « γυάλινη οροφή » πρωτοπαρουσιάστηκε 

από αρθρογράφους της εφημερίδας Wall Street Journalπροκειμένου να επεξηγηθεί η 

αντίθεση μεταξύ του αυξανόμενου αριθμού των γυναικών που εισέρχονται στην αγορά 
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εργασίας και της περιορισμένης πρόσβασής  τους σε ηγετικές θέσεις (Black & Rothman 

, 1998. Oakley, 2000. Weyer, 2007). Οι γυναίκες  λοιπόν , λόγω της προκατάληψης και 

της διάκρισης που βιώνουν, μολονότι διαθέτουν το μορφωτικό υπόβαθρο και τις 

ικανότητες, οχι μόνο  εμποδίζονται, αλλά  και αποκλείονται στην προσπάθεια ανέλιξής 

τους στις υψηλά ιεραρχικά θέσεις (Fletcher, 2004.Galanaki, Papalexandris & Halikias, 

2009). Η μεταφορά η «επίδραση του λαβύρινθου» (labyrinth effect) επίσης 

πρωτοπαρουσιάστηκε σε άρθρο του Harvard Business Review (Eagly & Carli, 2007) 

και αναφέρεται στις πολλαπλές δυσκολίες που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν στην εξέλιξη 

της καριέρας τους, σα να πρόκειται για ένα περίπλοκο ταξίδι προς την κατάκτηση ενός 

στόχου, ο οποίος είναι εφικτός και ο οποίος αξίζει τον κόπο παρά τις πολυάριθμες 

στροφές . 

2.4.4 Διερεύνηση του φαινομένου στην δημόσια διοίκηση / τοπική 

             αυτοδιοίκηση 

 

 Οι Eagly & Johnson (1990) διεξήγαγαν μια μετα-ανάλυση των ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 1961 έως 1987 με θέμα τα αντικρουόμενα ζεύγη  

ανθρωποκεντρικό-εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας και δημοκρατικό–αυταρχικό στυλ 

ηγεσίας. Στη μετα-ανάλυσή τους διαπιστώθηκε ότι αν και τα δύο φύλα δεν διέφεραν 

στο εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας όμως, σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθοδολογίες οι 

γυναίκες έτειναν να είναι περισσότερο δημοκρατικές και ανθρωποκεντικές , δηλαδή να 

εστιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην ανάπτυξη των σχέσεων σε σχέση με τους άντρες. 

Συγκεκριμένα, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που πρεσβεύουν ότι οι γυναίκες 

ακολουθούν ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας,  ενώ οι άντρες ασκούν εργοκεντρικό στυλ 

ηγεσίας, αναπαράγονταν μόνο στις έρευνες που διεξήχθησαν στα πλαίσια των 

εργαστηριακών πειραμάτων. Αντιθέτως, σε πραγματικές συνθήκες , δηλαδή στα 

πλαίσια των οργανωσιακών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι τα δύο φύλα  δεν διέφεραν στα 

προαναφερόμενα στυλ ηγεσίας. Επίσης, διαπιστώθηκε τόσο στα πλάισια των 

εργαστηριακών πειραμάτων όσο και στα πλαίσια των οργανωσιακών ερευνών ότι οι 

γυναίκες τείνουν να υιοθετούν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους άντρες 

δημοκρατικό-συμμετοχικό στυλ ηγεσίας ενώ οι άντρες  υιοθετούν ένα αυταρχικότερο 

στύλ. 

 Στη μετα-ανάλυση 45 προηγούμενων ερευνών που διεξήχθη από τους Eagly, 

Johannesen-Schmidt & van Engen (2003) συγκρίθηκαν τα δύο φύλα σε σχέση με τα 

στυλ ηγεσίας κα συγκεκριμένα το μετασχηματιστικό, το συναλλακτικο και το αδιάφορο 

στυλ. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών απέδειξαν σημαντικές διαφορές στα 
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περισσότερα σημεία των τριών παραπάνω στυλ ηγεσίας . Ενδιαφέρον υπήρξε το 

εύρημα ότι οι γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες υιοθετούν σε γενικές γραμμές 

περισσότερο αποτελεσματικά στυλ ηγεσίας και μάλιστα προτιμούν το 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας, καθώς παρέχουν υποστήριξη και παρακίνηση προς 

τους υφισταμένους τους. Τα ποσοστά των γυναικών ήταν υψηλότερα από αυτά των 

ανδρών σε όλες τις διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας και μάλιστα η 

μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά εντοπίστηκε στη διάσταση εξατομικευμένη σκέψη ή 

ενδιαφέρον για το άτομο (Individualized consideration). Αντιθέτως, οι άντρες 

ακολουθούν  σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις γυναίκες το αδιάφορο στυλ ηγεσίας. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες όσον αφορά στη συναλλακτική ηγεσία 

υιοθετούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό την επιβράβευση για την ικανοποιητική απόδοση 

των εργαζομένων (contingent reward). Αντιθέτως, οι άντρες ήταν πιθανότερο να 

εκδηλώσουν τη συμπεριφορά που συνάδει με τις δύο άλλες πλευρές της συναλλακτικής 

ηγεσίας : τη  διοίκηση μέσω  της εξαίρεσης (management –by- exception), στην οποία 

δίνεται προσοχή στα λάθη και στην αποτυχία να επιτευχθούν τα πρότυπα απόδοσης και 

την παθητική διοίκηση (passive management), στην οποία ο ηγέτης παρεμβαίνει μόνο 

όταν τα προβλήματα γίνονται σοβαρά. Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας  

που πραγματοποίησε ο Hansen (2012) με δείγμα Δανούς εργαζόμενους στο δημόσιο 

τομέα το φύλο σχετίζεται σημαντικά με διαφορές στο προσανατολισμό της ηγεσίας. 

Όπως διαπιστώθηκε οι γυναίκες προϊστάμενοι είναι περισσότερο προσανατολισμένες 

στην επίτευξη του έργου και στην αλλαγή και λιγότερο προσανατολισμένες προς την 

ανάπτυξη των σχέσεων και την αφοσίωση προς το δημόσιο συμφέρον σε σχέση με τους 

άντρες συναδέλφους τους. 

 

 Παρά τις θεωρητικές απόψεις που έχουν υποστηριχθεί αναφορικά με τις 

διαφορές στα στυλ ηγεσίας λόγω φύλου, η άποψη ότι οι άντρες και οι γυναίκες 

ακολουθούν διαφορετικά στυλ ηγεσίας έχει αμφισβητηθεί από αρκετούς ερευνητές     

(π.χ. Eagly&Johnson, 1990. Klenke, 1993) καθώς τα ερευνητικά αποτελέσματα 

ανέδειξαν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές στον τρόπο που άντρες και γυναίκες 

ασκούν ηγεσία  (Engen et al., 2001). Ήδη από το 1977 ο Kanter υποστήριξε οτι δεν 

υπάρχουν ερευνητικές αποδείξεις που  στοιχειοθετούν την ύπαρξη διαφορετικών στυλ 

ηγεσίας μεταξύ αντρών και γυναικών και η άποψη αυτή υιοθετήθηκε και από μετέπειτα 

ερευνητές ( Bass, 1981. Bartol & Martin, 1986 ). Ειδικότερα , ο Kanter υποστήριξε οτι 

οι έμφυλες διαφορές στη συμπεριφορά των ηγετών οφείλονται στις διαφορετικές 

ιεραρχικές θέσεις που κατέχουν τα δύο φύλα στα πλαίσια ενός οργανισμού, με την 
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έννοια ότι οι γυναίκες συχνότερα βρίσκονται σε ιεραρχικά κατώτερες θέσεις , θέσεις με 

περιορισμένες ευκαιρίες ανέλιξης, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται με τρόπο που 

αντανακλά αυτή την έλλειψη εξουσίας. Στην περίπτωση που και τα δύο φύλα  κατέχουν 

την ίδια εξουσία και θέση οι διαφορές εκμηδενίζονται. Υποστηρίχτηκε μάλιστα ότι η 

κοινωνικοποίηση στους ηγετικούς ρόλους (socialization into leadership roles) επιβάλλει  

τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες να συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο όταν 

καταλαμβάνουν τον ίδιο οργανωσιακό ηγετικό ρόλο και αυτό γιατί υπάρχουν 

κατευθυντήριες γραμμές που εκ των προτέρων ορίζουν την ηγετική τους   συμπεριφορά  

(Feldman, 1976. Terborg, 1977). Σύμφωνα  με άλλους υποστηρικτές του φεμινιστικού 

κινήματος η αποδοχή της άποψης περί ομοιότητας των δύο φύλων συμβάλλει στον 

παραγκωνισμό των σχετικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη γυναικεία φύση 

και τα οποία συμβάλλουν στα υψηλά επίπεδα απόδοσης των γυναικών ( Eagly & 

Johannesen –Schmidt , 2001)  . 

 Σύμφωνα με την έρευνα του  Kolb (1999) και των  Shimanoff & Jenkins (1991)  

υπάρχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές στην συμπεριφορά των 

αντρών και γυναικών απέναντι στην ηγεσία και επίσης τα δύο φύλα είναι εξίσου 

αποτελεσματικά. Στην ετα-αναλυτική ανασκόπηση που διενήργησαν οι Dobbins & 

Platz (1986) επισημάνθηκε ότι το φύλο των ηγετών δεν ασκεί σημαντική επίδραση 

στην εκδήλωση της ηγετικής συμπεριφοράς ή στην εργασιακή ικανοποίηση που 

εμφανίζουν οι υφιστάμενοί τους . Τα δυο φύλα διέφεραν ως ηγέτες μόνο στο κριτήριο 

της αποτελεσματικότητας και αυτό ίσχυε μόνο όταν η έρευνα διεξάγονταν σε 

εργαστηριακές συνθήκες.  

 

 O Manning (2002) διερεύνησε το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας σε σχέση με 

τα δύο φύλα και διαπίστωσε οτι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών 

κατά την άσκηση της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Στα ίδια ερευνητικά συμπεράσματα 

κατέληξε και η έρευνα των Kent et al. (2010) στην οποία διερευνήθηκαν πέντε 

κατηγορίες συμπεριφοράς που αφορούν στο μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας (απόδοση 

μέσω οραματισμού, ενδυνάμωσh, επικοινωνία, αυτο-διαχείριση, ενδιαφέρον και 

αναγνώριση) και εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι άντρες και γυναίκεςως ηγέτες 

αναπτύσσουν την ίδια συμπεριφορά και δεν διαφέρουν στις γενικές αντιλήψεις τους ως 

ηγέτες. 

  Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα των Engen et al. (2001) στην Ολλανδία 

επιβεβαιώθηκε ότι το το φύλο του προϊσταμένου δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο για την 

πρόβλεψη των ακολουθούμενων ηγετικών στυλ.Επίσης, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές 
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μεταξύ αντρών και γυναικών προϊσταμένων στο ανθρωποκεντρικό, εργοκεντρικό και 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας .  

 2.4.5 Διερεύνηση του φαινομένου στην Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

 Στην έρευνα που διεξήγαγαν οι Bourantas & Papalexandris (1990) 

διαπιστώθηκε ότι σε γενικές γραμμές τα στυλ ηγεσίας που υιοθετούνται από τους 

προϊσταμένους και των  δύο φύλων  δεν παρουσιάζουν διαφορές καθώς οι διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων αναφορικά με τα  στυλ ηγεσίας  που ασκούνται δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα το 23,3% των 

ερωτωμένων που εποπτεύονταν από άντρα προϊστάμενο θεωρούσαν το στυλ ηγεσίας 

που ασκούνταν ως αυταρχικό, το 23,3% ως πατερναλιστικό , το 37,5% ως 

συμβουλευτικό και τέλος το 15,8% ως συμμετοχικό . Αντίστοιχα , οι ερωτώμενοι που 

είχαν γυναίκα προϊστάμενο ανέφεραν σε ποσοστό 16,7% ότι η προϊσταμένη τους 

ακολουθούσε αυταρχικό στυλ ηγεσίας, το 33,3% χαρακτήριζε το στυλ ως 

πατερναλιστικό, το 40% ως συμβουλευτικό και τέλος το 10% ως συμμετοχικό. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα το ποσοστό των αντρών που ασκούν δημοκρατικά 

στυλ ηγεσίας (δηλαδή συμβουλευτικό ή συμμετοχικό) είναι ελαφρώς υψηλότερο 

(53,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο των γυναικών  (50%). Η μεγαλύτερη ποσοστιαία 

διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών εντοπίστηκε στο πατερναλιστικό στυλ ηγεσίας, 

με τις γυναίκες  να προτιμούν το στυλ αυτό ηγεσίας σε ποσοστό 33,3% έναντι του 23,3 

% των αντρών. Επίσης , έπει να επισημανθεί ότι με βάση την έρευνα το ποσοστό των 

αντρών που κατέχουν τα δύο ακραία στυλ ηγεσίας ( αυταρχικό 23,3%) και συμμετοχικό 

15,8% ) είναι αρκετά υψηλότερο (39,1 % ) σε σχέση με των γυναικών ( 26,7%) , ενώ οι 

γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό ( 73,3 %) στα ενδιάμεσα στυλ ηγεσίας ( 

πατερναλιστικό 33,3% και συμβουλευτικό 40,0%) . Αποδεικνύεται οτι οι άντρες 

επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα δύο ακραία στυλ ηγεσίας , δηλαδή το αυταρχικό 

και το συμμετοχικό , ενώ οι γυναίκες κλίνουν σε πιο ενδιάμεσα στυλ ηγεσίας, δηλαδή 

στο πατερναλιστικό ή στο συμβουλευτικό γεγονός που αποδίδεται στην προσπάθεια 

των γυναικών λόγω της πίεσης  που δέχονται να συμμορφωθούν από τη μια πλευρά 

προς όσα επιτάσσει το αντρικό μοντέλο και από την άλλη προς τα γυναικεία 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να  οδηγούνται 

στην επιλογή  του  πατερναλιστικού  και συμβουλευτικού  στυλ ηγεσίας  που  εν μέρει  

ικανοποιούν τις δύο αυτές δυνάμεις.  
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 Στην έρευνα των Apospori & Papalexandris (2008)με δείγμα 330 εργαζόμενους 

σε 7 οργανισμούς του δημόσιου τομέα και 22 του ιδιωτικού τομέα μελετήθηκε η 

συνάφεια των οργανωσιακών παραγόντων και κυρίως της οργανωσιακής κουλτούρας 

με την εργασιακή παρενόχληση Τα στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας που 

εξετάστηκαν αφορούσαν στην δύναμη επιβολής (alpha:.81)  , τον ανθρωποκεντρικό 

προσανατολισμό (alpha:.86) , την επικοινωνία (alpha:.87)  και την αντρική κουλτούρα 

(alpha:.70). Όπως διαπιστώθηκε περίπου 40% των συμμετεχόντων ανέφερε υψηλά 

επίπεδα  έμφυλης/ αντρικής κουλτούρας  και τάσης για επιβολή δύναμης  στους 

οργανισμούς , ενώ περισσότερο από το μισό (50%) των συμμετεχόντων ανέφερε 

υψηλότερα επίπεδα ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού και το 60% υψηλότερα 

επίπεδα της επικοινωνίας εντός του οργανισμού.  

 Στην έρευνα των Galanaki, Papalexandris & Halikias (2009) με δείγμα 229 

προϊσταμένους εργαζόμενους σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα 

διαπιστώθηκε καταρχήν ότι οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες είναι  περισσότερο 

θετικά διακείμενες απέναντι στις γυναίκες που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Επιπλέον, 

επιβεβαιώθηκε το εύρημα της προηγειθήσας έρευνας των Bourantas & 

Papalexandris(1990) καθώς καμία σημαντική στατιστική διαφορά δεν εντοπίστηκε 

αναφορικά με τα στυλ ηγεσίας που υιοθετούνται από τα δυο φύλα.. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα  της παρούσας έρευνας με αυτά της έρευνας των Bourantas & 

Papalexandris (1990) σε σχέση με το αυταρχικό στυλ ηγεσίας διαπιστώθηκε  ότι το 

ποσοστό των γυναικών προϊσταμένων που εφαρμόζουν αυταρχικό στυλ έχει αυξηθεί 

(20,5 %) από το 16, 7% που κυμαίνονταν 16 χρόνια νωρίτερα  , σε σημείο μάλιστα που 

να πλησιάζει τα αντίστοιχα ποσοστά των αντρών ( 23%) . Αντίθετα , το ποσοστό των 

αντρών που επιλέγουν αυταρχικό στυλ ηγεσίας ελάχιστα διαφοροποιήθηκε , καθώς από 

23, 3% της έρευνας του 1990  διαμορφώθηκε στο 23% στην έρευνα του 2006 . 

Επιπλέον, οι άντρες προϊστάμενοι  φαίνεται ότι  τείνουν περισσότερο σε ένα πιο 

συμμετοχικό στυλ ηγεσίας , γεγονός που πιθανά να οφείλεται στη μεγαλύτερη σιγουριά 

που νιώθουν για τις ικανότητες των υφισταμένων τους. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει 

ότι στη έρευνα του 2006 οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν το στυλ 

ηγεσίας που θα προτιμούσαν ως υφιστάμενοι. επιθυμητό στυλ ηγεσίας. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα το 54,7 % των αντρών και το 45,5% των γυναικών  προσδιόρισαν το 

συμβουλευτικό στυλ ως το πιο επιθυμητό στυλ ηγεσίας , ενώ η πιο μεγάλη στατιστικά 

διαφορά ανάμεσα στα δυο φύλα εντοπίστηκε για το δημοκρατικό/συμμετοχικό στυλ 

ηγεσίας που όπως φαίνεται προτιμάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες ( 39,1%) 

σε σύγκριση με τους άντρες ( 28,2%). 
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2.5 Υποθέσεις Έρευνας 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας πεδίου είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

εργασιακής παρενόχλησης και γυναικείας ηγεσίας στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση.  

Με βάση την προηγηθείσα βιβλιογραφική έρευνα, στην παρούσα έργασία θα ελεγχθούν 

οι ακόλουθες πέντε ερευνητικές υποθέσεις : 

Η1. Αναμένεται στατιστικώς σημαντική συσχέτιση εργασιακής παρενόχλησης και 

στυλ ηγεσίας (Ertureten et al., 2013. Francioli et al., 2015. Hoel et al., 2010. O' Moore 

& Lynch , 2007. Omar, Mokhtar & Hamzah, 2015.Skogstad et  al.,2007. Soylu, 2011. 

Tsuno & Kawakami, 2014.Warszewska-Makuch, Bedynska & Zolnierczyk-Zreda, 

2015) 

Η2. Αναμένεται οι γυναίκες να είναι θύματα εργασιακής παρενόχλησης σε 

μεγαλύτερο βαθμό  από ότι οι άνδρες (Cortina et al., 2001. Eurofound, 2007. 2012. 

Fajana et al., 2011.Galanaki & Papalexandris, 2013. Leymann ,1996 .WBI, 2014) 

Η3. Αναμένεται οι απασχολούμενοι σε τμήματα στα οποία προΐσταται γυναίκα να 

βιώνουν συμπεριφορές εργασιακής παρενόχλησης σε μικρότερο βαθμό από ότι σε 

τμήματα στα οποία προΐσταται άνδρας (Leymann, 1996. Rayner & Cooper,1997. 

Rayner et al.,2002) 

Η4. Δεν αναμένεται συσχέτιση στυλ ηγεσίας και φύλου (Bartol & Martin, 1986. Bass, 

1981 .Bourantas & Papalexandris, 1990. Dobbins & Platz, 1986. Eagly & Johnson, 

1990. Engen et al., 2001.  Galanaki, Papalexandris & Halikias, 2009. Kanter, 1977. 

Kolb, 1999. Powell, 1990.  Shimanoff & Jenkins (1991).). Ειδικότερα, 

Η4α. Δεν αναμένεται από τις γυναίκες προϊσταμένους υιοθέτηση του 

ανθρωποκεντρικού στυλ ηγεσίας σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες 

προϊσταμένους (Carless, 1998. Galanaki, Papalexandris & Halikias, 2009. Kent et al.,  

2010. Manning, 2002.) 

Η4β. Δεν αναμένεται από τους άνδρες προϊσταμένους  υιοθέτηση του εργοκεντρικού 

στυλ ηγεσίας σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με  τις γυναίκες προϊσταμένους (Eagly 

& Johnson, 1990. Eagly, Wood & Diekman, 2000. Hansen, 2012. Engen et al., 2001) 

Η5. Αναμένεται υψηλότερος βαθμός αρνητικής, στατιστικά σημαντικής συσχέτισης 

μεταξύ εργασιακής παρενόχλησης και ανθρωποκεντρικού στυλ ηγεσίας σε σχέση με 
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το εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας ( Στην βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί κάποια έρευνα , στην οποία η εργασιακή παρενόχληση 

να συσχετίζεται αρνητικά ή θετικά με το εργοκεντρικό vs ανθρωποκεντρικό στυλ 

ηγεσίας). 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Ερευνητική Μέθοδος 

 

     Για την διερεύνηση της σχέσης της γυναικείας ηγεσίας και  της εργασιακής 

παρενόχλησης χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος της μελέτης περίπτωσης 

(casestudyresearch). Μελέτη περίπτωσης (casestudy) ονομάζεται η μέθοδος που 

διερευνά σε βάθος σύνθετα φαινόμενα στο φυσικό τους περιβάλλον χρησιμοποιώντας 

συνδυασμό πηγών, τεχνικών και/ή οργάνων συλλογής δεδομένων  (Hartley 1995). O 

Hartley (2004) αναφέρει ότι μια μελέτη περίπτωσης μπορεί να δημιουργηθεί μετά από 

λεπτομερή έρευνα και προσεκτική συλλογή δεδομένων ως προς τα υπό εξέταση 

φαινόμενα, με στόχο να μπορεί να γίνει τελικά μια ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου 

και των διαδιακασιών που μελετώνται. Ο Gerring (2004) υποστηρίζει ότι η μελέτη 

περίπτωσης αφορά στην εντατική έρευνα εντός μιας μονάδας, ενός οργανισμού , με 

στόχο να γενικευτεί σε ένα μεγαλύτερο σύνολο . Κατά τον Yin (2003) η μελέτη 

περίπτωσης: (α)  έχει ως σκοπό την ανάπτυξη θεωρητικών προτάσεων ή ερευνητικών 

υποθέσεων (theorydevelopment) με βάση την εμπειρική πραγματικότητα (β) Στοχεύει 

στη διερεύνηση (καταγραφή, περιγραφή) και/ή  ερμηνεία ενός σύνθετου προβλήματος -

φαινομένου σε πραγματικές συνθήκες (everydaycontext). (γ) Η ερευνητική αυτή 

μέθοδος είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη όταν πρέπει να απαντηθούν  ερωτήματα του τύπου " 

πώς " και "γιατί" , τα οποία αφορούν σε αυξημένου πολυπλοκότητας προβλήματα-

φαινόμενα. (δ) Τα δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας συνδυασμό πηγών, 

τεχνικών και/ή οργάνων (αρχή της τριγωνικότητας) (ε) Η  έρευνα που πραγματοποιείται 

στα πλαίσια της μελέτης περίπτωσης διακρίνεται από αυξημένο βαθμό κυκλικότητας 

(circularity) και στοχαστικότητας (reflexivity) αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις 

και την συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων και  (στ) δίνει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να παρατηρεί κατευθείαν το φαινόμενο που μελετά και να έχει 

αλληλεπίδραση με αυτό. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται και το 

γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να εμβαθύνει στη μελέτη του 
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φαινομένου και ότι η ολιστική προσέγγισή της επιτρέπει στον ερευνητή να μελετήσει 

την περίπτωση από διαφορετικές οπτικές γωνίες - μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα,  κάτω από διαφορετικές συνθήκες (Ghauri, 1983).  

     Συνοψίζοντας, η μελέτη περίπτωσης προτιμήθηκε έναντι εναλλακτικών ποιοτικών 

μεθόδων (π.χ. συμμετοχική παρατήρηση, μελέτες ευχρηστίας, κοκ) καθώς ο σκοπός της 

παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων που θα 

ελεγχθούν από μελλοντικούς ερευνητές μέσω εναλλακτικών μεθόδων έρευνας. 

 

3.2 Συγκρότηση Δείγματος 

 

     Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας συνελέγησαν τόσο ποσοτικά, όσο και 

ποιοτικά δεδομένα. Για την συλλογή των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις (βλέπε όργανα συλλογής δεδομένων), ενώ για τη συλλογή των ποσοτικών 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια. Η συλλογή των δεδομένων με τη 

χρήση ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 28 Αυγούστου 

έως 12 Σεπτεμβρίου 2016. Η συμπλήρωση και αποστολή  των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Για την συγκρότηση του δείγματος το 

ερωτηματολόγιο εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους μόνιμους 

υπαλλήλους και των έξι Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Πιερίας, και 

Ημαθίας).  

 Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια συνοδεύονταν από επιστολή στην οποία 

περιγραφόταν αναλυτικά ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, ενώ οι συμμετέχοντες 

διαβεβαιώθηκαν για την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων και την τήρηση εχεμύθειας  

και ανωνυμίας.  Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εκούσια. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

το ερωτηματολόγιο οριστικοποιήθηκε αφού προηγήθηκε πιλοτική έρευνα, η οποία  

διεξήχθη 11-19 Ιουλίου 2016.  Σημειώνεται πως το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, 

καθώς δεν είναι τυχαίο και αφορά μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

     Από ένα σύνολο 1918 διανεμηθέντων ερωτηματολογίων, συλλέχθηκαν 240 πλήρως 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Το ποσοστό ανταπόκρισης (responserate)  ανέρχεται 

στο 8%.  Παρά το γεγονός ότι η διερεύνηση της σχέσης της γυναικείας ηγεσίας και της 

εργασιακής παρενόχλησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι θέμα πρωτότυπο 

και αγγίζει ευρύτερες ομάδες, ένα σημαντικό ποσοστό των αυτοδιοικητικών 
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υπαλλήλων δεν ανταποκρίθηκε. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αυξανόμενης 

οικονομικής κρίσης, της αβεβαιότητας και των  συνεχών  αλλαγών  οι οποίες 

χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια,  ενδέχεται να υπάρχει 

ένα κλίμα επιφυλακτικότητας - ανάγοντας το   ζήτημα  σε ταμπού.  

Παρακάτω απεικονίζεται η δημογραφική σύνθεση του δείγματος: 

Φύλο 

Το δείγμα αποτελούνταν από 148 γυναίκες (62%) και 91 άντρες (38%) 

 

 

Γράφημα 3.1 Σύνθεση του Δείγματος με βάση το Φύλο  

 

Ηλικία  

     Σε ό,τι αφορά την ηλικία, στην πρώτη ηλικιακή ομάδα με βάση το ερωτηματολόγιο 

που περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας από 19 έως 34 ετών,  συμμετείχαν 8 άτομα (3,4%), 

στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα με άτομα ηλικίας από 35 έως 49 ετών συμμετείχαν 165 

άτομα ( 69,3%) και στην τρίτη ηλικιακή ομάδα που περιλαμβάνει άτομα ηλικίας από 65 

ετών και άνω αριθμούνται 65 άτομα ( 27,3%). 
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Γράφημα 3.2 . Κατανομή της Ηλικίας των Υποκειμένων Έρευνας 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης  

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων παρατηρούμε ότι  μόλις το 

10,5% ήταν απόφοιτοι Λυκείου, το 21,8%  ήταν απόφοιτοι Ανώτατου Τεχνολογικού 

Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.), το 26,8% ήταν απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.  , ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του  36%  ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Τίτλου και τέλος το 5% ήταν κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου. 

 

 

 Γράφημα 3.3 Κατανομή του Επιπέδου Εκπαίδευσης  των Υποκειμένων Έρευνας 

 

 

Κατοχή Θέσης Ευθύνης  

     Μόλις  ένας στους πέντε συμμετέχοντες(20%)  κατέχει θέση ευθύνης, ενώ η 

πλειονότητα  192 εργαζόμενοι ( 80%)  δεν κατέχουν θέση ευθύνης. 

 

Γράφημα 3.4 Κατανομή της Κατοχής Θέσης Ευθύνης των Υποκειμένων Έρευνας 

 

Φύλο Προϊσταμένου Τμήματος 
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Σε ό,τι αφορά το Φύλο του Προϊσταμένου Τμήματος τα ποσοστά ανδρών και γυναικών 

ήταν παρόμοια - καθώς 125 συμμετέχοντες (53,2%)  απάντησαν ότι ο Προϊστάμενος 

Τμήματος στην Υπηρεσία όπου εργάζονταν ήταν άντρας και 110 συμμετέχοντες 

απάντησαν ότι ο Προϊστάμενος Τμήματος στην Υπηρεσία όπου εργάζονταν ήταν 

γυναίκα (46,8%) . 

 

 

 

Γράφημα  3.5  Κατανομή του Φύλου  του Προϊσταμένου Τμήματος των Υποκειμένων 

                          Έρευνας 

 

Φύλο Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

Σε σχέση με το Φύλο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης παρατηρείται πως στην θέση αυτή 

υπηρετούνως επί το πλείστον άντρες (80,1%) . 

 

 

Γράφημα 3.6  Κατανομή του Φύλου  του Προϊσταμένου Διεύθυνσης των Υποκειμένων     

                          Έρευνας    

 

Χρόνος υπηρεσίας στην παρούσα θέση εργασίας 
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Αναφορικά με το Χρόνο υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην παρούσα θέση εργασίας 

παρατηρήθηκε ότι μόλις 12 άτομα (5%) είχαν λιγότερο από 1 χρόνο υπηρεσίας , 75 

άτομα (31,3 %) βρίσκονταν στη παρούσα θέση εργασίας τους από 1 έως 5 έτη ,  51 

άτομα (21,3 %) είχαν 6 έως 9 χρόνια υπηρεσίας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

εμφανίζεται στα άτομα που καταλαμβάνουν την ίδια θέση για χρονικό διάστημα 10 

ετών και άνω (42,1%). 

 

Γράφημα 3.7 Κατανομή του Χρόνου υπηρεσίας στην παρούσα θέση εργασίας των 

                     Υποκειμένων Έρευνας 

 

3.3 Όργανα  Συλλογής Δεδομένων 

 

     Με βάση την αρχή της τριγωνικότητας (Δημητριάδη, 2000), η συλλογή των 

δεδομένων έγινε μέσω (α) ερωτηματολογίου (questionnaires), (β) αδόμητων  

διαπροσωπικών συνεντεύξεων (unstructured interviews), και (γ) μιας ομάδας εστίασης 

(focus group). Στις αδόμητες διαπροσωπικές συνεντεύξεις με μεσαία στελέχη 

(Προϊστάμενος Τμήματος) και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης) ετέθησαν από τον συνεντευκτή ορισμένα κεντρικά ερωτήματα αναφορικά 

με θέματα γυναικείας ηγεσίας, εργασιακής παρενόχλησης και την σχέση τους στην 

σύγχρονη δημόσια διοίκηση / τοπική αυτοδιοίκηση (Δημητριάδη, 2000) και 

ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση.  Με την δημιουργία της ομάδας εστίασης 

επιχειρήθηκε η συλλογή δεδομένων μέσω διαδικασιών συλλογικής αλληλεπίδρασης 

(Δημητριάδη, 2000, σελ. 104). Η ομάδα εστίασης ήταν πενταμελής, και η συλλογή των 

δεδομένων βασίσθηκε στον Οδηγό Εστιασμένης Συνέντευξης (βλέπε Παράρτημα Ι). 

     Το ερωτηματολόγιο απαρτίζονταν από δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιλάμβανε επτά ερωτήσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων  - φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στην ιεραρχία, φύλο του 

προϊσταμένου Τμήματος και του προϊσταμένου Διεύθυνσης και χρόνος υπηρεσίας στην 

παρούσα θέση εργασίας.  Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρονταν στην 
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μέτρηση των ερευνητικών μεταβλητών και περιελάμβανε τρεις κλίμακες μέτρησης :  

εργασιακή παρενόχληση, ανθρωποκεντρική ηγεσία και εργοκεντρική ηγεσία.  

Εργασιακή Παρενόχληση. Η μέτρηση της εργασιακής παρενόχλησης έγινε τόσο σε 

πολυμεταβλητό, όσο και σε μονομεταβλητό επίπεδο.  Για την μέτρηση της εργασιακής 

παρενόχλησης  σε πολυμεταβλητό επίπεδο χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

NegativeActsQuestionnaire (NAQ) που ανέπτυξαν οι Εinarsen and Hoel (2001). Η 

κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 22 ερωτήματα/δηλώσεις (items) που αναφέρονται σε 

συγκεκριμένες βιωματικές εμπειρίες στο εργασιακό περιβάλλον, όπως : «Ταπείνωση ή 

γελοιοποίηση για θέματα σχετικά με την εργασία σας». «Ανάθεση καθηκόντων με 

παράλογες προθεσμίες υλοποίησης». «Προσβλητικές ή ειρωνικές παρατηρήσεις 

σχετικά με την προσωπικότητα, τη στάση ή την προσωπική σας ζωή». Η κλίμακα NAQ 

επιλέχθηκε επειδή χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές προηγούμενες έρευνες τόσο σε διεθνές 

όσο και σε εθνικό επίπεδο (Apospori & Papalexandris,2008. Francioli et al., 

2015.Galanaki & Papalexandris, 2011. Omar, Mokhtar & Hamzah, 2015. Wang, 

2016).Ο συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach της εργασιακής παρενόχλησης στο 

υπό μελέτη δείγμα ήταν α= 0,928 - σημαντικά υψηλότερος του διεθνώς αποδεκτού 

κατώτατου ορίου α = 0.70.   

 

     Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Einarsen et al. (2009), πλην της πολυμεταβλητής 

μέτρησης της εργασιακής παρενόχλησης μέσω του NAQ, έγινε μέτρηση και σε 

μονομεταβλητό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες – σε συνέχεια της απάντησής 

τους στο NAQ - απάντησαν και στο ακόλουθο ερώτημα :  «Έχετε βιώσει ο ίδιος/ίδια 

παρόμοια περιστατικά στο εργασιακό σας περιβάλλον κατά τη διάρκεια των έξι 

τελευταίων μηνών;» Οι απαντήσεις κυμαίνονταν από το «Όχι-ποτέ» μέχρι το «Ναι-σε 

καθημερινή βάση» (πενταβάθμια κλίμακα).Ο συντελεστής συσχέτισης της 

μονομεταβλητής και πολυμεταβλητής μέτρησης της εργασιακής παρενόχλησης στο υπό 

μελέτη δείγμα ήταν  r = .54, p = .01.  Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε μόνο η σύνθετη κλίμακα NAQ. 

 

 

Ανθρωποκεντρική Ηγεσία. Ο βαθμός πελατειακής ικανοποίησης  αξιολογήθηκε με 

την κλίμακα ανθρωποκεντρικής ηγεσίας (people leadership) των Ekvall and Arvonen 

(1991). Η κλίμακα αυτή απαρτίζεται από ένδεκα (11) ερωτήματα/δηλώσεις (items), 

όπως : «O/H προϊστάμενος/η μου είναι φιλικός/η». «O/H προϊστάμενος/η  μου 
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επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων από τους υφισταμένους του/της». Ο συντελεστής 

αξιοπιστίας α του Cronbach της ανθρωποκεντρικής ηγεσίας στο υπό μελέτη δείγμα 

ήταν α = 0,808 – σημαντικά υψηλότερος του διεθνώς αποδεκτού κατώτατου ορίου     α 

= 0.70.   

 

Εργοκεντρική Ηγεσία. Ο βαθμός εργοκεντρικής ηγεσίας αξιολογήθηκε μετην κλίμακα 

εργοκεντρικής ηγεσίας (task leadership) των Ekvall and Arvonen (1991). Η κλίμακα 

αυτή απαρτίζεται από ένδεκα (11) ερωτήματα/δηλώσεις (items), όπως : «O/H 

προϊστάμενος/η μου ασκεί αυστηρό έλεγχο». «O/H προϊστάμενος/η είναι πολύ 

απαιτητικός όσον αφορά την τήρηση/υλοποίηση των προγραμμάτων». Ο συντελεστής 

αξιοπιστίας α του Cronbach της εργοκεντρικής ηγεσίας στο υπό μελέτη δείγμα ήταν α 

=0,943 – σημαντικά υψηλότερος του διεθνώς αποδεκτού κατώτατου ορίου α = 0.70.   

 

3.4 Τεχνικές Ελέγχου Υποθέσεων Έρευνας 

 

     Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων θα πραγματοποιηθεί Ανάλυση 

Παραγόντων (FactorAnalysis), Ανάλυση Αξιοπιστίας (ReliabilityAnalysis), Ανάλυση 

Συσχέτισης (CorrelationAnalysis)και Σύγκριση Μέσων Όρων (T-Test).  

 

4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας 

 4.1.1 Ευρήματα Ποσοτικής Ανάλυσης  

 

4.1.1.1 Ανάλυση Παραγόντων και Ανάλυση Αξιοπιστίας 

 

     Επειδή η παρούσα εργασία είναι η πρώτη έρευνα πεδίου που εστιάζει στην 

διερεύνηση του ανθρωποκεντρικού και εργοκεντρικού στυλ ηγεσίας στην τοπική 

αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, εφαρμόστηκε διερευνητική -και όχι επιβεβαιωτική- 

Ανάλυση Παραγόντων (exploratory factor analysis – principal components with 

varimax rotation). Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν – ως αναμένονταν – τα 

δύο στυλ ηγεσίας (βλέπε Πίνακα 4-1). 

     Ο πρώτος παράγοντας (Factor 1) αντιπροσωπεύει το «Εργοκεντρικό Στυλ Ηγεσίας» 

και αποτελείται από τις ακόλουθες δέκα μεταβλητές (variables):    «ο/η προϊστάμενος/η 
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μου ασκεί αυστηρό έλεγχο», «ο/η προϊστάμενος/η προγραμματίζει με προσοχή»,  «ο/η 

προϊστάμενος/η είναι πολύ απαιτητικός όσον αφορά την τήρηση/υλοποίηση των 

προγραμμάτων», «ο/η προϊστάμενος/η μου καθορίζει και επεξηγεί με σαφήνεια τις 

απαιτήσεις της εργασίας στους υφισταμένους του/της», «ο/η προϊστάμενος/η μου 

παρέχει σαφείς οδηγίες- κατευθύνσεις», «ο/η προϊστάμενος/η μου αναλύει και 

σκέφτεται διεξοδικά ένα θέμα πριν λάβει κάποια απόφαση», «ο/η προϊστάμενος/η 

επιβάλλει την τάξη», «ο/η προϊστάμενος/η μου εστιάζει στην τήρηση των 

προβλεπόμενων κανόνων, κανονισμών και αρχών», «ο/η προϊστάμενος/η μου θέτει 

ξεκάθαρους στόχους», «ο/η προϊστάμενος/η μου είναι πολύ σαφής αναφορικά με το 

‘ποιος είναι υπεύθυνος και για ποιο πράγμα’». Στην κλίμακα των EkvallandArvonen 

(1991) προβλέπονταν και μια ενδέκατη μεταβλητή : «ο/η προϊστάμενος/η μου είναι 

συνεπής».  Στο συγκεκριμένο δείγμα, όμως, η μεταβλητή αυτή φόρτισε και στους δύο 

παράγοντες και για αυτό αποκλείσθηκε από την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία. 

Συντελεστής Αξιοπιστίας εργοκεντρικού στυλ ηγεσίας :  α = 0,943. 

     Ο δεύτερος παράγοντας (Factor 2) αντιπροσωπεύει το «Ανθρωποκεντρικό Στυλ 

Ηγεσίας» και αποτελείται από τις ακόλουθες πέντε μεταβλητές (variables): «ο/η 

προϊστάμενος/η μου είναι φιλικός/η», «ο/η προϊστάμενος/η  μου επιτρέπει τη λήψη 

αποφάσεων από τους υφισταμένους του/της», «ο/η προϊστάμενος/η μου είναι 

ευέλικτος/η και έτοιμος/η  να ξανασκεφθεί (αναθεωρήσει) την άποψή του/της»,   «ο/η 

προϊστάμενος/η μου βασίζεται στους υφισταμένους του/της», «ο/η προϊστάμενος/η μου 

υπερασπίζεται τους υφισταμένους του/της».Στην κλίμακα των Ekvall and Arvonen 

(1991) προβλέπονταν ένδεκα μεταβλητές.  Στο παρόν δείγμα όμως οι επόμενες έξι 

μεταβλητές φόρτισαν -με ιδιαίτερα υψηλά φορτία- και στους δύο παράγοντες : «ο/η 

προϊστάμενος/η μου έχει ένα ανοιχτό και ειλικρινές στυλ ηγεσίας», «ο/η 

προϊστάμενος/η μου συμπεριφέρεται δίκαια στους υφισταμένους του/της», «ο/η 

προϊστάμενος/η μου συμβάλει στη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού κλίματος χωρίς 

αντιπαραθέσεις», «ο/η προϊστάμενος/η μου νοιάζεται για τους υφισταμένους του/της 

και ως άτομα», «ο/η προϊστάμενος/η μου είναι άτομο που σκέπτεται τους άλλους» και 

«ο/η προϊστάμενος/η μου εμπνέει εμπιστοσύνη στους άλλους». Για αυτό τον λόγο, 

αποκλείσθηκαν από την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία.  Συντελεστής Αξιοπιστίας 

εργοκεντρικού στυλ ηγεσίας :  α = 0,808. 

Πίνακας 4-1.  Στυλ Ηγεσίας : Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων 

O/H προϊστάμενος/η μου έχει ένα ανοιχτό και ειλικρινές στυλ ,531 ,668 
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ηγεσίας 

O/H προϊστάμενος/η μου είναι συνεπής ,704 ,534 

O/H προϊστάμενος/η μου είναι φιλικός/η ,171 ,823 

O/H προϊστάμενος/η μου ασκεί αυστηρό έλεγχο ,675 -,277 

 O/H προϊστάμενος/η μου συμπεριφέρεται δίκαια στους 

υφισταμένους του/της 

 

,574 

 

,615 

O/H προϊστάμενος/η προγραμματίζει με προσοχή 
,786 ,369 

O/H προϊστάμενος/η  μου επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων από τους 

υφισταμένους του/της 
-,104 ,744 

O/H προϊστάμενος/η είναι πολύ απαιτητικός όσον αφορά την 

τήρηση/υλοποίηση των προγραμμάτων 
,802 ,106 

O/H προϊστάμενος/η μου συμβάλει στη δημιουργία ενός θετικού 

εργασιακού κλίματος χωρίς αντιπαραθέσεις 
,543 ,685 

O/H προϊστάμενος/η μου καθορίζει και επεξηγεί με σαφήνεια τις 

απαιτήσεις της εργασίας στους υφισταμένους του/της 
,787 ,392 

O/H προϊστάμενος/η μου νοιάζεται για τους υφισταμένους 

του/της και ως άτομα 
,505 ,689 

O/H προϊστάμενος/η μου παρέχει σαφείς οδηγίες- κατευθύνσεις ,766 ,470 

O/H προϊστάμενος/η μου είναι άτομο που σκέπτεται τους άλλους ,524 ,698 

O/H προϊστάμενος/η μου αναλύει και σκέφτεται διεξοδικά ένα 

θέμα πριν λάβει κάποια απόφαση 
,788 ,431 

O/H προϊστάμενος/η μου εμπνέει εμπιστοσύνη στους άλλους ,677 ,572 

 O/H προϊστάμενος/η επιβάλλει την τάξη ,825 ,241 

O/H προϊστάμενος/η μου είναι ευέλικτος/η και έτοιμος/η  να 

ξανασκεφθεί (αναθεωρήσει) την άποψή του/της 
,275 ,644 

O/H προϊστάμενος/η μου εστιάζει στην τήρηση των 

προβλεπόμενων κανόνων, κανονισμών και αρχών 
,767 ,086 

O/H προϊστάμενος/η μου βασίζεται στους υφισταμένους του/της -,097 ,589 

O/H προϊστάμενος/η μου θέτει ξεκάθαρους στόχους ,784 ,405 

O/H προϊστάμενος/η μου υπερασπίζεται τους υφισταμένους 

του/της 
,480 ,708 

O/H προϊστάμενος/η μου είναι πολύ σαφής αναφορικά με το 

«ποιος είναι υπεύθυνος και για ποιο πράγμα» 
,745 ,312 
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Με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Παραγόντων και της Ανάλυσης Αξιοπιστίας 

(βλέπε ΠαράρτημαII) προχωρήσαμε στη δημιουργία τριών κλιμάκων μέτρησης των 

ερευνητικών μεταβλητών: «εργασιακή παρενόχληση», «εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας» 

και «ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας». Τα περιγραφικά στοιχεία (Descriptives) των 

μεταβλητών αυτών παρατίθενται στον Πίνακα 4.1.1-2. 

 

Πίνακας 4-2.  Περιγραφικά Στοιχεία 

Μεταβλητή Ν Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Αριθμητικός 

Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Εργασιακή 

Παρενόχληση 

212 1.00 3.95 1,6377 ,54457 

Εργοκεντρικό                    

Στυλ Ηγεσίας 

221 1.00 5.00 3,7367 ,78461 

Ανθρωποκεντρικό 

Στυλ Ηγεσίας 

227 1.00 5.00 3,2907 ,93044 

 

4.1.1.2 Ανάλυση Συσχέτισης 

 

     Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων   σε διμεταβλητό 

επίπεδο ανάλυσης.  Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 4-3, δύο ερευνητικές υποθέσεις 

φαίνεται να επιβεβαιώνονται, ενώ δύο υποθέσεις δεν επαληθεύονται από τα ευρήματα.  

Ως αναμένονταν,η εργασιακή παρενόχληση φαίνεται να συσχετίζεται  με το 

εργοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας (r = -.48, p = .01) και (r = -.38, p = 

.01) αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με τις προσδοκίες, το φύλο του προϊσταμένουδεν 

φαίνεται να συσχετίζεται είτε με το εργοκεντρικό, είτε με το ανθρωποκεντρικό στυλ 

ηγεσίας  –(r = .01, p = .01 ) και (r = .05, p = .01), αντίστοιχα. 

     Όσον αφορά το φύλο των απασχολούμενων, θύματα εργασιακής παρενόχλησης στο 

συγκεκριμένο δείγμα φαίνεται  να είναι πιο συχνά οι άνδρες παρά οι γυναίκες 

εργαζόμενοι ( r = -.13, p = .06).  Επίσης, αντίθετα με τις προσδοκίες, στο υπό εξέταση 

δείγμα το εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας συσχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή 
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παρενόχληση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας (r = -

.48, p = .01) και  (r = -.38, p = .01) αντίστοιχα. 

Ο συγκεντρωτικός Πίνακας Συσχετίσεων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

Πίνακας 4-3.    Ανάλυση Συσχέτισης 

1. 

Φύλο+ 

1 

- 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2. 

Φύλο++ 

Προϊσταμένου 

 

,121ns 

 

- 

   

3. 

Εργοκεντρικό 

Στυλ Ηγεσίας 

 

 

,078ns 

 

,008ns 

 

- 

  

4. 

Ανθρωποκεντρικό 

Στυλ Ηγεσίας 

 

,040ns 

 

,052ns 

 

,497** 

 

- 

 

5. 

Εργασιακή 

Παρενόχληση 

 

-,132ns 

 

,062ns 

 

-,477** 

 

-,381** 

 

- 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   +    “0” = Άνδρας, “1” = Γυναίκα 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  ++  “0” = Άνδρας, “1” = Γυναίκα 

 

4.1.1.3 Σύγκριση Μέσων Όρων 

 

Προς περαιτέρω έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων Η2, Η3 και Η4 εφαρμόστηκε 

η τεχνική ελέγχου T-Test. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 4-4 έως 

4-6. 
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A) Για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι οι γυναίκες είναι πιο συχνά θύματα εργασιακής 

παρενόχλησης από ότι οι άνδρες χρησιμοποιήθηκε το t-test ανεξάρτητων 

δειγμάτων. Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 4-4, το τεστ δεν ήταν σημαντικό, 

t(209) = 1.92, p = .06, απορρίπτοντας την ερευνητική υπόθεση. Οι γυναίκες δεν 

φαίνεται να βιώνουν συμπεριφορές εργασιακής παρενόχλησης σε μεγαλύτερο 

βαθμό (Μ = 1.58, SD = .48)  από ότι οι άνδρες (Μ = 1.73, SD = .61).  Το 95 % 

διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων όρων ήταν αρκετά ευρύ, 

αφού κυμάνθηκε από -.00 έως .30.Ωστόσο, εάν το διάστημα εμπιστοσύνης 

μειωθεί κατά μία μονάδα (96%) το τεστ είναι σημαντικό, επαληθεύοντας την 

ερευνητική υπόθεση.   

 

Πίνακας 4-4. Αποτελέσματα  t-test για την εργασιακή παρενόχληση ως προς το φύλο  

                     των απασχολουμένων 

 

Φύλο* Ν Μ.Ο. Τ.Α.** Τ.Σ.*** 

0   84 1,7284 ,61641 ,06726 

1 127 1,5820 ,48512 ,04305 

*Φύλο : «0» = Άνδρας, «1» = Γυναίκα, **    Τ.Α. = Τυπική Απόκλιση,  ***  Τ.Σ. = 

Τυπικό Σφάλμα    

 

B) Για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι οι απασχολούμενοι σε τμήματα στα οποία 

προΐσταται γυναίκα βιώνουν συμπεριφορές εργασιακής παρενόχλησης σε 

μικρότερο βαθμό από ότι στα τμήματα στα οποία προΐσταται άνδρας, 

χρησιμοποιήθηκε και πάλι το t-test ανεξάρτητων δειγμάτων.  Ως αναφέρεται 

στον Πίνακα 4-5, το τεστ δεν ήταν σημαντικό, t(205) = -0.89, p = .37 

απορρίπτοντας την ερευνητική υπόθεση. Οι απασχολούμενοι σε τμήματα στα 

οποία  προϊσταμένη ήταν γυναίκα δεν φαίνεται ότι βίωναν εργασιακή 

 

Levene’s Test for       

                Equality of Variances 

 

 

T-Test for Equality of Means 

 

 F Sign t Df Sign 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std Error 

Difference 

 

Εργασιακή 

Παρενόχληση 

 

 

3,32 

 

 

,07 

 

1,924 

 

209 

 

,06 

 

,14639 

 

,07610 
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παρενόχληση σε μικρότερο βαθμό (Μ = 1.68, SD = .52) από ότι οι άνδρες (Μ = 

1.61, SD = .58).  Το 95 % διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων 

όρων ήταν αρκετά ευρύ, αφού κυμάνθηκε από -.22 έως .08. 

 

Πίνακας 4-5. Αποτελέσματα  t-test για την εργασιακή παρενόχληση με βάση 

          το φύλο του προϊσταμένου 

 

Φύλο* Ν Μ.Ο. Τ.Α.** Τ.Σ.*** 

0  111 1,6143 ,52158 ,04951 

1 96 1,6823 ,57611 ,05880 

 

*Φύλο Προϊσταμένου: «0» = Άνδρας, «1» = Γυναίκα, **    Τ.Α. = Τυπική Απόκλιση, 

***  Τ.Σ. = Τυπικό Σφάλμα    

 

Γ) Για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η υιοθέτηση τόσο του ανθρωποκεντρικού όσο 

και το εργοκεντρικού στυλ ηγεσίας (δεν) συσχετίζεται με το φύλο του 

προϊσταμένου, για ακόμη μια φορά χρησιμοποιήθηκε το t-test ανεξάρτητων 

δειγμάτων. Όπως περιγράφεται στον Πίνακα 4-6, το τεστ και για τα δύο στυλ 

ηγεσίας δεν ήταν σημαντικό, t(220) = -.77, p = .44 και t(214) = -.11,  p = .91 

αντιστοίχως, επιβεβαιώνοντας την ερευνητική υπόθεση. Οι γυναίκες 

προϊστάμενοι δεν φαίνεται να υιοθετούν το ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας σε 

μεγαλύτερο βαθμό (Μ = 3.35, SD = 0.90) από ότι οι άνδρες προϊστάμενοι  (Μ = 

3.25, SD = 0.94).  Το 95 % διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων 

όρων ήταν αρκετά ευρύ, αφού κυμάνθηκε από -.22 έως .20.  Επίσης, ούτε οι 

άνδρες προϊστάμενοι φαίνεται να υιοθετούν το εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας σε 

μεγαλύτερο βαθμό (Μ = 3.72, SD = 0.81) από ότι οι γυναίκες προϊστάμενοι (Μ 

= 3.73, SD = 0.77). Το 95 % διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των μέσων 

όρων ήταν αρκετά ευρύ, αφού κυμάνθηκε από -.34 έως .15. 

 

                   Levene’s Test for       

                Equality of Variances 

 

 

T-Test for Equality of Means 

 

 F Sign t Df Sign 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std Error 

Difference 

Εργασιακή 

Παρενόχληση 

,52 ,47 -,892 205 ,37 -,06804 ,07631 
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Πίνακας 4-6. Αποτελέσματα  t-test για το στυλ ηγεσίας με βάση το φύλο του 

προϊσταμένου 

 

Φύλο* Ν Μ.Ο. Τ.Α.** Τ.Σ.*** 

Εργοκεντρικό Στυλ Ηγεσίας 

0 117 3,7231 ,81064 ,07494 

1 99 3,7354 ,76869 ,07726 

Ανθρωποκεντρικό Στυλ Ηγεσίας 

0 118 3,2508 ,96430 ,08877 

1 104 3,3481 ,90371 ,08862 

 

Levene’s Test  

for       

     Equality of Variances 

 

 

 

T-Test for Equality of Means 

 

 F Sign t Df Sign 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std Error 

Difference 

Εργοκεντρικό 

Στυλ Ηγεσίας 

,125 ,72 -,114 214 ,91 -,01228 ,10811 

Ανθρωποκεντρικό 

Στυλ Ηγεσίας 

1,75 ,188 -,772 220 ,44 -,09723 ,12595 

*Φύλο Προϊσταμένου: «0» = Άνδρας, «1» = Γυναίκα, **    Τ.Α. = Τυπική Απόκλιση, 

***  Τ.Σ. = Τυπικό Σφάλμα    

 

4.1.2 Ευρήματα Ποιοτικής Ανάλυσης 

4.1.2.1 Αδόμητες Διαπροσωπικές Συνεντεύξεις 

 

 Στις Αδόμητες Διαπροσωπικές Συνεντεύξεις(unstructuredinterviews) συμμετείχε 

μια γυναίκα μεσαίο στέλεχος (Προϊσταμένη Τμήματος) και ένας άντραςανώτερο 

διευθυντικό στέλεχος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης). Οισυνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 

στο χώρο εργασίας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουρίου του 2017 . Ως προς το 

μορφωτικό τους επίπεδο και τα δύο άτομα ήταν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ο 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης ήταν κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου .Ο μέσος όρος ηλικίας  

των δυο συμμετεχόντων ήταν τα 45,5 έτη με μέσο όρο προϋπηρεσίας τα 17,5 έτη .  
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 Από τα ευρήματα της ανάλυσης των δυο αυτών αδόμητων διαπροσωπικών 

συνεντεύξεων διαπιστώθηκε  το πόσο διαφορετική είναι η οπτική γωνία με την οποία 

προσεγγίζουν  τα δυο φύλα το ζήτημα της εργασιακής παρενόχλησης σε σχέση με την 

ηγεσία  και ειδικότερα  σε σχέση με τη γυναικεία ηγεσία. Αρχικά θα πρέπει να 

επισημανθεί οτι υπάρχει συναίνεση ως προς το οτι η εργασιακή παρενόχληση αποτελεί 

ένα πρόβλημα υπαρκτό για την ελληνική δημόσια διοίκηση που σχετίζεται θετικά με 

την κατάχρηση της διευθυντικής θέσης και την ύπαρξη αδιαφανών διαδικασιών στη 

διαδικασία προαγωγών του προσωπικού. Επίσης, τόσο η γυναίκα μεσαίο στέλεχος όσο 

και ο άντρας ανώτερο στέλεχος συμφωνούν ως προς το ρόλο της ηγεσίας που αφορά 

στην ανάληψη ευθύνης και μάλιστα από τον δεύτερο θίγεται το γεγονός ότι  η ελληνική 

δημόσια διοίκηση δεν έχει συνειδητοποιήσει τον ρόλο της  και αυτό οφείλεται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό στην εμπλοκή της αιρετής-πολιτικής ηγεσίας στη διοίκηση.Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος «…Στο εξωτερικό , βλέπε 

χώρες της ηπειρωτικής κεντρικής Ευρώπης οι δημόσιοι υπάλληλοι  διαθέτουν esprit de 

corps, δηλαδή έχουν την πεποίθηση οτι αυτοί λειτουργούν το κράτος .Στην Ελλάδα δεν 

συμβαίνει αυτό και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν αποδεχθεί το ρόλο της ηγεσίας». 

Παρόλ' αυτά οι απόψεις τους  διαφοροποιούνται σημαντικά αναφορικά με το ζήτημα 

της γυναικείας ηγεσίας και της συσχέτισης της με την εργασιακή παρενόχληση. Η 

γυναίκα μεσαίο στέλεχος αμφισβητεί την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα  

αναφορικά με το στυλ ηγεσίας, έτσι ώστε να  γίνεται λόγος για «γυναικεία ηγεσία»  και 

υποστηρίζει οτι «…οι παράγοντες που οδηγούν σε εργασιακή παρενόχληση 

συναντώνται και στα δύο φύλα και οφείλονται στις προσωπικές αδυναμίες που 

παρατηρούνται στα άτομα., στον χαρακτήρα τους και στο κατά πόσο αποτελούν 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες ...». Από την άλλη πλευρά ο άντρας ανώτερο στέλεχος 

αποδέχεται την ύπαρξη της γυναικείας ηγεσίας την οποία συνδέει με αρνητικές 

συμπεριφορές εκ μέρους των γυναικών , όπως η αποποίηση των ευθυνών , η έλλειψη 

σοβαρότητας στη θέση ευθύνης που κατέχουν και η τήρηση μεροληπτικής στάσης σε 

βάρος των αντρών , τους οποίους περιθωροποιούν , ενώ αντιθέτως τηρούν 

προστατευτική στάση απένατι στις γυναίκες υφισταμένες τους. 

 

4.1.2.2 Ομάδα Εστίασης 

 

 Η ποιοτική έρευνα που είχε συμπληρωματικό ως προς τα ποσοτικά δεδομένα 

χαρακτήρα ολοκληρώθηκε μέσω της πενταμελούς ομάδας εστίασης (focus group). που 
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πραγματοποιήθηκε επίσης στον εργασιακό χώρο . Και τα πέντε άτομα ήταν γυναίκες 

.Ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο τρεις συμμετέχουσες ήταν Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης , μια εκ των οποίων κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου, ένα άτομο 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ένα άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος 

ηλικίας των συμμετεχόντων  ήταν τα 37,4 έτη με μέσο όρο προϋπηρεσίας τα 11,6 έτη. 

 Οι  εργαζόμενες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε γενικές γραμμές 

συσχετίζουν το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης με την πίεση που ασκείται 

προκειμένου να παρεγκλίνουν από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Επίσης,  επισημαίνεται οτι η εργασιακή παρενόχληση μπορεί να 

εκδηλώνεται είτε άμεσα με επιθετικές χειρονομίες , φωνές και απειλές είτε έμμεσα 

μέσω της συστηματικής αγνόησης και περιθωροποίησης του ατόμου. Στο ερώτημα για 

την προσωπική τους άποψη για το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης στην 

Ελλάδα και ιδίως στο δημόσιο τομέα παρατηρείται ταύτιση απόψεων καθώς θεωρούν 

οτι πρόκειται για ένα ζήτημα υπαρκτό που συνδέεται άμεσα με την αδιαφάνεια, τη 

διαφθορά της εξουσίας. Το γεγονός οτι υπάρχει ταυτόχρονα ο πολιτικός προϊστάμενος 

και ο υπηρεσιακός προϊστάμενος περιπλέκει τα πράγματα , καθώς ασκούνται πολλές 

πιέσεις στους υπαλλήλους όλων των ιεραρχικών επιπέδων να παρεγκλίνουν των 

νομίμων διατάξεων προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικές δοσοληψίες , μέσω των 

οποίων  μάλιστα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αποκομίζουν  όφελος καθώς κερδίζουν 

την εύνοια των αιρετών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνέπειες της εργασιακής 

παρενόχλησης για τον ίδιο τον οργανισμό καθώς στερεί από το ανθρώπινο δυναμικό τη 

δυνατότητα να διαθέσει τον καλύτερο εαυτό του με αποτέλεσμα να λειτουργεί σε βάρος 

της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά 

δυσμενής στον δημόσιο τομέα καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε «…λόγω της 

μονιμότητας και της ατιμωρησίας που επικρατεί στο δημόσιο τομέα τα φαινόμενα 

ψυχολογικής βίας είναι εντονότερα ...και έχουν ως στόχο να εμποδίσουν την ανέλιξη 

των ικανών ατόμων...». Όσον αφορά το ρόλο και τη σπουδαιότητα της ηγεσίας στην 

ελληνική δημόσια διοίκηση αναγνωρίζεται από όλες τις συμμετέχουσες ο καίριος ρόλος 

της ηγεσίας στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των 

δημοσίων υπηρεσιών. Όπως επισημάνθηκε οι ηγέτες με τη συμπεριφορά τους 

ανάγονται σε πρότυπα προς μίμηση για τους υφισταμένους  και επίσης τονίστηκε οτι  οι 

ηγέτεςπου θέτουν στοχους , σέβονται τους εργαζόμενους , είναι ικανοί και παρέχουν 

ευκαιρίες  για ανάπτυξη πρωτοβουλιών συμβάλλουν θετικά στην εικόνα μιας ελληνικής 

διοίκησης που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου 

κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι. Ως προς το ζήτημα της «γυναικείας ηγεσίας » οι 
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απόψεις διίστανται καθώς κάποιες από τις συμμετέχουσες αναγνωρίζουν την ύπαρξη  

διαφορετικής οπτικής σε σχέση με τον τρόπο που τα διάφορα ζητήματα προσεγγίζονται 

από τις  γυναίκες ενώ κάποιες άλλες υποστηρίζουν οτι οι γυναίκες στις ανώτερες 

ιεραρχικά θέσεις είναι περισσότερο αυταρχικές σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους 

τους, θέτουν υψηλά τον πήχη , είναι περισσότερο απαιτητικές και αυστηρές ειδικά ως 

προς την επίτευξη των στόχωνκαθώς βιώνουν έντονη αμφισβήτηση στον ρόλο τους ως 

ηγέτιδες γεγονός που τις υποχρεώνει να αποδείξουν στον εαυτό τους αλλά και στον 

περίγυρο οτι είναι εξίσου ικανές και ίσως μάλιστα ικανότερες από τους άντρες.Τέλος,  

στο ερώτημα που αφορά στη σχέση της ηγεσίας και ειδικότερα της γυναικείας ηγεσίας 

με το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης υποστηρίζεται οτι υπάρχει θετική 

συνάφεια ανάμεσα στις δύο έννοιες και τονίζεται οτι η παρενόχληση που ασκείται 

οφείλεται στην ανταγωνιστικότητα και στην ανασφάλεια που εκδηλώνουν οι γυναίκες 

στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει επίσης να γίνει στην άποψη 

οτι η παρενόχληση σχετίζεται με την  ευρύτερη έννοια της ηγεσίας και όχι υπό το 

πρίσμα των έμφυλων ταυτοτήτων και  οτι  ο ρόλος και οι ευθύνες της ηγετικής θέσης 

ενδέχεται να ωθήσει και τα δύο φύλα στην υιοθέτηση ενός στυλ ηγεσίαςπου να ασκεί 

ψυχολογική πίεση στους εργαζόμενους. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται «…στη 

σημερινή δημόσια διοίκηση που εμφανίζει υποστελέχωση,έλλειψη οικονομικών πόρων 

και ένα διαδαλώδες νομοθετικόπλαίσιο οι συνθήκες είναι ασφυκτικές και συμβάλλουν 

στηνέξαρση των περιστατικών παρενόχλησης..». 

 

 Στον Πίνακα 4-7 παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα ελέγχου των 

υποθέσεων έρευνας της παρούσας εργασίας. Όπως παρατηρείται δύο από τις υποθέσεις 

έρευνας (Η1 και Η4) επιβεβαιώθηκαν, δύο (Η3 και Η5) δεν επαληθεύτηκαν, ενώ μία 

(Η2) επιβεβαιώνεται οριακά (p = .06). 

 

Πίνακας 4-7. ΄Ελεγχος Υποθέσεων Έρευνας 

α/α Ερευνητική Υπόθεση Τεχνική 

Ελέγχου 

Αποτέλεσμα 

Ελέγχου 

 

H1 

 

Η εργασιακή παρενόχληση συσχετίζεται       

με το στυλ ηγεσίας 

 

 

Ανάλυση 

Συσχέτισης 

 

 

Επαλήθευση 

 

 

H2 

 

 

Οι γυναίκες είναι πιο συχνά θύματα 

Ανάλυση 

Συσχέτισης 

+ 

 

 

? 
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εργασιακής παρενόχλησης από ότι οι άνδρες Σύγκριση 

Μ.Ο. 

 

 

H3 

 

Οι απασχολούμενοι σε τμήματα στα οποία 

προΐσταται γυναίκα βιώνουν συμπεριφορές 

εργασιακής παρενόχλησης σε μικρότερο 

βαθμό από ότι σε τμήματα στα οποία 

προΐσταται άνδρας 

 

 

 

Σύγκριση 

Μ.Ο. 

 

 

Απόρριψη 

 

 

Η4 

 

 

Το στυλ ηγεσίας δεν συσχετίζεται με το φύλο 

 

Ανάλυση 

Συσχέτισης 

 

 

Επαλήθευση 

 

 

H4Α 

 

Οι γυναίκες προϊστάμενοι δεν υιοθετούν το 

ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες 

προϊστάμενοι  

 

 

 

Σύγκριση 

Μ.Ο 

 

 

Επαλήθευση 

 

 

Η4Β 

 

Οι άνδρες προϊστάμενοι δεν υιοθετούν          

το εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας σε μεγαλύτερο 

βαθμό από ότι οι γυναίκες προϊστάμενοι 

 

 

 

Σύγκριση 

Μ.Ο 

 

 

Επαλήθευση 

 

 

 

H5 

 
Το ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας 

συσχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή 

παρενόχληση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι 

το εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας 

 

 

 

Ανάλυση 

Συσχέτισης 

 

 

 

Απόρριψη 

 

4.2 Συζήτηση Ευρημάτων Έρευνας 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η διερεύνηση της εργασιακής 

παρενόχλησηςσε συνάρτηση με το φύλο και την ηγεσία στην ελληνική τοπική 

αυτοδιοίκηση.Στην παρούσα έρευνα πεδίου ελέχθηκαν πέντε ερευνητικές υποθέσεις. Η 

πρώτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε στη σχέση εργασιακής παρενόχλησης και στυλ 

ηγεσίας. Σύμφωνα με την Η1, η εργασιακή παρενόχληση συσχετίζεται με το στυλ 

ηγεσίας. Η ερευνητική υπόθεση Η1 ελέγχθηκε με Ανάλυση Συσχέτισης και 

επαληθεύτηκε.  Το παραπάνω εύρημα είναι σύμφωνο με τα ευρήματα προηγηθέντων 

ερευνών αναφορικά με το ζήτημα της συσχέτισης του στυλ ηγεσίας με την εκδήλωση 

της εργασιακής παρενόχλησης. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από τους 

Skogstad, Einarsen , Torsheim, Aasland & Hetland (2007) στην Νορβηγία εξετάστηκε η 

συνάφεια του εξουσιοδοτικού στυλ ηγεσίας μεποικίλλους παράγοντες όπως η  
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σύγκρουση ρόλων (0.42) , η ασάφεια ρόλων (0.45)  , το αυξημένο εργασιακό άγχος 

(0.28) και τα υψηλά επίπεδα ενδοϋπηρεσιακών συγκρούσεων (0.28) . Η υψηλότερη 

όμως συνάφεια εντοπίστηκε  μεταξύ του εξουσιοδοτικού στυλ (0.73)  ηγεσίας και της 

εργασιακής παρενόχλησης (0.48). Σε Εθνική έρευνα για το εργατικό δυναμικό στην 

Ιρλανδία διαπιστώθηκε ότι το 67,1 % των ατόμων που δέχτηκαν παρενόχληση 

περιέγραφε το στυλ ηγεσίας του οργανισμού του ως αυταρχικό , το 18,4  % ως 

εξουσιοδοτικόκαι το 14,5 % ως δημοκρατικό (O' Moore & Lynch , 2007).   Σε 

παρόμοια ευρήματα κατέληξαν και οι Hoel et al., 2010 με την μεγάλης 

κλίμακαςέρευναπου διεξήγαγαν στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με την οποία το 

αυταρχικό και το εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας,όπως επίσης καιστυλ ηγεσίας  που 

επιβάλλει αυθαίρετα και αφηρημένα ποινές (non-contingent punishment leadership)  

έχουν θετική συνάφεια με την εργασιακή παρενόχληση και μάλιστα το αυταρχικό στυλ 

ηγεσίας , προσδιορίστηκε ως ο πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης για την 

εκδήλωση της . Στην έρευνα που διεξήχθη από τους Tsuno & Kawakami (2014) σε 

διάφορους δημόσιους οργανισμούς στην Ιαπωνία διαπιστώθηκε ότι τα υψηλά ποσοστά 

της εργασιακής παρενόχλησης (14,8%) έχουν θετική συνάφεια με το εξουσιοδοτικό 

στυλ ηγεσίας.Τέλος, στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Omar, Mokhtar & Hamzah 

(2015) στο δημόσιο τομέα της Μαλαισίας παράλληλα με τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 

( 83,2%) εργασιακής παρενόχλησης διαπιστώθηκε και η στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του καταστροφικού στυλ ηγεσίας και της εργασιακής παρενόχλησης 

(r=.86,p<,01).Όλα τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι τα  αρνητικά  κυρίως, στυλ ηγεσίας σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα εργασιακής 

παρενόχλησης. Σε αντίθετα ερευνητικά αποτελέσματα κατέληξαν οι έρευνες που 

αφορούν σε θετικά στυλ ηγεσίας, τα οποία διαπιστώθηκε ότι έχουν αρνητική συνάφεια 

με συμπεριφορές εργασιακής παρενόχλησης.Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από 

τον Soylu  (2011) υπάρχει αρνητική συνάφεια μεταξύ της πατερναλιστικής ηγεσίας και 

της εργασιακής παρενόχλησης , γεγονός που οφείλεται στο οτι η υιοθέτηση αυτού του 

στυλ συνεπάγεται την ανάπτυξη εξατομικευμένων  διαπροσωπικών  σχέσεων όπως 

επίσης και  εκδήλωση  συμπεριφοράς που παρομοιάζεται με αυτή του αφοσιωμένου 

πατέρα σε μια οικογένεια. Στην έρευνα των  Ertureten et al. (2013) στον δημόσιο τομέα 

στην Τουρκία διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ της 

συναλλακτικής ηγεσίας και της εργασιακής παρενόχλησης. Στην έρευνα που διεξήχθη 

στο δημόσιο τομέα στην  Ιαπωνία από τους Tsuno & Kawakami (2014) διαπιστώθηκε 

οτι οι διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας που αφορούν στην εξιδανικευμένη 

επιρροή- χάρισμα, στη διανοητική διέγερσηστο εξατομικευμένο ενδιαφέρον όπως 
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επίσης  και η έκτακτη επιβράβευση -ανταμοιβή (contingent reward ) της συναλλακτικής 

ηγεσίας σχετίζονται αρνητικά με την εργασιακή παρενόχληση. Επίσης, όπως 

επισημάνθηκε στην ίδια έρευνα ιδίως η καλλιέργεια της διάστασης που αφορά στο 

εξατομικευμένο ενδιαφέρον  θα μπορούσε να δράσει αποτρεπτικά στην εμφάνιση και 

επικράτηση συμπεριφορών εργασιακής παρενόχλησης. Τέλος, οι Warszewska-Makuch, 

Bedynska & Zolnierczyk-Zreda (2015) στην έρευνα που διεξήγαγαν σε διαφόρους 

οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη Πολωνία υποστήριξαν 

επιβεβαιώνοντας  τα ευρήματα προηγηθείσων ερευνών  διαπίστωσαν την αρνητική 

συνάφεια ( r= -.40 , p<.01) αυτού του στυλ ηγεσίας με την  εργασιακή παρενόχληση .   

     Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση της εργασίας αφορούσε στη διερεύνηση του φύλου 

σε θύματα εργασιακής παρενόχλησης.Σύμφωνα με την Η2, οι γυναίκες αναμένονταν να 

είναι συχνότερα θύματα παρενόχλησης από ότι οι άνδρες. Αντίθετα από τις προσδοκίες, 

με βάση τα ευρήματα τόσο της Ανάλυσης Συσχέτισης, όσο και του Ελέγχου T-Test, 

φαίνεται οτι –στο συγκεκριμένο δείγμα - οι άντρες είναι συχνότερα θύματα 

παρενόχλησης από ότι οι γυναίκες. Εάν όμως το διάστημα εμπιστοσύνης μειωθεί κατά 

μία μονάδα (96%) το τεστ είναι σημαντικό επαληθεύοντας την ερευνητική υπόθεση. 

Και τα δύο ευρήματα συμβαδίζουν με πορίσματα προηγηθέντων ερευνών. Το αρχικό 

εύρημα, που απέρριπτε την ερευνητική μας υπόθεση,είναι σύμφωνο με  ευρήματα όπως 

των Eriksen & Einarsen, (2004), οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής 

αντιπροσωπευτικής έρευνα που διοργανώθηκε από τη Νορβηγική Ένωση Υγείας και 

Κοινωνικής Εργασίας με δείγμα 6485 εργαζόμενους στο νοσηλευτικό χώρο, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα  οτι το ποσοστό των αντρών που είχαν υποστεί εργασιακή  

παρενόχληση κατά τους τελευταίους έξι μήνες  (10,2%, n =25) ήταν υψηλότερο από το 

αντίστοιχο των γυναικών (4.3% , n = 265) . Αυτή η συσχέτιση του φύλου και της 

εργασιακής παρενόχλησης ήταν στατιστικά σημαντικότερη συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους δημογραφικούς παράγοντες που εξετάστηκαν (ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, τομέας υπηρεσίας). Επίσης, σε υψηλότερο ποσοστό φαίνεται οτι βίωναν 

εργασιακή παρενόχληση (generalbullyingandwork-relatedbullying) οι άντρες σε σχέση 

με τις γυναίκες και στην πρώτη έρευναγια το ζήτημα στην Ισλανδία, με δείγμα 398 

εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Ólafsson & Jóhannsdóttir, 2004). Οι 

Owoyemi & Sheehan (2011) στην έρευνα που διεξήγαγαν σε δημοσια υπηρεσία 

(υπηρεσία Άμεσης Δράσης) στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσαν οτι οι άντρες βίωναν 

εντονότερα παρενόχληση ( personal and administrative workplace bullying) σε  σχέση 

με τις γυναίκες. Επιπλέον, στην έρευνα του Wang (2016) με δείγμα 501 δημόσιους 
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υπαλλήλους εργαζόμενους στην φορολογική διοίκηση στην Ταιβάν διαπιστώθηκε ότι οι 

άντρες –που αποτελούσαν την μειοψηφία- ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά 

παρενόχλησης σε σχέση με τις γυναίκες - που αποτελούσαν την πλειοψηφία. Παρόμοια 

ευρήματα εντοπίστηκαν και στην έρευνα που διεξήχθη από τους Cunniff & Mostert 

(2012) σε διάφορους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα .Οι άντρες 

εμφανίζονται να έχουν βιώσει σε υψηλότερο ποσοστό όλες τις διαστάσειςτης 

εργασιακής παρενόχλησης - πλήν της έμμεσης  (indirect bullying p>.05). Τέλος, τα 

αποτελέσματα της Πέμπτης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Εργασιακές Συνθήκες ( Fifth 

European Working Conditions Survey by the European Foundation, 2010) απέδειξαν 

οτι η Ελλάδα όπως και η Γαλλία αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα,  καθώς τα 

ποσοστά των αντρών (3.7%) που υφίστανται εργασιακή παρενόχληση είναι υψηλότερα 

σε σχέση με τα αντίστοιχα των γυναικών ( 2.8%). 

 Ωστόσο, στη πλειονότητα τους, οι προηγηθείσες έρευνες κατέληξαν στο 

συμπέρασμα οτι οι γυναίκες φαίνεται να είναι θύματα εργασιακής παρενόχλησης πιο 

συχνά και σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες γεγονός που αποδίδεταιστη 

γυναικεία κοινωνικοποίηση που επιτάσσει σε αυτές να είναι λιγότερο αποφασιστικές 

και επιθετικές  σε σχέση με τους άντρες και στην συντήρηση των στερεοτύπων. Στην 

έρευνα του Leymann (1996) αναφέρθηκε υψηλότερο ποσοστό γυναικών (55%)   

θυμάτων εργασιακής παρενόχλησης σε σχέση με αυτό των αντρών (45%). Οι Cortina et 

al., (2001) στην έρευνα που διεξήγαγαν με δείγμα 1180 εργαζόμενους στο δημόσιο 

τομέα εκτός από το υψηλό ποσοστό ( 71%)  παρενόχλησης που φαίνεται οτι βίωναν οι 

εργαζόμενοι τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρήθηκε οτι οι γυναίκες ανέφεραν 

υψηλότερα ποσοστά (Μ=247)  εργασιακής παρενόχλησης σε σχέση με τους άντρες ( 

Μ=1.62, β=.15). Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού  Ιδρύματος  για τη Βελτίωση 

της Ζωής και των Συνθηκών Εργασίας (European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions survey, 2007) παρατηρήθηκε οτι στις χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκες είναι σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους άντρες 

εκτεθειμένες σε εργασιακή παρενόχληση. Σε έρευνα των Fajana et al., (2011) με δείγμα 

εργαζόμενους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στη Νιγηρία 

διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εκτεθειμένες σε παρενόχληση 

σε σχέση με τους άντρες. Επίσης, στην έρευνα που διεξήγαγαν οι Galanaki & 

Papalexandris (2013) στην οποία επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο ρόλος  διάφορων 

ατομικών  και οργανωσιακών  χαρακτηριστικών στην εμφάνιση της εργασιακής 

παρενόχλησης διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες υπήρξαν θύματα παρενόχλησης  σε 
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μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άντρες.  Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα του 

Ινστιτούτου για την εργασική παρενόχληση (Workplace Bullying Institute–WBI, 2014) 

οι γυναίκες αποτελούν στόχοσε ποσοστό 60% , σε αντίθεση με τους άντρες που 

θυματοποιούνται σε ποσοστό 40%. 

 Και η τρίτη ερευνητική μας υπόθεση επικεντρώνονταν στην επίδραση του 

φύλου στην εργασιακή παρενόχληση – εστιάζοντας όμως στο φύλο του Προϊσταμένου 

Τμήματος.  Με βάση την Η3, οι απασχολούμενοι σε τμήματα στα οποία προΐσταται 

γυναίκα αναμένονταν να βιώνουν συμπεριφορές εργασιακής παρενόχλησης σε 

μικρότερο βαθμό από ότι οι απασχολούμενοι σε τμήματα στα οποία προΐσταται άνδρας. 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης Η3 χρησιμοποιήθηκε και πάλι το το t-test ανεξάρτητων 

δειγμάτων.Το τεστ δεν ήταν σημαντικό και η υπόθεση Η3 απορρίφθηκε.  Το μη 

αναμενόμενο αυτό εύρημα μπορεί να ερμηνευθεί αν λάβουμε υπόψη ότι τόσο οι άντρες 

όσο και οι γυναίκες ενδέχεται να ασκούν παρενόχληση με αποτέλεσμα να μην 

θεωρείται ότι το φύλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την εκδήλωση του 

φαινομένου (Lewis & Orford ,2005). Η έρευνα των Namie & Namie (1999) που 

διεξήχθη στις Η.Π.Α. με ένα δείγμα 1335 ατόμων που είχαν δεχθεί παρενόχληση στον 

εργασιακό τους χώρο αποκάλυψε ότι οι γυναίκες ασκούσαν ψυχολογική κακοποίηση σε 

βάρος άλλων γυναικών σε υψηλότερη συχνότητα και μάλιστα σε ποσοστό που φτάνει 

το 84%. Επίσης, σε έρευνα  στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΝHS) του Ηνωμένου 

Βασιλείουπου διεξήχθη από τον Quine (1999) παρατηρήθηκε ότι στο 65% των 

περιπτώσεων ο θύτης ήταν γυναίκα, στο 27% ο θύτης ήταν άντρας και στο 8% ήταν και 

από τα δύο φύλα.Επιπλέον, η κοινωνικοποίηση στους ηγετικούς ρόλους (socialization 

into leadership roles) επιβάλλει τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες να 

συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο όταν καταλαμβάνουν τον ίδιο οργανωσιακό 

ηγετικό ρόλο και αυτό γιατί υπάρχουν κατευθηντήριες γραμμές που εκ των προτέρων 

ορίζουν την ηγετική τους  συμπεριφορά (Feldman, 1976. Terborg, 1977).  

 

 Η τέταρτη ερευνητική μας υπόθεση, επικεντρώθηκε στη σχέση στυλ ηγεσίας και 

φύλου και εποιμερίστηκε στις ακόλουθες δύο υποθέσεις : στην Η4α,  σύμφωνα με την 

οποία οι γυναίκες  Προϊστάμενοι Τμημάτων δεν αναμένονταν να υιοθετούν το 

ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες Προϊστάμενοι 

Τμημάτων. Και στην υπόθεση Η4β, σύμφωνα με την οποία οι άνδρεςΠροϊστάμενοι 

Τμημάτων δεν αναμένονταν να υιοθετούν το εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας σε μεγαλύτερο 

βαθμό από ότι οι γυναίκες Προϊστάμενοι Τμημάτων.Ο έλεγχος των υποθέσεων έγινε με 
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βάση το t-test ανεξάρτητων δειγμάτων. Το τεστ ήταν σημαντικό και οι υποθέσεις 

επαληθεύτηκαν. 

 

 Τα παραπάνω ευρήματα συνάδουν με αντίστοιχα ευρήματα προηγηθέντων 

ερευνών – τόσο στην διεθνή, όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία.  Συγκεκριμένα, 

στην  μετα ανάλυση που διενήργησαν οι Dobbins & Platz (1986) επισημάνθηκε ότι το 

φύλο των ηγετών δεν φαίνεται να ασκεί σημαντική επίδραση στην εκδήλωση της 

ηγετικής συμπεριφοράς τους. Επίσης, οι Eagly & Johnson (1990)  κατέληξαν στο 

συμπέρασμα οτι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που πρεσβεύουν ότι οι γυναίκες 

ακολουθούν ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας ενώ οι άντρες ασκούν εργοκεντρικό στυλ 

ηγεσίας  αναπαράγονταν μόνο  στα πλαίσια των εργαστηριακών πειραμάτων,  ενώ 

αντίθετα  σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή στα πλαίσια των οργανωσιακών ερευνών, 

διαπιστώθηκε ότι τα δύο φύλα δεν διέφεραν στα προαναφερόμενα στυλ ηγεσίας. Το 

παραπάνω εύρημα επιβεβαιώθηκε και από τον Manning (2002) καθώς  διαπίστωσε οτι 

δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών κατά την άσκηση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας. Στο ίδιοσυμπεράσμα κατέληξε και η έρευνα των Kent et 

al. (2010) στην οποία διερευνήθηκαν πέντε κατηγορίες συμπεριφοράς που αφορούν στο 

μετασχηματιστικό στυλ καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι άντρες και γυναίκεςως 

ηγέτες αναπτύσσουν την ίδια συμπεριφορά και δεν διαφέρουν στις γενικές αντιλήψεις 

τους ως ηγέτες. Ακόμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των  Bourantas & Papalexandris 

(1990) καμία σημαντική στατιστική διαφορά δεν εντοπίστηκε αναφορικά με τα στυλ 

ηγεσίας που υιοθετούνται από τα δυο φύλα.  Στο ίδιο εύρημα κατέληξε και η έρευνα 

των Galanaki, Papalexandris & Halikias (2009) καθώς οι διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων αναφορικά με τα  στυλ ηγεσίας  δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.  

 

 Τα παραπάνω ευρήματα γίνονται κατανοητά αν λάβουμε υπόψη μας οτι οι 

γυναίκες στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις φαίνεται να προσαρμόζουν το στυλ ηγεσίας 

τους ανάλογα με το οργανωσιακό πλαίσιο (Gardiner & Tiggeman, 1999). Θα πρέπει να 

λάβουμε λοιπόνυπόψη μας οτι η επιλογή του ηγετικού στυλ και της μορφής άσκησης 

εξουσίας σχετίζεται με την ανάλυση της κατάστασης σην οποία καλείται να 

ανταποκριθεί το κάθε άτομο και δεν αποτελεί έμφυτη, έμφυλη προδιάθεση (Langford et 

al., 1998). Κατά συνέπεια,η συμπεριφορά των δύο φύλων φαίνεται να οριοθετείται από 

συγκεκριμένους ηγετικούς ρόλους καθώς και τα δύο φύλα υποχρεούνται να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις παρόμοιων περιστάσεων (Othman, 2013). 

 



97 
 

 Η τελευταία ερευνητική μας υπόθεση αναφέρονταν στη συσχέτιση της 

εργασιακής παρενόχλησης και του ανθρωποκεντρικού vsτου εργοκεντρικού στυλ 

ηγεσίας.  Ειδικότερα, σύμφωνα με την Η5, αναμένονταν υψηλότερος βαθμός αρνητικής, 

στατιστικά σημαντικής συσχέτισης μεταξύ εργασιακής παρενόχλησης και 

ανθρωποκεντρικού στυλ ηγεσίας σε σχέση με το εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας. Η ερευνητική 

υπόθεση Η5 ελέγχθηκε με ανάλυση συσχέτισης.  Αντίθετα με τις προσδοκίες, το 

εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας συσχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή παρενόχληση σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι το ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας. 

 

      Το αναπάντεχο εύρημαοτι το εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας συσχετίζεται αρνητικά με 

την εργασιακή παρενόχληση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το ανθρωποκεντρικό στυλ 

ηγεσίας ίσως θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της οργανωσιακής κουλτούρας που 

κυριαρχεί  στο συγεκριμένο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία τείνει να είναι 

έντονα εργοκεντρική καθώς ο σημαντικότερος στρατηγικός της στόχοςσύμφωνα  με το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2019, είναι ο εν λόγω 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γίνει σύγχρονος και ανταγωνιστικος με 

εξωστρεφή ,αναπτυξιακό και  καινοτόμο προσανατολισμό. Η εργοκεντρική κουλτούρα, 

δηλαδή η κουλτούρα η οποία επικεντρώνεται στους στόχους και δίνει έμφαση στα 

αποτελέσματα και στην παραγωγικότητα όπως διαπιστώθηκε και από την έρευνα των 

Yuseon & Jiyeon (2016) ,σχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή παρενόχληση. 

Συνεπώς, η εργασιακή παρενόχληση στο συγκεκριμένο οργανισμό θα πρέπει να 

εξεταστεί σε συνάρτηση τόσο με το στυλ ηγεσίας αλλά και σε σχέση με την κουλτούρα 

που επικρατεί  σε αυτόν.  Επιπλέον,  θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην βιβλιογραφική 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί κάποια έρευνα στην 

οποία να υποστηρίζεται οτι η εργασιακή παρενόχληση συσχετίζεται αρνητικά με το 

εργοκεντρικό στυλ ηγεσίας, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να συζητήσουμε με 

ασφάλεια για την επίδραση του ανθρωποκεντρικού και του εργοκεντρικού στυλ ηγεσίας 

στην εκδήλωση της εργασιακής παρενόχλησης στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της Εργασιακής 

Παρενόχλησης σε σχέση με την Ηγεσία και το Φύλο στα πλαίσια της Δημόσιας 

Διοίκησης και ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Η παρούσα 
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έρευνα πεδίου παρείχε το έναυσμα για την εξαγωγή πολύ ενδιαφερόντων 

συμπερασμάτων αναφορικά με την Εργασιακή Παρενόχληση σε συνάρτηση με το Φύλο 

και την Ηγεσία. Καταρχήν,σε αντίθεση με τα ερευνητικά αποτελέσματα προγενέστερων 

ερευνών στα οποία επισημάνθηκε οτι η εργασιακή παρενόληση αποτελεί μια έμφυλη 

κοινωνική διεργασία στην οποία ο ρόλος του φύλου , τόσο των θυτών όσο και των 

θυμάτων, είναι εξαιρετικά σημαντικός στην εμφάνιση και εξέλιξη του φαινομένου στην 

παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε οτι ο παράγοντας φύλο δεν φαίνετα να ασκεί 

καθοριστική επίδραση. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, χωρίς κάποια έμφυλη  

διαφοροποίηση, φαίνεται να βιώνουν εξίσου συμπεριφορές παρενόχλησης.  

 Επίσης, όπως διαπιστώθηκε ο ρόλος των στυλ ηγεσίας που εφαρμόζονται είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς το στυλ ηγεσίας συσχετίζεται άμεσα με την εργασιακή 

παρενόχληση. Το στυλ ηγεσίας που υιοθετείται αποτελεί σημαντικό παράγοντα με 

αποτέλεσμα είτε να δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση της εργασιακής 

παρενόχλησης είτε να προλαμβάνει και να περιορίζει την εκδήλωση τέτοιων 

συμπεριφορών . Σε συνδυασμό με την παραπάνω περιγραφόμενη εικόνα της σύγχρονης 

Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αντιλαμβανόμαστε το σημαντικό ρόλο που καλείται να 

επιτελέσει η Ηγεσία στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. 

 Επιπρόσθετα , επιβεβαιώθηκε οτι η επιλογή του ηγετικού στυλ δεν αποτελεί 

έμφυτη, έμφυλη προδιάθεση  αλλά σχετίζεται με την ανάλυση της ίδιας κατάστασης και 

το κοινό για τα δύο φύλα οργανωσιακό πλαίσιο στο οποίο καλείται να ανταποκριθούν 

τα άτομα.Έτσι, η συμπεριφορά και των δύο φύλων δεν φαίνεται να οριοθετείται από 

συγκεκριμένους ηγετικούς ρόλους καθώς υποχρεούνται να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις παρόμοιων περιστάσεων , αναλαμβάνουν τις ίδιες αρμοδιότητες και 

εκτελούν τις ίδιες εργασίες.  

 Τέλος, διαπιστώθηκε οτι υπάρχει ερευνητικό κενό αναφορικά με τη μελέτη του 

εργοκεντρικού vs ανθρωποκεντρικού στυλ ηγεσίας γεγονός  που δεν μας παρείχε τη 

δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση των δύο 

αυτών στυλ ηγεσίας στην εκδήλωση της εργασιακής παρενόχλησης στην ελληνική 

τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

 Με βάση τα πορίσματα αυτά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αρνητικής επίδρασης που ασκεί το 

φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης τόσο στον ίδιο τον εργαζόμενο , αλλά και 
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ευρύτερα στον ίδιο τον οργανισμό . Παράλληλα θα πρέπει να κατανοηθεί οτι ο ρόλος 

του στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται είναι καθοριστικής σημασίας σε σχέση με τον 

περιορισμό και πρόληψη  των συμπεριφορών εργασιακής παρενόχλησης, τη διατήρηση 

της υγείας των εργαζομένων, την ενίσχυση της  εργασιακής ικανοποίησης και 

αφοσίωσης και κατ'επέκταση την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας του οργανισμού Καθοριστικός είναι ο ρόλος που θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν τα Τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Προσωπικού με τη διοργάνωση 

επιμορφωτικών σεμιναριών και διαλέξεων ιδίως στα μεσαία και ανώτερα στελέχη 

αναφορικά με το ρόλο της ηγεσίας στην εκδήλωση ή στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

των  συμπεριφορών εργασιακής παρενόχλησης. Η παραπάνω πρόταση κρίνεται 

επιτακτική καθώς όπως έχει παρατηρηθεί η Αξιολόγηση του προσωπικού που 

διενεργείται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πολλές φορές μετατρέπεται σε μέσο 

άσκησης Εργασιακής Παρενόχλησης (Lee ,2002 . Επιτακτική επίσης κρίνεται η ανάγκη 

για τη ανάπτυξη οργανωσιακής κουλτούρας η οποία θα επιτρέπει τη συνύπαρξη του 

εργοκεντρικού και ανθρωποκεντρικού στυλ ηγεσίας . Η συνέργεια αυτής της 

συνύπαρξης θα φέρει στην επιφάνεια τα καλύτερα σημεία των δύο αυτών μοντέλων 

συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού  

 Εξαιρετικό επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να μελετηθεί 

μελλοντικά η Εργασιακή Παρενόχληση σε συνάρτηση με το Φύλο και την Ηγεσία όχι 

μόνο σε επίπεδο ενός Οργανισμού αλλά και σε μακροεπίπεδο.Τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας αποτελούν ενδείξεις καθώς αναφέρονται σε ένα μη-τυχαίο δείγμα 

από ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Δεδομένου λοιπόν, οτι η μελέτη περίπτωσης δεν 

ενδείκνυται για γενίκευση των ευρημάτων  θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες 

συμπληρωματικές έρευνες , οι οποίες μάλιστα θα μπορούσαν να αντιπαραβάλλουν 

διάφορους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διαφορετικές αρμοδιότητες (ΟΤΑ 

α'βαθμού-ΟΤΑ β'βαθμού ) ή ακόμη και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (π.χ Περιφέρεια Θεσσαλίας -Περιφέρεια Κρήτης) 

με στόχο να κατανοηθεί βαθύτερα η περίπλοκη σχέση τηςΕργασιακής Παρενόχληση σε 

συνάρτηση με το Φύλο και την Ηγεσία . Επίσης , η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να 

διερευνήσει την Εργασιακή Παρενόχληση και την Ηγεσία σε σχέση με την 

οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία όπως διαφαίνεται και από την παρούσα εργασία 

ασκεί σημαντική επίδραση  

 Όπως κάθε εργασία, έτσι και η παρούσα χαρακτηρίζεται από περιορισμούς. Η 

πιο εμφανής αδυναμία  της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, ίσως, το σχετικά 
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χαμηλό ποσοτό ανταποκρισιμότητας (8%). Ενδεχομένως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

χρονική συγκυρία κατά την οποία διενεργήθηκε η συλλογή των δεδομένων της 

παρούσας έρευνας η οποία εκτός από το γενιοκότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και 

εργασιακής ανασφάλειας εμπερικλείει και τα ανάμεικτα συναισθήματα των 

εργαζομένων καθώς συνέπεσε χρονικά με την επικείμενη ψήφιση στον υπό εξέταση 

Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νέου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας,ο 

οποίος χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές και αναδιάρθρωση των δομών. 

Σημαντική, επίσης, αδυναμία της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση 

των υποθέσεων έρευνας σε διμεταβλητό επίπεδο.   
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7. Παραρτήματα 

    7.1 Παράρτημα Ι. Όργανα Συλλογής Δεδομένων 

    7.1.1 Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 

  Ι.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.Φύλο 

 

Άνδρας  Γυναίκα                 

 

2.Ηλικία 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Παρακαλώ συμπληρώστε  τα  παρακάτω  

στοιχεία. 

Bάλτε ένα (x) στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 
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19 - 34  50 - 64             

35 - 49  65+                  

 

3.Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Απόφοιτος Γυμνασίου/ Λυκείου  Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου     

Άλλο:  

 

  ΙΙ.  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α 

 

 

4.Θέση στην Ιεραρχία: 

 

 

Κατέχετε θέση ευθύνης   Δεν κατέχετε θέση ευθύνης 

 

5.    Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην Υπηρεσία που εργάζεσθε είναι: 

 

 

Άνδρας  Γυναίκα                 

 

6.      Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ στην Υπηρεσία που εργάζεσθε είναι: 

 

 

Άνδρας             Γυναίκα              

 

7.       Χρόνος υπηρεσίας στην ΠΑΡΟΥΣΑ θέση εργασίας σας: 
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Λιγότερο από  1 χρόνο   6 – 9 χρόνια            

1 – 5 χρόνια   10 χρόνια και άνω    




 

 

 

 

 

 

α/α Απόψεις 
 

 

08 

Έχω τη δυνατότητα να επιτύχω όσα προσδοκόνται από 

μένα, τόσο στην εργασιακή όσο και στην οικογενειακή 

μου ζωή 
1 2 3 4 5 

09 
O/H προϊστάμενος/η μου έχει ένα ανοιχτό και 

ειλικρινές στυλ ηγεσίας 
1 2 3 4 5 

10 
O/H προϊστάμενος/η μου είναι συνεπής 

1 2 3 4 5 

11 
O/H προϊστάμενος/η μου είναι φιλικός/η 

1 2 3 4 5 

12 
O/H προϊστάμενος/η μου ασκεί αυστηρό έλεγχο 

1 2 3 4 5 

13 

Τα πηγαίνω αρκετά καλά στην εκπλήρωση των 

προσδοκιών που έχουν σημαντικοί άνθρωποι - τόσο 

στην εργασιακή, όσο και στην οικογενειακή μου ζωή 

1 2 3 4 5 

14 

O/H προϊστάμενος/η μου συμπεριφέρεται δίκαια 

στους υφισταμένους του/της 1 2 3 4 5 

15 
O/H προϊστάμενος/η προγραμματίζει με προσοχή  

1 2 3 4 5 

16 
Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος/η από τη δουλειά μου 

1 2 3 4 5 

17 

Μία ομάδα εργασίας είναι περισσότερο 

αποτελεσματική αν επικεφαλής είναι γυναίκα 

 

1 2 3 4 5 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Παρακαλώ κυκλώστε τo τετραγωνάκι  

που αντιστοιχεί στον βαθμό συμφωνίας σας  

με τις παρακάτω απόψεις  

1 2 3 4 5 

διαφωνώ 

απόλυτα 
διαφωνώ Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ  
συμφωνώ 

συμφωνώ 

απόλυτα 
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18 

O/H προϊστάμενος/η  μου επιτρέπει τη λήψη 

αποφάσεων από τους υφισταμένους του/της 1 2 3 4 5 

19 

O/H προϊστάμενος/η είναι πολύ απαιτητικός όσον 

αφορά την τήρηση/υλοποίηση των προγραμμάτων 1 2 3 4 5 

20 

Είμαι ικανός/η  να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που 

έχουν από μένα ο προϊστάμενος και η οικογένεια μου 1 2 3 4 5 

21 

O/H προϊστάμενος/η μου συμβάλει στη δημιουργία 

ενός θετικού εργασιακού κλίματος χωρίς 

αντιπαραθέσεις 

1 2 3 4 5 

22 

O/H προϊστάμενος/η μου καθορίζει και επεξηγεί με 

σαφήνεια τις απαιτήσεις της εργασίας στους 

υφισταμένους του/της 

1 2 3 4 5 

23 

Είναι πολύ πιο σημαντικό για έναν άνδρα να έχει μια 

επαγγελματική σταδιοδρομία από ότι για μια γυναίκα 1 2 3 4 5 

24 
Σε γενικές γραμμές, μου αρέσει να εργάζομαι εδώ 

1 2 3 4 5 

25 

O/H προϊστάμενος/η μου νοιάζεται για τους 

υφισταμένους του/της και ως άτομα 1 2 3 4 5 

26 

O/H προϊστάμενος/η μου παρέχει σαφείς οδηγίες- 

κατευθύνσεις 1 2 3 4 5 

27 

Οι συνάδελφοι και τα μέλη της οικογένειας μου           

θα έλεγαν ότι  εκπληρώνω τις προσδοκίες τους 1 2 3 4 5 

28 

O/H προϊστάμενος/η μου είναι άτομο που σκέπτεται 

τους άλλους 1 2 3 4 5 

29 

O/H προϊστάμενος/η μου αναλύει και σκέφτεται 

διεξοδικά ένα θέμα πριν λάβει κάποια απόφαση 1 2 3 4 5 

30 

O/H προϊστάμενος/η μου εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

άλλους 1 2 3 4 5 

31 
O/H προϊστάμενος/η επιβάλλει την τάξη 

1 2 3 4 5 

32 

Είναι ξεκάθαρο για μένα, από αυτά που λένε οι 

συνάδελφοι και τα μέλη της οικογένειας μου, ότι 

εκπληρώνω τόσο τις εργασιακές όσο και τις 

οικογενειακές μου υποχρεώσεις 

1 2 3 4 5 

33 
Γενικά, δεν μου αρέσει η δουλειά μου 

1 2 3 4 5 
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34 

O/H προϊστάμενος/η μου είναι ευέλικτος/η και 

έτοιμος/η  να ξανασκεφθεί (αναθεωρήσει) την άποψή 

του/της 
1 2 3 4 5 

35 

O/H προϊστάμενος/η μου εστιάζει στην τήρηση των 

προβλεπόμενων κανόνων, κανονισμών και αρχών 1 2 3 4 5 

36 

O/H προϊστάμενος/η μου βασίζεται στους 

υφισταμένους του/της 1 2 3 4 5 

37 
O/H προϊστάμενος/η μου θέτει ξεκάθαρους στόχους 

1 2 3 4 5 

38 
Αυτοί που είναι κοντά μου θα έλεγαν ότι ισορροπώ 

καλά την οικογενειακή και την εργασιακή μου ζωή 
1 2 3 4 5 

39 
O/H προϊστάμενος/η μου υπερασπίζεται τους 

υφισταμένους του/της 1 2 3 4 5 

40 

O/H προϊστάμενος/η μου είναι πολύ σαφής 

αναφορικά με το «ποιος είναι υπεύθυνος και για ποιο 

πράγμα» 
1 2 3 4 5 

 

Πόσο συχνά έχετε βιώσει/βιώνετε τις ακόλουθες εμπειρίες στο εργασιακό σας 

περιβάλλον; 

Ποτέ = «1», Μερικές φορές = «2», Μηνιαίως = «3», Εβδομαδιαίως = «4», Καθημερινά = 

«5» 

α/α  1 2 3 4 5 

41 Απόκρυψη πληροφοριών που επηρεάζουν την 

απόδοσή σας 

     

42 Ταπείνωση ή γελοιοποίηση για θέματα σχετικά με την 

εργασία σας 

     

43 Ανάθεση υποτιμητικών, ή άχαρων, καθηκόντων      

44 Αγνόηση των απόψεών (θέσεών) σας      

45 Ανάθεση καθηκόντων με παράλογες προθεσμίες 

υλοποίησης 

     

46 Υπέρμετρη παρακολούθηση του έργου σας      

47 Πίεση για να μην διεκδικήσετε κάτι που δικαιούστε – 

π.χ. αναρρωτική άδεια, άδεια διακοπών, δαπάνες 

μετακίνησης, κλπ 

     

48 Έκθεση σε ένα μη-διαχειρίσιμο φόρτο εργασίας      
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49 Αφαίρεση βασικών τομέων αρμοδιοτήτων και 

αντικατάστασή τους από ασήμαντα ή δυσάρεστα 

καθήκοντα 

     

50 Διάδοση κουτσομπολιών και φημών για το πρόσωπό 

σας 

     

51 Απομόνωση, περιθωριοποίηση ή και αποκλεισμό      

52 Προσβλητικές ή ειρωνικές παρατηρήσεις σχετικά με 

την προσωπικότητα, τη στάση ή την προσωπική σας 

ζωή 

     

53 Υπαινιγμούς ότι θα πρέπει να παραιτηθείτε από την 

εργασία σας 

     

54 Συνεχείς υπενθυμίσεις για τα σφάλματα ή τα λάθη σας      

55 Αντιμετώπιση μιας εχθρικής αντίδρασης όταν 

πλησιάζετε τους συναδέλφους σας 

     

56 Επίμονη κριτική για τα σφάλματα ή τα πταίσματά σας      

57 Χειρονομίες, μορφασμούς ή πειράγματα από 

ανθρώπους με τους οποίους «δεν τα πηγαίνετε καλά» 

     

58 Κατηγορίες εναντίον σας      

59 Υπερβολικά πειράγματα και σαρκασμό      

60 Αυθόρμητη οργή από τους άλλους      

61 Εκφοβιστικές συμπεριφορές, όπως χειρονομίες, 

παραβίαση του προσωπικού σας χώρου, φραγή του 

δρόμου σας, κλπ 

     

62 Απειλές για άσκηση σωματικής βίας ή σωματική 

κακοποίηση 

     

 

Μερικές φορές, στο εργασιακό περιβάλλον λαμβάνουν χώρα κάποιες ενέργειες 

οιοποίες στρέφονται είτε κατά ενός ατόμου, ή /και κατά μιας ομάδας ατόμων, 

δημιουργώντας ένα αρνητικό εργασιακό κλίμα.  Σεαυτές τις περιπτώσεις ο 

‘αποδέκτης’ των αρνητικών ενεργειών βρίσκεται σε μειονεκτική θέση – 

αδυνατώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό του/της. Δεν πρόκειται για 

αντιπαραθέσεις / διαμάχεςμεταξύ ισοδύναμων μερών. Με βάση τις 

διευκρινίσεις αυτές: 

63. Έχετε βιώσει, ως παρατηρητής, τέτοια περιστατικά στο εργασιακό σας 

περιβάλλον κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων μηνών; 
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1 = «Όχι»  

2 = «Ναι, μερικές φορές»  

3 = «Ναι, σε μηνιαία βάση»     

4 = «Ναι, σε εβδομαδιαία βάση»  

5 = «Ναι, σε καθημερινή βάση» 

64. Έχετε βιώσει ο ίδιος/ίδια παρόμοια περιστατικά στο εργασιακό σας 

περιβάλλον κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων μηνών; 

1 = «Όχι»  

2 = «Ναι, μερικές φορές»  

3 = «Ναι, σε μηνιαία βάση»     

4 = «Ναι, σε εβδομαδιαία βάση»  

5 = «Ναι, σε καθημερινή βάση» 

Σας  ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας! 

 

7.1.2 Οδηγός Εστιασμένης Συνέντευξης 

 

1. Τι σημαίνει για εσάς ο όρος "εργασιακή παρενόχληση"; 

2. Ποια είναι η γνώμη σας για το φαινόμενο της εργασιακής 

παρενόχλησης στην χώρα μας, και ιδιαίτερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα; 

3. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος και η σπουδαιότητα της ηγεσίας 

     στην ελληνική δημόσια διοίκηση; 

4. Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο "γυναικεία ηγεσία"; 

5. Ποια θεωρείτε ότι είναι η σχέση της ηγεσίας, και ιδιαίτερα της γυναικείας 

ηγεσίας, με το φαινόμενο της εργασιακήςπαρενόχλησης; 

         Δημογραφικά στοιχεία: 

Φύλο: 

Ηλικία: 

Εκπαίδευση: 

Προϋπηρεσία: 
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7.2 Παράρτημα ΙΙ. Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης 

7.2.1 Ανάλυση  Παραγόντων  

 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

09. O/H προϊστάμενος/η μου 

έχει ένα ανοιχτό και 

ειλικρινές στυλ ηγεσίας 

3,35 1,238 205 

10. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι συνεπής 
3,62 1,146 205 

11. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι φιλικός/η 
4,07 1,005 205 

12. O/H προϊστάμενος/η μου 

ασκεί αυστηρό έλεγχο 
2,91 1,090 205 

14. O/H προϊστάμενος/η μου 

συμπεριφέρεται δίκαια στους 

υφισταμένους του/της 

3,40 1,199 205 

15. O/H προϊστάμενος/η 

προγραμματίζει με προσοχή 
3,25 1,261 205 

18. O/H προϊστάμενος/η  

μου επιτρέπει τη λήψη 

αποφάσεων από τους 

υφισταμένους του/της 

3,62 1,057 205 

19. O/H προϊστάμενος/η 

είναι πολύ απαιτητικός όσον 

αφορά την 

τήρηση/υλοποίηση των 

προγραμμάτων 

3,31 1,038 205 

21. O/H προϊστάμενος/η μου 

συμβάλει στη δημιουργία 

ενός θετικού εργασιακού 

κλίματος χωρίς 

αντιπαραθέσεις 

3,33 1,174 205 

22. O/H προϊστάμενος/η μου 

καθορίζει και επεξηγεί με 

σαφήνεια τις απαιτήσεις της 

εργασίας στους 

υφισταμένους του/της 

3,25 1,221 205 

25. O/H προϊστάμενος/η μου 

νοιάζεται για τους 

υφισταμένους του/της και ως 

άτομα 

3,56 1,164 205 

26. O/H προϊστάμενος/η μου 

παρέχει σαφείς οδηγίες- 

κατευθύνσεις 

3,26 1,243 205 
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28. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι άτομο που σκέπτεται 

τους άλλους 

3,41 1,154 205 

29. O/H προϊστάμενος/η μου 

αναλύει και σκέφτεται 

διεξοδικά ένα θέμα πριν 

λάβει κάποια απόφαση 

3,42 1,229 205 

30. O/H προϊστάμενος/η μου 

εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

άλλους 

3,35 1,265 205 

31. O/H προϊστάμενος/η 

επιβάλλει την τάξη 
3,19 1,111 205 

34. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι ευέλικτος/η και 

έτοιμος/η  να ξανασκεφθεί 

(αναθεωρήσει) την άποψή 

του/της 

3,28 1,028 205 

35. O/H προϊστάμενος/η μου 

εστιάζει στην τήρηση των 

προβλεπόμενων κανόνων, 

κανονισμών και αρχών 

3,65 1,039 205 

36. O/H προϊστάμενος/η μου 

βασίζεται στους 

υφισταμένους του/της 

4,00 ,926 205 

37. O/H προϊστάμενος/η μου 

θέτει ξεκάθαρους στόχους 
3,35 1,077 205 

39. O/H προϊστάμενος/η μου 

υπερασπίζεται τους 

υφισταμένους του/της 

3,66 1,196 205 

40. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι πολύ σαφής αναφορικά 

με το «ποιος είναι 

υπεύθυνος και για ποιο 

πράγμα» 

3,32 1,160 205 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,959 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4223,262 

df 231 

Sig. ,000 

 

Rotated Component Matrixa 
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Component 

1 2 

09. O/H προϊστάμενος/η μου 

έχει ένα ανοιχτό και 

ειλικρινές στυλ ηγεσίας 

,531 ,668 

10. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι συνεπής 
,704 ,534 

11. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι φιλικός/η 
,171 ,823 

12. O/H προϊστάμενος/η μου 

ασκεί αυστηρό έλεγχο 
,675 -,277 

14. O/H προϊστάμενος/η μου 

συμπεριφέρεται δίκαια 

στους υφισταμένους του/της 

,574 ,615 

15. O/H προϊστάμενος/η 

προγραμματίζει με προσοχή 
,786 ,369 

18. O/H προϊστάμενος/η  

μου επιτρέπει τη λήψη 

αποφάσεων από τους 

υφισταμένους του/της 

-,104 ,744 

19. O/H προϊστάμενος/η 

είναι πολύ απαιτητικός όσον 

αφορά την 

τήρηση/υλοποίηση των 

προγραμμάτων 

,802 -,106 

21. O/H προϊστάμενος/η μου 

συμβάλει στη δημιουργία 

ενός θετικού εργασιακού 

κλίματος χωρίς 

αντιπαραθέσεις 

,543 ,685 

22. O/H προϊστάμενος/η μου 

καθορίζει και επεξηγεί με 

σαφήνεια τις απαιτήσεις της 

εργασίας στους 

υφισταμένους του/της 

,787 ,392 

25. O/H προϊστάμενος/η μου 

νοιάζεται για τους 

υφισταμένους του/της και ως 

άτομα 

,505 ,689 

26. O/H προϊστάμενος/η μου 

παρέχει σαφείς οδηγίες- 

κατευθύνσεις 

,766 ,470 
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28. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι άτομο που σκέπτεται 

τους άλλους 

,524 ,698 

29. O/H προϊστάμενος/η μου 

αναλύει και σκέφτεται 

διεξοδικά ένα θέμα πριν 

λάβει κάποια απόφαση 

,788 ,431 

30. O/H προϊστάμενος/η μου 

εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

άλλους 

,677 ,572 

31. O/H προϊστάμενος/η 

επιβάλλει την τάξη 
,825 ,241 

34. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι ευέλικτος/η και 

έτοιμος/η  να ξανασκεφθεί 

(αναθεωρήσει) την άποψή 

του/της 

,275 ,644 

35. O/H προϊστάμενος/η μου 

εστιάζει στην τήρηση των 

προβλεπόμενων κανόνων, 

κανονισμών και αρχών 

,767 ,086 

36. O/H προϊστάμενος/η μου 

βασίζεται στους 

υφισταμένους του/της 

-,097 ,589 

37. O/H προϊστάμενος/η μου 

θέτει ξεκάθαρους στόχους 
,784 ,405 

39. O/H προϊστάμενος/η μου 

υπερασπίζεται τους 

υφισταμένους του/της 

,480 ,708 

40. O/H προϊστάμενος/η μου 

είναι πολύ σαφής αναφορικά 

με το «ποιος είναι 

υπεύθυνος και για ποιο 

πράγμα» 

,745 ,312 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Total Variance Explained 

Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 8,728 39,675 39,675 

2 6,472 29,420 69,095 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

1 ,782 ,623 

2 -,623 ,782 

 

Extraction Method: 

Principal Component Analysis.   

 
 Rotation Method:  

VarimaxwithKaiserNormalization. 

 

 

 

7.2.1.1 Ανάλυση Αξιοπιστίας Εργασιακής Παρενόχλησης 

 

 N % 

Cases Valid 212 88,3 

Excludeda 28 11,7 

Total 240 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,928 22 

 

7.2.1.1 Ανάλυση Αξιοπιστίας Στυλ Ηγεσίας  

7.2 .1.1 Ανάλυση Αξιοπιστίας Εργοκεντρικού Στυλ Ηγεσίας 

 

 

 N % 

Cases Valid 227 94,6 

Excludeda 13 5,4 

Total 240 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,943 10 

7.2.1.1.2  Ανάλυση Αξιοπιστίας Ανθρωποκεντρικού Στυλ Ηγεσίας 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 221 92,1 

Excludeda 19 7,9 

Total 240 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,808 ,806 5 

 

7.2.2 Ανάλυση Συσχέτισης 

 

Correlations 

 1.Φύλο 

5. Ο 

Προϊστάμενος 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

στην Υπηρεσία 

που εργάζεσθε 

είναι: Bullying DirectBullying 

1.Φύλο Pearson Correlation 1 ,121 -,132 -,015 

Sig. (2-tailed)  ,066 ,056 ,814 

N 239 234 211 239 

5. Ο Προϊστάμενος 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην Υπηρεσία 

που εργάζεσθε είναι: 

Pearson Correlation ,121 1 ,062 ,145* 

Sig. (2-tailed) ,066  ,374 ,026 

N 234 235 207 235 

Bullying Pearson Correlation -,132 ,062 1 ,537** 

Sig. (2-tailed) ,056 ,374  ,000 

N 211 207 212 212 

DirectBullying Pearson Correlation -,015 ,145* ,537** 1 
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Sig. (2-tailed) ,814 ,026 ,000  

N 239 235 212 240 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 1.Φύλο 

5. Ο Προϊστάμενος 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην 

Υπηρεσία που 

εργάζεσθε είναι: TaskLeadership PeopleLeadership 

1.Φύλο Pearson Correlation 1 ,121 ,078 ,040 

Sig. (2-tailed)  ,066 ,247 ,549 

N 239 234 220 226 

5. Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

στην Υπηρεσία που εργάζεσθε 

είναι: 

Pearson Correlation ,121 1 ,008 ,052 

Sig. (2-tailed) ,066  ,910 ,441 

N 234 235 216 222 

TaskLeadership Pearson Correlation ,078 ,008 1 ,497** 

Sig. (2-tailed) ,247 ,910  ,000 

N 220 216 221 212 

PeopleLeadership Pearson Correlation ,040 ,052 ,497** 1 

Sig. (2-tailed) ,549 ,441 ,000  

N 226 222 212 227 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 1.Φύλο 

2.Ηλικί

α 

3. 

Επίπεδο 

εκπαίδευ

σης 

4. Θέση 

στην 

Ιεραρχία

: 

5. Ο 

Προϊστάμ

ενος 

ΤΜΗΜΑΤ

ΟΣ στην 

Υπηρεσία 

που 

εργάζεσθ

ε είναι: 

6. Ο 

Προϊστά

μενος 

ΔΙΕΥΘΥ

ΝΣΗΣ 

στην 

Υπηρεσί

α που 

εργάζεσθ

ε είναι: 

7. 

Χρόνος 

υπηρεσία

ς στην 

ΠΑΡΟΥΣ

Α θέση 

εργασίας 

σας: 

ΕΡΓΟΚΕ

ΝΤΡΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙ

ΑΚΗ 

ΠΑΡΕΝ

ΟΧΛΗΣ

Η 

1.Φύλο Pearson 

Correlation 
1 -,229** ,024 -,102 ,121 ,083 -,043 ,078 ,040 -,132 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,712 ,117 ,066 ,203 ,509 ,247 ,549 ,056 
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N 239 238 239 239 234 235 239 220 226 211 

2.Ηλικία Pearson 

Correlation 
-,229** 1 -,236** ,164* ,004 -,086 ,289** -,030 -,008 ,045 

Sig. (2-

tailed) 
,000  ,000 ,011 ,957 ,189 ,000 ,660 ,906 ,511 

N 238 238 238 238 233 234 238 220 226 211 

3. 

Επίπεδο 

εκπαίδευσ

ης 

Pearson 

Correlation 
,024 -,236** 1 ,042 ,104 ,014 -,071 ,082 -,082 ,061 

Sig. (2-

tailed) 
,712 ,000  ,519 ,113 ,836 ,274 ,226 ,222 ,381 

N 239 238 239 239 234 235 239 220 226 211 

4. Θέση 

στην 

Ιεραρχία: 

Pearson 

Correlation 
-,102 ,164* ,042 1 ,032 ,117 ,034 ,130 ,050 -,019 

Sig. (2-

tailed) 
,117 ,011 ,519  ,630 ,073 ,598 ,053 ,457 ,784 

N 239 238 239 240 235 236 240 221 227 212 

5. Ο 

Προϊστάμε

νος 

ΤΜΗΜΑΤ

ΟΣ στην 

Υπηρεσία 

που 

εργάζεσθε 

είναι: 

Pearson 

Correlation 
,121 ,004 ,104 ,032 1 ,212** -,034 ,008 ,052 ,062 

Sig. (2-

tailed) 
,066 ,957 ,113 ,630  ,001 ,600 ,910 ,441 ,374 

N 

234 233 234 235 235 231 235 216 222 207 

6. Ο 

Προϊστάμε

νος 

ΔΙΕΥΘΥΝ

ΣΗΣ στην 

Υπηρεσία 

που 

εργάζεσθε 

είναι: 

Pearson 

Correlation 
,083 -,086 ,014 ,117 ,212** 1 -,046 ,027 ,039 ,084 

Sig. (2-

tailed) 
,203 ,189 ,836 ,073 ,001  ,481 ,696 ,562 ,227 

N 

235 234 235 236 231 236 236 217 223 208 

7. Χρόνος 

υπηρεσίας 

στην 

ΠΑΡΟΥΣ

Α θέση 

εργασίας 

σας: 

Pearson 

Correlation 
-,043 ,289** -,071 ,034 -,034 -,046 1 -,097 -,037 ,014 

Sig. (2-

tailed) 
,509 ,000 ,274 ,598 ,600 ,481  ,152 ,577 ,839 

N 

239 238 239 240 235 236 240 221 227 212 

Εργοκεντρ

ική Ηγεσία 

Pearson 

Correlation 
,078 -,030 ,082 ,130 ,008 ,027 -,097 1 ,497** -,477** 
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7.2.2.1 Πίνακας Συσχετίσεων 

 

   7.2.3 Σύγκριση Μέσων Όρων – Έλεγχος Τ-Test 

    7.2.3.1 Εργασιακή παρενόχληση  με βάση το φύλο των απασχολουμένων 

 

Group Statistics 

 
1.Φύλο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bullying 0 84 1,7284 ,61641 ,06726 

1 127 1,5820 ,48512 ,04305 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Bullyi

ng 

Equal variances 

assumed 
3,323 ,070 1,924 209 ,056 ,14639 ,07610 -,00362 ,29641 

Equal variances 

not assumed 
  1,833 

148,5

16 
,069 ,14639 ,07985 -,01140 ,30419 

 

Sig. (2-

tailed) 
,247 ,660 ,226 ,053 ,910 ,696 ,152  ,000 ,000 

N 220 220 220 221 216 217 221 221 212 201 

Ανθρωποκ

εντρική 

Ηγεσία 

Pearson 

Correlation 
,040 -,008 -,082 ,050 ,052 ,039 -,037 ,497** 1 -,381** 

Sig. (2-

tailed) 
,549 ,906 ,222 ,457 ,441 ,562 ,577 ,000  ,000 

N 226 226 226 227 222 223 227 212 227 206 

Εργασιακ

ή 

Παρενόχλ

ηση 

Pearson 

Correlation 
-,132 ,045 ,061 -,019 ,062 ,084 ,014 -,477** -,381** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,056 ,511 ,381 ,784 ,374 ,227 ,839 ,000 ,000  

N 211 211 211 212 207 208 212 201 206 212 
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7.2.3.2 Εργασιακή παρενόχληση με βάση το φύλο του προϊσταμένου 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

 

 

Equal 

variances 

assumed 

,521 ,471 -,892 205 ,374 -,06804 ,07631 -,21850 ,08242 

Equal 

variances not 

assumed 

  -,885 
193,4

65 
,377 -,06804 ,07686 -,21964 ,08356 

 

 
 
 
 

5. Ο Προϊστάμενος 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην Υπηρεσία 

που εργάζεσθε είναι: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bullying 0 

111 1,6143 ,52158 ,04951 

1 96 1,6823 ,57611 ,05880 
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       7.2.3.3 Στυλ ηγεσίας με βάση  το φύλο του προϊσταμένου 

 

 

 
5. Ο Προϊστάμενος 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην Υπηρεσία 

που εργάζεσθε είναι: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TaskLeadership 0 117 3,7231 ,81064 ,07494 

1 99 3,7354 ,76869 ,07726 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

TaskLead

ership 

Equal variances 

assumed 
,125 ,724 -,114 214 ,910 -,01228 ,10811 -,22538 ,20083 

Equal variances 

not assumed 
  -,114 

211,2

12 
,909 -,01228 ,10763 -,22445 ,19990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 
5. Ο Προϊστάμενος 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην Υπηρεσία 

που εργάζεσθε είναι: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PeopleLeadership 0 118 3,2508 ,96430 ,08877 

1 104 3,3481 ,90371 ,08862 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

PeopleLeaders

hip 

Equal variances 

assumed 
1,752 ,187 -,772 220 ,441 -,09723 ,12595 -,34545 ,15099 

Equal variances 

not assumed 
  -,775 

219,1

57 
,439 -,09723 ,12543 -,34444 ,14998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 
1.Φύλο N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bullying 0 84 1,7284 ,61641 ,06726 

1 127 1,5820 ,48512 ,04305 

TaskLeadership 0 84 3,6548 ,92741 ,10119 

1 136 3,7809 ,68025 ,05833 

PeopleLeadership 0 86 3,2384 ,98520 ,10624 

1 140 3,3150 ,89603 ,07573 

DirectBullying 0 91 ,2637 ,44310 ,04645 

1 148 ,2500 ,43448 ,03571 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Bullying Equal variances 

assumed 
3,323 ,070 1,924 209 ,056 ,14639 ,07610 -,00362 ,29641 

Equal variances 

not assumed 
  1,833 

148,51

6 
,069 ,14639 ,07985 -,01140 ,30419 
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Independent Samples Test  Η3 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Bullying Equal variances 

assumed 
,521 ,471 -,892 205 ,374 -,06804 ,07631 -,21850 ,08242 

Equal variances 

not assumed 
  -,885 

193,46

5 
,377 -,06804 ,07686 -,21964 ,08356 

TaskLeaders

hip 

Equal variances 

assumed 
,125 ,724 -,114 214 ,910 -,01228 ,10811 -,22538 ,20083 

Equal variances 

not assumed 
  -,114 

211,21

2 
,909 -,01228 ,10763 -,22445 ,19990 

PeopleLeader

ship 

Equal variances 

assumed 
1,752 ,187 -,772 220 ,441 -,09723 ,12595 -,34545 ,15099 

Equal variances 

not assumed 
  -,775 

219,15

7 
,439 -,09723 ,12543 -,34444 ,14998 

DirectBullyin

g 

Equal variances 

assumed 
19,563 ,000 -2,235 233 ,026 -,12727 ,05695 -,23948 -,01507 

Equal variances 

not assumed 
  -2,212 

215,45

5 
,028 -,12727 ,05753 -,24067 -,01387 

 

 

TaskLeaders

hip 

Equal variances 

assumed 
10,621 ,001 -1,160 218 ,247 -,12612 ,10874 -,34044 ,08820 

Equal variances 

not assumed 
  -1,080 

137,96

1 
,282 -,12612 ,11680 -,35707 ,10483 

PeopleLeade

rship 

Equal variances 

assumed 
,803 ,371 -,601 224 ,549 -,07663 ,12754 -,32795 ,17470 

Equal variances 

not assumed 
  -,587 

166,96

4 
,558 -,07663 ,13047 -,33420 ,18095 

DirectBullying Equal variances 

assumed 
,219 ,640 ,236 237 ,814 ,01374 ,05832 -,10115 ,12862 

Equal variances 

not assumed 
  ,234 

187,70

4 
,815 ,01374 ,05859 -,10185 ,12932 
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Group Statistics Η2 

 
5. Ο Προϊστάμενος 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην Υπηρεσία 

που εργάζεσθε είναι: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bullying 0 111 1,6143 ,52158 ,04951 

1 96 1,6823 ,57611 ,05880 

TaskLeadership 0 117 3,7231 ,81064 ,07494 

1 99 3,7354 ,76869 ,07726 

PeopleLeadership 0 118 3,2508 ,96430 ,08877 

1 104 3,3481 ,90371 ,08862 

DirectBullying 0 125 ,2000 ,40161 ,03592 

1 110 ,3273 ,47137 ,04494 
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