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Σύνοψη 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης 

που υφίσταται μεταξύ εργασιακού εκφοβισμού και των αντιλήψεων ελλήνων 

εκπαιδευτικών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περί οργανωσιακής δικαιοσύνης. Χάριν 

εμπλουτισμού της ήδη υπάρχουσας περιορισμένης διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και 

κάλυψης του κενού που υφίσταται στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διεξήχθη 

η παρούσα έρευνα πεδίου, η οποία έλαβε χώρα σ’ ένα μη-τυχαίο δείγμα εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

(n = 202). Με βάση την αρχή της Τριγωνικότητας, η συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, ελεύθερων διαπροσωπικών 

συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης.  Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων, ανάλυση αξιοπιστίας, ανάλυση συσχέτισης 

και ανάλυση απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Με βάση τα ευρήματα, 

στο συγκεκριμένο δείγμα, η οργανωσιακή δικαιοσύνη φαίνεται να λειτουργεί ως 

ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας εμφάνισης εκφοβιστικών συμπεριφορών στο 

σχολικό περιβάλλον.  Επιπλέον, σύμφωνα με τις προσδοκίες, η διαπροσωπική διάσταση 

της οργανωσιακής δικαιοσύνης φαίνεται να ασκεί την ισχυρότερη επίδραση  στον 

εργασιακό εκφοβισμό – σε σχέση με τις διαστάσεις της διαδικαστικής, διανεμητικής 

και πληροφοριακής δικαιοσύνης - σε αντίθεση με προγενέστερες αντίστοιχες έρευνες 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις ΗΠΑ (Mourssi-Alfash,2014). Διατυπώνονται 

προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου του εργασιακού εκφοβισμού, υπό το 

πρίσμα της οργανωσιακής δικαιοσύνης, σε B/βάθμιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς 

και για μελλοντική έρευνα. 

Λέξεις-κλειδιά: Οργανωσιακή δικαιοσύνη, εργασιακός εκφοβισμός, 

εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

 

 

 



[v] 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

     Αφιέρωση                                                                                                              ii 

     Ευχαριστίες                                                                                                          iii 

     Σύνοψη                                                                                                                  iv 

     Πίνακας Περιεχομένων                                                                                         v 

     Ευρετήριο Πινάκων                                                                                            vii 

     Ευρετήριο Γραφημάτων                                                                                   viii 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1Το φαινόμενο του εκφοβισμού υπό το πρίσμα της οργανωσιακής            

δικαιοσύνης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 1 

1.2 Ιδιαιτερότητες εκπαιδευτικού κλάδου 2 

1.3 Σκοπός στόχοι και συνεισφορά έρευνας 3 

1.4  Δομή της εργασίας 4 

2.ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1. Εργασιακός Εκφοβισμός 5 

2.1.1 Εννοιολογική προσέγγιση εργασιακού εκφοβισμού 5 

2.1.2 Μέτρηση εργασιακού εκφοβισμού 10 

2.1.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες εργασιακού εκφοβισμού 11 

2.1.4. Επιπτώσεις εργασιακού εκφοβισμού 23 

2.1.5 Διερεύνηση εργασιακού εκφοβισμού στην Εκπαίδευση 28 

2.1.6. Έρευνες Πεδίου στην Ελληνική Βιβλιογραφία 35 

2.2 Οργανωσιακή Δικαιοσύνη 40 

2.2.1 Εννοιολογική προσέγγιση οργανωσιακής δικαιοσύνης 40 

2.2.2 Μέτρηση οργανωσιακής δικαιοσύνης 43 

2.2.3  Προσδιοριστικοί παράγοντες οργανωσιακής δικαιοσύνης 44 

2.2.4 Επιπτώσεις οργανωσιακής δικαιοσύνης 46 

2.2.5   Διερεύνηση της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση 52 

2.2.6.  Έρευνες Πεδίου στην Ελληνική Βιβλιογραφία 58 

2.3  Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέσεων 62 



[vi] 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Ερευνητική μέθοδος 69 

3.2 Συγκρότηση δείγματος 71 

3.3 Όργανα  συλλογής  δεδομένων 75 

3.4  Τεχνικές ελέγχου υποθέσεων έρευνας 78 

4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας 78 

4.1.1 Ευρήματα Ποσοτικής Ανάλυσης 78 

4.1.1.1 Ανάλυση Παραγόντων και Ανάλυση Αξιοπιστίας 78 

    4.1.1.2 Ανάλυση Συσχέτισης 85 

4.1.1.3 Ανάλυση Απλής Γραμμικής και Πολλαπλής Γραμμικής                     

Παλινδρόμησης 87 

4.1.2. Ευρήματα Ποιοτικής Ανάλυσης 90 

4.1.2.1. Διαπροσωπικές συνεντεύξεις 90 

4.1.2.2. Ομάδα εστίασης 92 

4.2 Συζήτηση-αξιολόγηση Ευρημάτων Έρευνας 95 

    5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΕΡΕΥΝΑΣ  102 

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                     108 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                                                         118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[vii] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρετήριο Πινάκων 

 

Πίνακας 3.1-Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δείγματος                                                 72 

Πίνακας 4.1- Οργανωσιακή Δικαιοσύνη: Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων           81 

Πίνακας 4.2- Περιγραφικά Στοιχεία                                                                               85 

Πίνακας 4.3- Ανάλυση Συσχέτισης                                                                                 86 

Πίνακας 4.4-Έλεγχος Στρέβλωσης Εξαρτημένης Μεταβλητής                                      87 

Πίνακας 4.5-Κεντροποίηση Ανεξάρτητων Μεταβλητών                                                87 

Πίνακας 4.6-Επίδραση Οργανωσιακής Δικαιοσύνης στον Εργασιακό Εκφοβισμό       88 

Πίνακας 4.7-Συλλογική Επίδραση των Διαστάσεων της Οργανωσιακής   

                    Δικαιοσύνης  στον Εργασιακό Εκφοβισμό                                                 89 

Πίνακας 4.8-Ατομική Επίδραση των Διαστάσεων της Οργανωσιακής  

                    Δικαιοσύνης στον Εργασιακό Εκφοβισμό                                                  89 

Πίνακας 4.9-Αποτελέσματα Ελέγχου Υποθέσεων Έρευνας                                          90 

 

 

 

 

 

 



[viii] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρετήριο Γραφημάτων 

 

Γράφημα 3.1-Κατανομή  φύλου υποκειμένων έρευνας                                                  73 

Γράφημα 3.2-Ηλικία υποκειμένων έρευνας                                                                    74 

Γράφημα 3.3-Μορφωτικό επίπεδο υποκειμένων έρευνας                                              74 

Γράφημα 3.4-Κατανομή κατοχής ή όχι θέσης ευθύνης                                                  75 

Γράφημα 3.5-Χρόνος υπηρεσίας υποκειμένων έρευνας στην παρούσα           

                      σχολική μονάδα                                                                                         75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Το φαινόμενο του εκφοβισμού υπό το πρίσμα της οργανωσιακής            

δικαιοσύνης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

 

Παρατηρώντας τον άνθρωπο μέσα από το κιάλι της ιστορίας, διαπιστώνουμε ότι 

η επιβίωσή του μέσα στο κοινωνικό σύνολο, που ο ίδιος δημιούργησε ως «ον 

κοινωνικόν», ήταν αποτέλεσμα έκφρασης αρχέγονων ενστίκτων. Στις σύγχρονες δε 

μεταβιομηχανικές κοινωνίες,  σ’ ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει, ενόψει δε και της 

παγκοσμιοποίησης, που τα αποτελέσματά της γίνονται ιδιαιτέρως αισθητά, 

προκειμένου οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν στον άκρατο 

ανταγωνισμό που επικρατεί, ο χώρος εργασίας έχει εν ολίγοις μετατραπεί «σε πεδίο 

μάχης». Θεωρείται ότι είναι το πρωταρχικό κοινωνικό περιβάλλον όπου ο 

ανταγωνισμός, οι διαφορετικοί στόχοι καθώς και οι χρονικοί περιορισμοί που τίθενται 

προς επίτευξη των, η σπανιότητα των πόρων, η συνύπαρξη διαφορετικών 

προσωπικοτήτων και άλλα είδη τάσεων που διαμορφώνονται εντός των, μπορεί να 

οδηγήσουν τους εργαζόμενους να επιτίθενται ενάντια στους συναδέλφους τους, στους 

υφισταμένους τους ακόμη και στους ανωτέρους τους (Aquino και Thau, 2009).  

 

Αυτή η διαρκής ένταση κι ανησυχία ως προς την αποτελεσματικότητα των 

εργαζομένων και κατ’ επέκταση των οργανισμών που υπηρετούν, τους ωθεί πολλές 

φορές σε συμπεριφορές «καταστροφικές» που εξελίσσονται σε φαινόμενο συνηθισμένο 

στο εργασιακό περιβάλλον (Aquino και Douglas, 2003). Η απόδοσή τους δε με τον όρο 

εργασιακό εκφοβισμό εκφράζει ακριβώς το γεγονός κατά το οποίο ένα ή περισσότερα 

άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως στόχο αρνητικών συμπεριφορών από ένα ή 

περισσότερα άτομα κι αισθάνονται ταπεινωμένοι, προσβεβλημένοι, και 

στενοχωρημένοι (Namie, 2007). Το ανωτέρω φαινόμενο, το οποίο εξελίσσεται ως ένα 

καταστροφικό πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους «στόχους»- θύματα όσο 

και για τους οργανισμούς (Einarsen et al, 2009), απλώνεται ως «σκιά»  πάνω από το 

σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον των οργανισμών και η εξέλιξή του σε παγκόσμιο 

δικαιολογεί το τόσο μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των μελετητών 

(ερευνητών και επαγγελματιών) να «σκαλίσουν» το φαινόμενο σε μεγαλύτερο βάθος 

(Dawn et al., 2003). 
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Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση των κοινωνιών στα πλαίσια των αρχών του 

δικαίου και της ηθικής, προωθώντας έννοιες όπως δημοκρατικότητα, συμμετοχικότητα, 

αντιπροσωπευτικότητα, ισότητα, ισοτιμία, σεβασμός κι αξιοπρέπεια, καλοσύνη, 

ευγένεια, προσπαθεί να εξισορροπήσει την ανισορροπία που δημιουργεί η εμφάνιση 

εκφοβιστικών συμπεριφορών. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί είναι να διατηρήσουν υψηλά τα κίνητρα των 

εργαζομένων που έχουν δεσμευτεί στο χώρο εργασίας σε ένα αποτελεσματικό και 

ηθικό περιβάλλον (Folger και Cropanzano, 1998, Greenberg 1982, 1993). Ερευνητές 

έχουν διαπιστώσει ότι η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι ανάμεσα σε μια σειρά από 

μεταβλητές που μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τα κίνητρα, τις επιδόσεις και την ηθική 

συμπεριφορά των εργαζομένων (Folger και Cropanzano, 2001, Fox et al, 2001, Francis 

και Barling, 2005, Kariker και Williams, 2009). Η δε αντιλαμβανόμενη αδικία από τους 

εργαζόμενους μπορεί να τους αναγκάσει να συμμετέχουν σε άμεσες ή έμμεσες μορφές 

επιθετικότητας, προκειμένου να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και η αίσθηση της 

αυτονομίας (Skarlicki και Folger, 2004). 

 

Λόγω της άμεσης επιρροής των δύο εννοιών στο σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον και της περιορισμένης βιβλιογραφίας (ως προς τη συσχέτιση των 

μεταβλητών), γίνεται κατανοητό ότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση εξέταση της μεταξύ 

τους σχέσης. 

 

1.2 Ιδιαιτερότητες εκπαιδευτικού κλάδου 

 

Η εκπαιδευτική κοινότητα, ως εργασιακός χώρος είναι πολύ ιδιαίτερος λόγω της 

φύσης του. Συμπλέκονται πολλές διαφορετικές ομάδες, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, 

μαθητές- κι ευρύτερα, γονείς και φορείς της τοπικής κοινωνίας-, που η καθεμιά επιτελεί 

το δικό της ρόλο και σκοπό. Επομένως, καθίσταται κατανοητό ότι οι ανθρώπινες-

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται, είτε μεταξύ των εκπαιδευτικών- 

συναδέλφων είτε με τις προϊστάμενες αρχές, έχουν άμεσο αντίκτυπο, πολλές φορές, 

στις σχέσεις μεταξύ καθηγητών και μαθητών, αλλά κυρίως στην εφαρμογή της αρχής 

της συνεργατικότητας για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Ειδικότερα όμως για τους εκπαιδευτικούς, το σχολείο δεν είναι απλά ένας εργασιακός 
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χώρος, γιατί η διδασκαλία- παροχή γνώσης- δεν είναι μόνο εργασία, είναι λειτούργημα. 

Επομένως, για να δράσει ελεύθερα ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να απολαμβάνει των  

αρχών της ισότητας στην αντιμετώπισή του από τη διεύθυνση, της δίκαιης- ανάλογης 

αμοιβής για το παρεχόμενο έργο του, να του συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και 

σεβασμό κι όχι χλευασμό και ειρωνεία, να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση 

για ό,τι τον ενδιαφέρει, είτε κλαδικά- συντεχνιακά είτε όσον αφορά το διδακτικό του 

έργο, η ανάθεση των εργασιών του να είναι βάσει των προσόντων και ικανοτήτων του, 

να εξασφαλίζονται δε η συμμετοχικότητα, η πολυφωνία και ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα.  

 

Εν όψει των προαναφερομένων γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη οργανωσιακής 

δικαιοσύνης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

ενός σχολείου που επιτελεί το όραμα της παιδείας και της καλλιέργειας 

προσωπικοτήτων «ανοιχτών» στην κοινωνία. Παράλληλα όμως, λόγω της 

πολυπλοκότητας των σχέσεων, αναπτύσσονται συμπεριφορές που άπτονται της έννοιας 

του εκφοβισμού, που στο σχολικό περιβάλλον μεταφράζονται κυρίως ως άσκηση 

καταχρηστικής εποπτείας, και μπορούν να οδηγήσουν στην απομόνωση, την αδυναμία, 

τη συναισθηματική εξάντληση, την επαγγελματική εξουθένωση, την ανεπάρκεια και 

άμεσος δέκτης αυτών είναι οι πρωτίστως οι μαθητές. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η 

διερεύνηση του εάν οι εκφοβιστικές συμπεριφορές που αναπτύσσονται εντός της 

σχολικής κοινότητας σχετίζονται και σε ποιο βαθμό με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών  περί άδικης αντιμετώπισής των. 

 

1.3 Σκοπός στόχοι και συνεισφορά έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

οργανωσιακής δικαιοσύνης και εργασιακού εκφοβισμού  σε έλληνες εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η επίδραση που ασκεί η διαδικαστική, 

διανεμητική, διαπροσωπική και πληροφοριακή δικαιοσύνη στην εμφάνιση 

εκφοβιστικών συμπεριφορών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 

Στην υπάρχουσα περιορισμένη διεθνή βιβλιογραφία, έχει διερευνηθεί η σχέση 

μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών αλλά όχι σε έλληνες εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει η αδικία 

κι εξηγεί τις εκφοβιστικές συμπεριφορές και το αντίστροφο (Parzefall και Salin, 2010, 

Öztürk, 2011 και  Mourssi-Alfash, 2014). Επισημάνθηκε επίσης ότι η διαδικαστική 

διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης σχετίζεται με την καταχρηστική εποπτεία 

(Tepper, Duffy, Henle και Lambert, 2006). Αναφορικά με τον εργασιακό εκφοβισμό, 

υπάρχουν αντικρουόμενα ευρήματα.  Με βάση την έρευνα του  Mourssi-Alfash (2014), 

διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας ασκεί μεγαλύτερη 

επίδραση στις αντιλήψεις περί διαδικαστικής δικαιοσύνης. Αντίθετα, σύμφωνα με 

έρευνα του Öztürk (2011), η διαπροσωπική δικαιοσύνη ερμηνεύει καλύτερα τις 

συμπεριφορές παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. 

 

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη στην ελληνική βιβλιογραφία που εξετάζει το 

φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού υπό το πρίσμα της οργανωσιακής δικαιοσύνης σε 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 

1.4  Δομή της εργασίας 

 

Η εργασία απαρτίζεται  από πέντε κεφάλαια. Στην εισαγωγική ενότητα 

αναδεικνύεται το βασικό ερευνητικό πρόβλημα, οι επιμέρους διαστάσεις του καθώς και 

ο σκοπός και η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας στην ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία. Στο Εννοιολογικό Πλαίσιο Έρευνας αφιερώνεται το δεύτερο 

κεφάλαιο, όπου γίνεται μία εκτενής κι  ενδελεχής παρουσίαση και σχολιασμός της 

διεθνούς κι ελληνικής βιβλιογραφίας περί εργασιακού εκφοβισμού και οργανωσιακής 

δικαιοσύνης και ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη και παρουσίαση των ερευνητικών 

υποθέσεων της παρούσας έρευνας πεδίου. Στο Μεθοδολογικό Πλαίσιο 'Έρευνας 

αναφέρεται το τρίτο κεφάλαιο, όπου περιγράφονται τόσο η ερευνητική μέθοδος, η 

συγκρότηση του δείγματος και τα όργανα συλλογής των ερευνητικών δεδομένων όσο 

και οι προτεινόμενες τεχνικές ελέγχου των υποθέσεων έρευνας. Η καταγραφή δε των  

ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων της έρευνας είναι μέρος του τέταρτου κεφαλαίου. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η παράθεση των κύριων ερευνητικών πορισμάτων, 

των περιορισμών έρευνας, καθώς και των προτάσεων για μελλοντική μελέτη, εφαρμογή 

και έρευνα. 
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2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1. Εργασιακός Εκφοβισμός 

 

2.1.1 Εννοιολογική προσέγγιση εργασιακού εκφοβισμού 

 

Το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού, διότι περί φαινομένου πρόκειται και 

όχι απλώς ενός προβλήματος, απασχόλησε έντονα τους ερευνητές  καθώς η εξάπλωσή 

του ήταν ραγδαία. Χαρακτηριστικά στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους 

Samnani και Singh (2012)
1
, αναφέρεται πως μερικοί ερευνητές τόνισαν ότι ακόμη και 

μια επικράτηση του εργασιακού εκφοβισμού  σε ποσοστό 10% απαιτεί μεγάλη προσοχή 

(Einarsen, Hoel, Zapf, και Cooper, 2011)
2
, ενώ μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι σχεδόν 

το 95% των εργαζομένων είχαν κάποια έκθεση σε γενικές συμπεριφορές εκφοβισμού 

στο χώρο εργασίας τους για μια περίοδο 5 ετών (Fox και Stallworth, 2005)
3
. Στις ΗΠΑ, 

μάλιστα, οι ερευνητές ανέφεραν ποσοστό επικράτησης σχεδόν 50% (Lutgen-Sandvik, 

Tracy και Alberts, 2007), ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό εξάπλωσής του  κυμαίνεται 

από 5 έως 10% (Einarsen et al., 2011).Επομένως μιλάμε πλέον για παγκόσμια 

επικράτηση του φαινομένου που χρήζει δέουσας προσοχής κι αντιμετώπισης. 

 

Τι εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στον εργασιακό εκφοβισμό; 

 

Εργασιακή παρενόχληση (κακοποίηση/βία/εκφοβισμός) είναι η τάση ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας να χρησιμοποιεί συνεχή επιθετική συμπεριφορά ενάντια σ’ ένα 

                                                 

1  Samnani, A.K., & Singh, P. (2012). 20 Years of workplace bullying research: A 

review  of the antecedents and consequences of bullying in the workplace. 

Aggression and Violent Behavior, 17(6), 581-589. 

2
   Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. L. (2011). The concept of bullying and 

harassment at work: The European tradition. Bullying and harassment in the 

workplace: developments in theory, research, and practice (pp.3-40). Crc Press.  

3
  Fox, S., και Stallworth, L. E. (2005). Racial/ethnic bullying: Exploring links between 

bullying and racism in the US workplace. Journal of Vocational Behavior, 66, 438-

456. 



[6] 

 

συνάδελφο, όχι εξαιτίας κάποιας διαπροσωπικής διαμάχης ή σύγκρουσης, αλλά με 

σκοπό να ελέγξει τα συναισθήματα του «στόχου» προκειμένου να τον υποτάξει.
4
. 

Επομένως, εργασιακός εκφοβισμός (workplace bullying) σημαίνει παρενόχληση, 

προσβολή, η θεώρηση κάποιου ως κοινωνικά εξαιρουμένου (κοινωνικός αποκλεισμός) 

ή η αρνητική επίδραση στα καθήκοντα –τη δουλειά- κάποιου. Για την απόδοση της 

«ετικέτας» του εκφοβισμού ή του «mobbing» σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή 

διαδικασία θα πρέπει να έχει συμβεί κατ’ επανάληψη και σε τακτική βάση (π.χ. 

εβδομαδιαίως) και για κάποια χρονική περίοδο (π.χ. περίπου έξι μήνες). Ο εκφοβισμός 

είναι μια κλιμακούμενη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο που την  

αντιμετωπίζει καταλήγει σε μειονεκτική θέση και γίνεται στόχος συστηματικά 

αρνητικών κοινωνικών πράξεων (Einarsen, Hoel, Zapf και Cooper, 2003, σελ. 15)
5
.«Ο 

εκφοβισμός λαμβάνει χώρα όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα συστηματικά και με την 

πάροδο του χρόνου αισθάνονται ότι έχουν υποστεί αρνητικές συμπεριφορές εκ μέρους 

ενός ή περισσοτέρων προσώπων, σε μια κατάσταση που το πρόσωπο (-α) που εκτίθεται 

(-ονται)  σ’ αυτές  έχει (-ουν) δυσκολία ν’ αμυνθεί (-ούν). Δεν υφίσταται εκφοβισμός, 

όταν δύο εξίσου ισχυροί αντίπαλοι βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους» (Einarsen, 

Raknes και Matthıesen, 1994, Nielsen et al. 2009)
6
. 

 

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, τα χαρακτηριστικά του εργασιακού εκφοβισμού 

περιλαμβάνουν τη συχνότητα, την επιμονή- ανθεκτικότητα, την εχθρότητα και την 

έλλειψη ισορροπίας ισχύος (Einarsen et al, 2011, Monks et al., 2009). Η συχνότητα 

αναφέρεται στον αριθμό των αρνητικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται ανά 

εβδομάδα. Οι ερευνητές ποικίλλουν σχετικά με το εάν ο ελάχιστος αριθμός πράξεων 

πρέπει να είναι ένας ή δύο ανά εβδομάδα (Einarsen et al., 2011). Η ανθεκτικότητα  έχει 

σχέση με τη διάρκεια του διαστήματος  για το οποίο οι αρνητικές συμπεριφορές 

αποτελούν πλέον εμπειρία. Όπως και με τη συχνότητα, οι ερευνητές ποικίλλουν 

σχετικά με το εάν η ελάχιστη διάρκεια της έκθεσης σε αρνητικές πράξεις πρέπει να 

                                                 

4
 Δημητριάδη, Ζ.(2016). Πανεπιστημιακές παραδόσεις στη Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού. ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

5
   Samnani, A.K., & Singh, P. (2012).,ό.π. 

6
 Galanaki, E., & Papalexandris, N. (2013). Measuring workplace bullying in 

organizations. The International Journal of Human Resource Management, 24 (11), 

2107–2130. 
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είναι έξι ή δώδεκα μήνες (Einarsen et al., 2011). Η εχθρότητα αναφέρεται στην έντονη 

αρνητικότητα των συμπεριφορών και τέλος η ανισορροπία δύναμης είναι η αντιληπτή 

ανισότητα εξουσίας μεταξύ του στόχου- θύματος και του δράστη. Ο εκφοβισμός δεν 

αναφέρεται σε συγκρούσεις μεταξύ δύο ίσης ισχύος συμβαλλομένων μερών, «δύο 

εξίσου ισχυρών αντιπάλων». Αυτή η ισχύς μπορεί να πάρει διάφορες μορφές (π.χ., 

φυσική, κοινωνική- ομάδες συνομήλικων). Έτσι, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην 

ιεραρχική εξουσία (Cowie, Naylor, Rivers, Smith και Pereira, 2002)
7
.Ο εργασιακός 

εκφοβισμός είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό και περιλαμβάνει την 

κακομεταχείριση που μπορεί να προκύψει: 1) από εποπτική αρχή προς υφιστάμενο για 

να τον υποτάξει , 2) από υποδεέστερο προς την εποπτική αρχή, 3) μεταξύ συναδέλφων 

και 4) από τους πελάτες / πελάτες για εργαζόμενους (Fox και Stallworth, 2005). Έτσι, ο 

εκφοβισμός δεν περιορίζεται στην κάθετη επιθετικότητα από τους επόπτες προς τους 

υφισταμένους, αλλά και μεταξύ συναδέλφων που μπορεί να αντλήσει ρεύμα από άτυπα 

δίκτυα ή αλληλεξάρτηση των καθηκόντων εργασίας, ενώ η ισχύς των υφισταμένων 

μπορεί να αντλήσει δύναμη από υποστηρικτικές ομάδες, όπως τα  συνδικάτα (Lavan & 

Marty, 2008)
8
. 

 

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε τη διαφοροποίηση του εργασιακού εκφοβισμού και 

της παρενόχλησης από παρεμφερείς έννοιες. Συγκεκριμένα, όταν οι αρνητικές πράξεις 

και συμπεριφορές προέρχονται από ομάδα ατόμων (πολλοί θύτες μαζί) τότε γίνεται 

λόγος για mobbing (Zukauskas και Vveinhardt 2011), κάτι που όμως ο Einarsen 

συμπεριέλαβε στον ορισμό του περί bullying.
9
 Επίσης, για εχθρικές συμπεριφορές 

προερχόμενες όμως «αποκλειστικά» από τις εποπτικές αρχές, όπως η σεξουαλική 

παρενόχληση, η σωματική βία, τα ξεσπάσματα, οι λεκτικές επιθέσεις, η δημόσια 

γελοιοποίηση, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, η αγένεια, η κοινωνική απομόνωση, η 

υπερβολική κριτική και παρακολούθηση των εργασιών των υφισταμένων αλλά και η 

διοίκηση  με την απειλή και τον εκφοβισμό, οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει  

διαφορετικούς ορισμούς κι ετικέτες όπως, μικροαστική τυραννία (Ashforth, 1997), 

                                                 

7  Samnani, A.K., & Singh, P. (2012), ό.π. 

8  Escartín, J. , Zapf, D., Arrieta, C.και Carballeira Á. R. (2011).Workers' perception of 

workplace bullying: A cross-cultural study. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 20:2, 178-205 

9  Galanaki, E., & Papalexandris, N. (2013), ό,π. 
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επιβλέπουσα επιθετικότητα (Schat, Desmarais και Kelloway, 2006), και εποπτική 

υπονόμευση (Duffy, Ganster, Pagon, 2002), αλλά οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τον 

όρο καταχρηστική εποπτεία. 

 

Σύμφωνα με τον Tepper (2000) ως  καταχρηστική εποπτεία ή εκφοβισμός, 

ορίζεται  "οι αντιλήψεις των υφισταμένων για το βαθμό τον οποίο οι εποπτικές αρχές 

συμμετέχουν στη διαρκή απεικόνιση εχθρικών λεκτικών και μη λεκτικών 

συμπεριφορών, εκτός από τη φυσική επαφή". Υπάρχουν πολλά σημαντικά 

χαρακτηριστικά αυτού του ορισμού. Κατ 'αρχάς, η καταχρηστική εποπτεία είναι μια 

υποκειμενική αξιολόγηση των υφισταμένων που γίνεται βάση παρατηρήσεων της 

συμπεριφοράς των προϊσταμένων τους. Αναφέρεται σε συνεχή εχθρότητα, 

περιλαμβάνει τη συνεχή έκθεση σε ιεραρχική κακομεταχείριση και οι εποπτικές αρχές 

διαπράττουν την καταχρηστική συμπεριφορά για ένα σκοπό. Όπως ο εκφοβισμός έτσι 

και η καταχρηστική εποπτεία, περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε 

εχθρικές ενέργειες κατά την εργασία (Hoel, Rayner και Cooper, 1999). Ωστόσο, αν και 

η έρευνα μέχρι σήμερα υποδεικνύει ότι το 75% των περιστατικών εκφοβισμού στο 

χώρο εργασίας διαπράττονται από ιεραρχικά ανώτερο παράγοντα κατά υποδεέστερου 

στόχου (Hoel και Cooper, 2000), ο εκφοβισμός (όπως γίνεται αντιληπτός και 

υλοποιείται στην πράξη) δεν περιορίζεται στην ιεραρχική εχθρότητα. 

 

Μορφές εκφοβισμού- κακομεταχείρισης 

 

Ανάλογα με τον τρόπο έκφρασης της παρενόχλησης διακρίνεται σε λεκτική και 

μη λεκτική/σωματική, υπάρχει ο ψυχολογικός εκφοβισμός, η κοινωνική παρενόχληση 

και πρόσφατα η διαδικτυακή, το νέο «μοντέλο» που προέκυψε με την εισαγωγή της 

πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και που τείνει να γιγαντωθεί
10

. 

 

Λεκτική κακοποίηση 

 

Προφορικές μορφές κακομεταχείρισης - κακοποίησης που περιγράφονται στην 

ερευνητική βιβλιογραφία (Blase, Blasé και Du,2008,Hoel και 

                                                 

10 Δημητριάδη, Ζ. (2016), ό,π.  
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Cooper,2000)περιλαμβάνουν απειλές (π.χ. απώλειας θέσης εργασίας),  υποτίμηση, 

ψευδείς κατηγορίες, ξεσπάσματα, δημόσια ταπείνωση, υπερβολική ή / και αβάσιμη 

κριτική για τις ικανότητες εργασίας ή την προσωπική ζωή, διάδοση ψευδών φημών, 

φυλετική παρενόχληση, εξαπάτηση, ανεντιμότητα, ευνοιοκρατία, άδικες αξιολογήσεις, 

αδικαιολόγητες επιπλήξεις, κωλυσιεργία, παράλογες αναθέσεις, υπερβολική 

παρακολούθηση και μικροδιαχείριση, απόρριψη σκέψεων και συναισθημάτων, αθέμιτες 

αναφορές για τη δουλειά, υπονόμευση προόδου, επιβολή παράλογων προθεσμιών, 

άδικες αποσπάσεις ή απολήξεις, κι εμπόδιση  παροχής ευκαιριών για επαγγελματική 

ανάπτυξη. 

 

Μη λεκτική κακοποίηση/ σωματική 

Περιλαμβάνει την αγνόηση, την επιθετική επαφή με τα μάτια (π.χ. τα βρώμικα 

βλέμματα), την κατασκοπεία, φυσικές χειρονομίες (π.χ. ρίχνοντας και χτυπώντας 

αντικείμενα, παραβιάσεις του σωματικού χώρου), κι άλλες φυσικές μορφές 

κακομεταχείρισης / κακοποίησης, όπως ο αποκλεισμός και η απομόνωση, ακόμη και η  

κλοπή και  η καταστροφή της περιουσίας (Neuman and Baron, 1998, Salin, 2001).  

 

Ο Ψυχολογικός εκφοβισμός  περιλαμβάνει λεκτικές ή μη συμπεριφορές που 

αποσκοπούν στην καταρράκωση της ψυχολογίας του «στόχου», όπως ανέντιμες 

αξιολογήσεις, υπερβολική παρακολούθηση της εργασίας και συνεχείς επικρίσεις επ’ 

αυτής (diexodos.org/bullying.html). 

 

Η κοινωνική παρενόχληση αναφέρεται στο δημόσιο εξευτελισμό του δέκτη 

αυτής, τη δημόσια ταπείνωση (π.χ. εξύβριση σε δημόσιο χώρο) και τέλος 

 

Η διαδικτυακή παρενόχληση, το digital και cyber bullying (ηλεκτρονική – 

ψηφιακή ή διαδικτυακή αντίστοιχα - κατάχρηση δύναμης) αποτελεί ειδική μορφή του 

bullying και ορίζεται ως επιθετική συμπεριφορά, η οποία λαμβάνει χώρα εναντίον 

άλλου, από πρόθεση, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή μορφών επικοινωνίας, 
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επαναληπτικά και πάνω από μια φορά, κατά ενός θύματος που δε μπορεί εύκολα να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του
11

. 

 

2.1.2 Μέτρηση εργασιακού εκφοβισμού 

 

Η σπουδαιότητα του φαινομένου του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας και  η 

ραγδαία επέκτασή του κατέστησαν απαραίτητη την παρακολούθηση της εμφάνισής 

του. Οι οργανισμοί, ιδίως σε χώρες όπου οι εργοδότες λογοδοτούν για την εμφάνιση 

του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, είναι αναγκασμένοι να παρακολουθούν τις 

αρνητικές πράξεις και να προβαίνουν υπεύθυνα στη μείωσή τους ώστε να προωθήσουν 

ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Η μεγαλύτερη αδυναμία στη βιβλιογραφία της 

έρευνας και της προληπτικής δράσης για τον εργασιακό εκφοβισμό  έγκειται στην 

έλλειψη ενός ενιαίου τρόπου για την αντιμετώπιση των μετρήσεών τους, η οποία 

φυσικά μειώνει και  την αξιοπιστία τους. 

 

Παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό εμφάνισης του εκφοβισμού κυμαίνεται από 1% 

έως 55%, ανάλογα με το είδος της μέτρησης που χρησιμοποιείται και τη χώρα στην 

οποία πραγματοποιείται η έρευνα (Nielsen et al.,2009). Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 

102δημοσιευμένων μελετών του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας έδειξε επίσης μια 

μεγάλη διαφορά στην αναφερόμενη εμφάνιση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, 

ανάλογα με τη χώρα διεξαγωγής της μελέτης και το εργαλείο μέτρησης που 

υιοθετήθηκε (Nielsen et al.,2010).Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο κύριες 

προσεγγίσεις για τη μέτρηση του εκφοβισμού: Η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης και το 

ερωτηματολόγιο των αρνητικών συμπεριφορών (Negative Acts Questionnaire, NAQ), 

(Galanaki και Papalexandris, 2013). 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης, οι ερωτηθέντες, με βάση τον 

ορισμό του εργασιακού εκφοβισμού που τους παρέχεται, αναφέρουν εάν οι ίδιοι ή όχι 

                                                 

11 Σπυρόπουλος, Φ., (2013). Digital και cyber bullying και αθέμιτη χρήση ηλεκτρονικών 

πληροφοριών ως το “bullying του μέλλοντος” Γνώση και πρόληψη. Πρακτικά 2ου 

συνεδρίου Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ΕΛ.ΑΣ. 
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αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως θύματα εκφοβισμού και πόσο συχνά  το βιώνουν, 

καθόλου έως καθημερινά (Galanaki και Papalexandris, 2013). 

 

Το πιο κοινό όμως εργαλείο μέτρησης του φαινομένου είναι το ερωτηματολόγιο 

των αρνητικών συμπεριφορών (Negative Acts Questionnaire, NAQ), το οποίο ακριβώς 

περιλαμβάνει μια σειρά συμπεριφορών –συμβάντων που ένας εργαζόμενος- 

ερωτώμενος  ενδέχεται να αντιμετώπισε κατά την εργασία του και που ανάλογα με τη 

συχνότητα εμφάνισης, έστω σε ένα ή δύο (ανάλογα με την αυστηρότητα της μεθόδου) 

περιστατικά που παρουσιάζονται στη λίστα, αυτός/αυτή θεωρείται ότι είναι θύμα 

εκφοβισμού (Einarsen et al.2009).Ο κάθε ερευνητής μπορεί να προβαίνει στις 

αναγκαίες προσαρμογές αυτού, π.χ. Οι  Hoel και Cooper (2000), όπως αναφέρεται στη 

μελέτη των Djurkovic, McCormack και Casimir,(2008),το έχουν αναθεωρήσει ώστε να 

περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες: παρενόχληση που σχετίζεται με την εργασία (π.χ. 

επίμονη κριτική  του έργου του θύματος), προσωπική παρενόχληση (π.χ. διάδοση 

φημών σχετικά με το θύμα), οργανωτική παρενόχληση (π.χ. αφαίρεση βασικών τομέων  

ευθύνης από το θύμα) κι εκφοβισμός (π.χ. απειλώντας το θύμα με τη βία). 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί μία ακόμη αναλυτική μέθοδος μέτρησης του 

εκφοβισμού,  της λειτουργίας του συμπλέγματος ανά τάξη στο NAQ (ερωτηματολόγιο 

των αρνητικών συμπεριφορών),  όπου επιτρέπει την ομαδοποίηση παρόμοιων 

απαντήσεων (Einarsen et al. 2009, Notelaersa et al.,2006, Vermunt and 

Magidson,2002). 

 

2.1.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες εργασιακού εκφοβισμού 

 

Όλοι οι ερευνητές αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον εργασιακό 

εκφοβισμό ως έναν σημαντικό επαγγελματικά στρεσογόνο παράγοντα. Οι παράγοντες 

εμφάνισής του αλλά και οι επιπτώσεις του σχετίζονται, αρχικά, με την προσωπικότητα 

των μερών, δηλαδή του θύτη και του θύματος, τις δημογραφικές μεταβλητές (φύλο, 

ηλικία, εθνικότητα),  την οργανωσιακή κουλτούρα και το ηθικό κλίμα  τόσο της ομάδας 

εργασίας όσο και όλου του οργανισμού, την αυτονομία της ομάδας, την ηγεσία των 

αλλά και τον κοινωνικό περίγυρο, την εθνική κουλτούρα και γενικά τον πολιτισμό. 
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2.1.3.α Όσον αφορά την  προσωπικότητα του  «στόχου» /θύματος  η γενική 

διαπίστωση είναι ότι πρόκειται για άτομα νευρωτικά, ανασφαλή, εσωστρεφή και με 

χαμηλό βαθμό αυτοεκτίμησης κι αυτοπεποίθησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Persson et 

al.(2009)
12

 διαπίστωσε ότι τα θύματα έχουν υψηλά επίπεδα νευρωτισμού και 

εξωστρέφειας. Ο Glaso et al. (2007), ομοίως, διαπίστωσε ότι έχουν υψηλότερα επίπεδα 

νευρωτισμού, ωστόσο, ανέφερε ότι τα θύματα έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

εξωστρέφειας, αποδοχής/συμφωνίας κι ευσυνειδησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 

Goldberg (1990), διαπίστωσε ότι εργαζόμενοι με χαμηλά επίπεδα εσωστρέφειας είναι 

απίθανο να προβούν σε αρνητικές συμπεριφορές, θα τείνουν να θεωρούνται ευάλωτοι 

από τους πιθανούς δράστες. Παρόλα τα αντικρουόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την 

εξωστρέφεια και την ευσυνειδησία, υπάρχει ένα σταθερό εύρημα, ότι τα θύματα 

τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα νεύρωσης. Ο Coyne et al. (2003) βρήκε ότι «οι 

στόχοι»  είχαν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής σταθερότητας σε σύγκριση με 

τους μη-στόχους. 

 

Μια εναλλακτική εξήγηση για τα αντικρουόμενα ευρήματα περί εξωστρέφειας 

και εσωστρέφειας των θυμάτων του εκφοβισμού μπορεί να αποδοθεί στα διάφορα είδη 

στόχων. Για παράδειγμα, οι Aquino και Lamertz (2004), όπως και οι Zapf και Einarsen 

(2011), πρότειναν την ύπαρξη δύο τύπων “στόχων”: οι ευάλωτοι και οι προκλητικοί. 

Έτσι, οι εξωστρεφείς μπορεί να υπόκεινται στο προκλητικό είδος, ενώ οι εσωστρεφείς 

στο ευάλωτο είδος. Ομοίως, οι εργαζόμενοι με χαμηλή αποδοχή και συμφωνία  μπορεί 

να εμπίπτουν συχνά στην προκλητική τύπου κατηγορία ενώ οι εργαζόμενοι με υψηλή 

μπορεί να τείνουν να ανήκουν στο ευάλωτο είδος. 

Σε συμφωνία με την ανωτέρω τυπολογία των «στόχων», οι εργαζόμενοι που 

εμφανίζονται φοβισμένοι, λυπημένοι, και ανήσυχοι μπορεί να τείνουν να εμφανίζονται 

πιο ευάλωτοι  στους πιθανούς δράστες.  Άλλοι έχουν διαπιστώσει ότι τα θύματα μπορεί 

να εκλαμβάνονται ως ενοχλητικά έτσι ώστε «να προκαλούν»  την επιθετική 

συμπεριφορά των άλλων (Olweus, 1993).  

 

                                                 

12
  Persson, R., Hogh, A., Hansen, A. -M., Nordander, C., Ohlsson, K., Balogh, I., et  al. 

(2009). Personality trait scores among occupationally active bullied persons and 

witnesses to bullying. Motivation and Emotion, 33, 387–399. 
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Ομοίως, εργαζόμενοι με χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης  έχουν βρεθεί να είναι 

πιο πιθανοί στόχοι (Einarsen κ.ά., 1994, Matthiesen και Einarsen, 2001), καθώς είναι 

πιο ευάλωτοι στους δράστες λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να τους 

κάνει να διστάζουν να προβούν σε αντίποινα. Παρόλα ταύτα η αιτιώδης συνάφεια 

μεταξύ αρνητικών συναισθημάτων κι αυτοεκτίμησης με τον εκφοβισμό, αμφισβητείται, 

διότι αν ο εκφοβισμός επιμένει το υψηλό αρνητικό συναίσθημα και η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση μπορούν να αναπτυχθούν και να αυξηθούν (Mikkelsen & Einarsen, 

2002). 

 

Αναφορικά με  κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά έχει παρατηρηθεί ότι: 

Σε σχέση με την ηλικία, οι  Einarsen και Skogstad (1996) βρήκαν ότι 

εργαζόμενοι  μεγαλύτερης ηλικίας  αντιμετωπίζουν  υψηλότερη πιθανότητα να γίνουν  

στόχοι εκφοβισμού σε σχέση με τους νεότερους. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι είναι πιο δύσκολη η εύρεση εργασίας στους μεγαλύτερους ηλικιακά, οπότε αυτό 

τους καθιστά και πιο ευάλωτους ως προς την ανοχή περιστατικών bullying. 

 

Σε ότι αφορά το φύλο, οι γυναίκες τείνουν να τρομοκρατούνται πιο συχνά από 

γυναίκες (Einarsen  Skogstad, 1996, Hoel et al., 1999,) ενώ οι άνδρες είναι συνήθως 

στόχοι από άλλα αρσενικά. Επίσης οι γυναίκες αναφέρουν πιο συχνά  την παρενόχληση 

στο χώρο εργασίας, για παράδειγμα μεταξύ των πανεπιστημιακών υπαλλήλων 

(Bjorkqvist et al., 1994). 

 

Τέλος, σε σχέση με την εθνικότητα, οι Fox και Stallworth (2005)
13

 διαπίστωσαν 

ότι οι ισπανόφωνοι / Λατίνοι βιώνουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά εκφοβισμού από 

τους «λευκούς». Ωστόσο, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά επικράτησης 

μεταξύ Μαύρων, Ασιατών και λευκών. Αντίθετα, οι Lewis και Gunn (2007)
14

 

πραγματοποίησαν μια μελέτη για τον εργασιακό εκφοβισμό στο δημόσιο τομέα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και εξέτασαν κατά πόσον οι «εθνικές μειονότητες» γίνονται θύματα 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας περισσότερο από τους «λευκούς». 

                                                 

13   Fox, S., & Stallworth, L. E. (2005).,ό.π. 

14
 Lewis, D., & Gunn, R. (2007). Workplace bullying in the public sector: 

Understanding the racial dimension. Public Administration, 85(3), 641-665. 
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Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ λευκών ερωτηθέντων και άλλων 

εθνοτήτων. Οι εθνοτικές μειονότητες είχαν σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες 

πιθανότητες να βιώσουν τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας από ό, τι οι λευκοί. 

Παράλληλα έχουν σχεδόν δεκατέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να 

αγνοούνται, κατά την εργασία από τον ανώτερό τους- διευθυντής παραγωγής, σχεδόν 

επτά φορές πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη συνεχή κριτική για την εργασίας τους από  

συναδέλφους τους ίσης αξίας, και πάνω από εννέα φορές περισσότερες πιθανότητες να 

προτίθενται να εγκαταλείψουν την εργασία τους σε σχέση με  συναδέλφους τους, ίσης 

αξίας. 

2.1.3.β Σε αντίθεση με την  προσωπικότητα του  «στόχου» /θύματος , οι θύτες 

είναι μακιαβελικές προσωπικότητες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο 

ηθικά ή μη ορθό, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους. Εγωιστές και ναρκισσιστές, 

με παθολογικές εμμονές για τον εαυτό τους, εστιάζουν πρωταρχικά στις δικές τους 

ανάγκες και γενικά έχουν πολύ χαμηλό δείκτη ενσυναίσθησης για τις ανάγκες των 

άλλων. 

«The most dangerous of seducers is the one who carries you away 

with pious words to violence and contempt for the other» 

(Ο πιο επικίνδυνος πλανευτής είναι αυτός που σας συνεπαίρνει με ευχολόγια 

στη βία και την περιφρόνηση για τους άλλους) 

(Emmanuel Levinas-Alterity and Transcendence)
15

 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι άνδρες είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε 

περιστατικά εκφοβισμού απ’ ότι οι γυναίκες (Einarsen& Skogstad, 1996, 

Rayner,1997)
16

. 

 

         Επιπλέον, οι εργαζόμενοι- στελέχη σε  υψηλές θέσεις απασχόλησης, το 

οποίο συνεπάγεται ότι είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι (high workloads)  και με χαμηλή  

αυτονομία , είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε εκφοβιστικές συμπεριφορές (Baillien 

et al., 2011). Η έλλειψη σωστής κατάρτισης- εκπαίδευσης αλλά και η  υψηλή πίεση που 

                                                 

15
  Rhodes, C., Pullen, A., Vickers, M. H., Clegg, S. R., & Pitsis, A.(2010).Violence and 

Workplace Bullying. Administrative Theory & Praxis, 32(1),96-115. 

16   Samnani, A.K., & Singh, P. (2012), ό.π. 
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τους ασκείται από τα καθήκοντά τους μπορεί να είναι ένα προγνωστικό συμπεριφορών 

εκφοβισμού (Hoel et al.,1999), όπως και η αντίληψη περί ταυτόχρονης απασχόλησης 

και σε άλλους οργανισμούς ή ότι μπορούν πιο εύκολα να βρουν μια θέση εργασίας και 

κάπου αλλού, κατά πάσα πιθανότητα θα τους ωθήσει να πάρουν περισσότερους 

κινδύνους στην τρέχουσα εργασία τους. Μία μορφή ανάληψης κινδύνων είναι και η 

συμμετοχή σε συμπεριφορές εκφοβισμού. 

 

         Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι ένας «στόχος» σχετίζεται με την ύπαρξη ενός 

δράστη (Baillien et al., 2011). Αυτό υποστηρίζει και ο ισχυρισμός των Aquino και 

Lamertz (2004) ότι προκλητικοί  εργαζόμενοι, μέσα από δικές τους συμπεριφορές 

εκφοβισμού, μπορεί να προκαλέσουν κι άλλους να συμμετάσχουν σε παρόμοιες 

συμπεριφορές απέναντί τους ως μορφή εκδίκησης. 

 

2.1.3.γ. Η οργανωσιακή κουλτούρα 

 

Το εργασιακό περιβάλλον ενός οργανισμού, ή ακόμη και μιας ομάδας εργασίας  

μπορεί να ευνοεί τη δημιουργία συμπεριφορών εκφοβισμού, προωθώντας τις 

καταχρηστικές κι ανταγωνιστικές και παραβλέποντας περιστατικά  παρενόχλησης που 

ή δεν τα αντιμετωπίζει ως πρόβλημα ή τα αποτρέπει. 

 

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο επιθετικοί, όταν 

παρατηρούν την επιθετικότητα των συναδέλφων τους (Aquino και Douglas, 2003, 

Glomb και Liao, 2003). Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι μάρτυρες συμπεριφορών 

εκφοβισμού τείνουν να επιλέξουν με πια πλευρά θα ταχθούν, του «στόχου» ή του 

δράστη, και  πιο συχνά λαμβάνουν την πλευρά του δράστη από  φόβο μήπως γίνουν ο 

επόμενος στόχος (D'Cruz και Noronha, 2011). Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

καταστροφικό για τους κανόνες και τη συνοχή της ομάδας, και μπορεί να ενθαρρύνει το 

δράστη να συνεχίσει να παρουσιάζει αυτές τις συμπεριφορές (Robinson και  O'Leary-

Kelly, 1998)
17

. Το πράγμα θα είναι ακόμη πιο ανησυχητικό έως τρομακτικό αν οι 

εργαζόμενοι αρχίσουν να μιμούνται εκφοβιστικές συμπεριφορές. 

 

                                                 

17
 Samnani, A.K., & Singh, P. (2012), ό.π. 
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Επομένως, η έλλειψη πολιτικών σχετικά με τον εκφοβισμό, η οποία συνεπάγεται 

χαμηλή παρακολούθηση και όχι τιμωρία κατά των δραστών, μπορεί να ερμηνευθεί από 

τους  εργαζόμενους  ως  αποδοχή της συμπεριφοράς. Επίσης, δημιουργεί πολλές 

προκλήσεις ειδικά σε οργανισμούς που χαρακτηρίζονται από έντονη ανισορροπία 

δυνάμεων και μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που να ευνοούν την παρενόχληση στο 

χώρο εργασίας και σαν αποτέλεσμα να θεσμοθετήσουν  τέτοιες  συμπεριφορές (Salin, 

2003). Οι οργανώσεις μπορούν να αποτρέψουν κάποιο επίπεδο των ανισορροπιών 

ισχύος εντός των, μέσω της δομής και των πολιτικών τους, ιδίως εκείνων που αφορούν 

τις διακρίσεις κατά ομάδων που αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στο χώρο εργασίας 

(Π.χ., μειονότητες, γυναίκες).   

 

Επειδή λοιπόν έχει διαπιστωθεί η ισχυρή σχέση μεταξύ εργασιακού κλίματος και 

συμπεριφοράς των εργαζομένων (Wimbush, Shepard, & Markham, 1997), ως εκ 

τούτου, οι σαφείς πολιτικές μπορεί να αποτρέψουν συμπεριφορές εκφοβισμού, ως ένα 

βαθμό, τα δε εμπειρικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι, όταν αυτές οι πολιτικές 

ενσωματωθούν στο εργασιακό κλίμα του οργανισμού, υπάρχει μια σημαντικά 

χαμηλότερη πιθανότητα ύπαρξης των. 

 

Επίσης, η εργασιακή ψυχολογική παρενόχληση ευδοκιμεί σε χώρους όπου η 

κινητικότητα των εργαζομένων είναι χαμηλή, όπως οι υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα 

(Einarsen & Skogstad, 1996, Παπαλεξανδρή,2007). Οργανισμοί μεγάλου μεγέθους 

(πολλοί εργαζόμενοι), γραφειοκρατικοί και με αυστηρούς κανόνες ως προς την 

απομάκρυνση-απόλυση των εργαζομένων, υιοθετούν πολιτικές bullying ως στρατηγική 

παραβίασης κανόνων κι εξάλειψης ανεπιθύμητων ατόμων
18

. 

 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένες βιομηχανίες που σχετίζονται με την  

υγειονομική περίθαλψη (Mikkelsen & Einarsen, 2001) και τη φιλοξενία (Einarsen et al., 

1994), λόγω  οργανωσιακής-εργασιακής κουλτούρας παρουσιάζουν υψηλότερη 

συχνότητα φαινομένων εκφοβισμού στο χώρο εργασίας. 

 

                                                 

18
 Hoel, H., & Salin, D.,(2003).  10  Organisational antecedents of workplace bullying, 

Bullying and emotional abuse in the workplace, 203. 
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Ο Ayoko (2007) διαπίστωσε ότι όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα σύγκρουσης 

ρόλων μέσα στις ομάδες τόσο υψηλότερα ήταν και τα επίπεδα του εκφοβισμού. 

Επιπλέον δε, η άνοδός του παρατηρήθηκε σε ομάδες με χαμηλό δείκτη επικοινωνίας 

και διαφάνειας. Επίσης, ο Arthur (2011) βρήκε ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την 

αυτονομία των ομάδων. Προέβλεψε ότι οι  λιγότερο  αυτόνομες  ομάδες παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, ενώ οι αυτοδιαχειριζόμενες 

συνδέονται με υψηλότερα. Μάλιστα για να το εξηγήσει, τόνισε ότι η αυτοδιαχείριση  

συνδέεται με την αυξημένη πίεση, το άγχος, την παρακολούθηση από ομότιμους και το 

καθήκον της αλληλεξάρτησης, οι οποίες οδηγούν σε περισσότερες ευκαιρίες για 

εκφοβισμό προκειμένου ν’ ασκηθεί η κοινωνική τους δύναμη και  το status.  

 

Η ηγεσία ενός οργανισμού και οι μορφές διοίκησής του μπορούν να μετριάσουν 

ή να εντείνουν τα φαινόμενα παρενόχλησης κι εκφοβισμού εντός τους, αν και ο 

εκφοβισμός συνδέεται συχνά (κάποιοι ερευνητές μάλιστα τον ταυτοποίησαν)  με την 

κατάχρηση της εξουσίας (Einarsen et al.,1994). Σε έρευνες βρέθηκε θετική συσχέτιση 

μεταξύ του εκφοβισμού και του στυλ της ηγεσίας των διευθυντών, όπου 

περιλαμβάνονται  η κατάχρηση εξουσίας, το αυταρχικό στυλ και η κακή επικοινωνία. 

 

Το αυταρχικό στυλ διοίκησης, μέσω της δημιουργίας φόβου (Hoel και Salin, 

2003), μπορεί έμμεσα να ενθαρρύνει τις εποπτικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τον 

εκφοβισμό ως μηχανισμό για να εμφανίσουν την εξουσία τους. Από μια διαπολιτισμική 

προοπτική, το λιγότερο αυταρχικό στυλ διοίκησης που εστιάζει στην επίλυση 

προβλημάτων σχετίζεται με τα χαμηλότερα ποσοστά επικράτησης του εκφοβισμού στο 

χώρο εργασίας, όπως στην Σκανδιναβία, όπου ο εκφοβισμός προέρχεται από τους 

συναδέλφους, ενώ τα πιο αυταρχικά  στυλ, όπου συναντώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

όπου ο εκφοβισμός εμφανίζεται πιο διαδεδομένος,  ως επί το πλείστον προέρχεται από 

τους ανωτέρους (Mikkelsen και Einarsen, 2001, Rayner, 1997). 

 

Πέρα όμως από την αυταρχική- τυραννική ηγεσία, ως μορφή καταστρεπτικής 

ηγεσίας αναφέρονται  αφενός η «εκτροχιασμένη», αυτή που φοβερίζει, ταπεινώνει, 

εξαπατά ενώ ταυτόχρονα ασκεί  και μια αντιοργανωτική συμπεριφορά καθώς 

χρησιμοποιεί τα χαρίσματα της για ίδιον όφελος και όχι για τον οργανισμό, αφετέρου 

δε η «υποστηρικτική- δόλια», όπου οι ηγέτες ενθαρρύνουν την χαμηλή ηθική της 

εργασίας, προσπαθούν παρέχοντας υποστήριξη στους υφισταμένους τους να τους 
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ωθήσουν στην αναποτελεσματικότητα  ακόμη και σε παράνομες πράξεις (π.χ. 

κλοπές)
19

. 

 

Τέλος, οι «στόχοι»  τείνουν να αναφέρουν κι ένα  laissez-faire στυλ ηγεσίας 

(Einarsenetal., 1994, Hoel & Cooper, 2000, Leymann, 1996, Skogstad, Einarsen, et al., 

2007
20

). Είναι η παθητική ηγεσία καθώς υιοθετεί την ασάφεια των ρόλων κι 

αναπόφευκτα τη σύγκρουση μεταξύ των συναδέλφων-συνεργατών. Αποδεικνύεται ως 

μια καταστροφική συμπεριφορά ηγεσίας, με τη μεσολάβηση δε και των στρεσογόνων 

παραγόντων  που αναπτύσσονται εντός του χώρου εργασίας μπορεί να διεγείρει ή να 

ευνοήσει την ανάπτυξη παρενοχλητικών στάσεων κι εκφοβισμού.  

 

Πέρα από το στυλ ηγεσίας και  οι στρατηγικές επίλυσης των συγκρούσεων 

μπορούν ν’ αποτελέσουν προγνωστικά για την ύπαρξη ή μη  εργασιακού εκφοβισμού 

(Bulutlar καιUnlerOz, 2009, Salin, 2003, Vartia, 1996). O εκφοβισμός είναι έντονος 

όταν σχετίζεται με την κακή συνεργασία, την ασαφή επικοινωνία και την έλλειψη 

κοινωνικής υποστήριξης των θυμάτων τόσο από τις εποπτικές αρχές όσο και από τους 

συναδέλφους. Όσο μεγαλύτερη είναι η παρεχόμενη κοινωνική στήριξη από τους 

επόπτες τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα κριτικής και απειλής, ενώ όσο μεγαλύτερη 

είναι η παρεχόμενη κοινωνική στήριξη από τους συναδέλφους τόσο χαμηλότερα 

είναιτα επίπεδα της απομόνωσης και της γελοιοποίησης.
21

 Επομένως, μόλις 

παρουσιαστούν κρούσματα εργασιακού εκφοβισμού, οι ηγέτες πρέπει να απαντήσουν 

με τρόπο που να αποδεικνύουν στα θύματα  και το υπόλοιπο  προσωπικό ότι ο 

οργανισμός τους στηρίζει και δεν θα ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές (Brodsky, 1976, 

O'Moore κ.ά.,1998, Hoel και Salin,2003). Ακόμα καλύτερα δε, πρέπει να 

αντιμετωπίσουν προληπτικά τέτοια φαινόμενα, με επίσημες δηλώσεις και με την 

                                                 

19 Aasland, M.S., Skogstad, A., Notelaers,mG., Nielsen, M.B. & Einarsen, S.(2002).The 

Prevalence of Destructive Leadership Behaviour. British Journal of Management, 

21, 438–452.  

20 Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M. S., & Hetland, H. (2007).The 

destructiveness of laissez-faire leadership behavior. Journal of Occupational Health 

Psychology, 12(1), 80-92. 

21  Lewis, S. E., &  Orford, J. (2005),ό.π. 
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ανάπτυξη πολιτικών που να δείχνουν σαφώς ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι 

απαράδεκτες, μη ανεκτές και με σοβαρές συνέπειες για τους δράστες.  

 

Οι ηγέτες ενεργούν ως πρότυπα προς μίμηση για τα άλλα μέλη της οργάνωσης. 

Όπου η διοίκηση γίνεται αντιληπτή ως δίκαιη, οι εργαζόμενοι είναι πιο δεκτικοί στην 

αλλαγή και είναι πιο ανοιχτοί στις σχέσεις τους προς τον άλλο. Αλλά, όταν η ανησυχία 

για θετικές σχέσεις υποβαθμίζεται ή υπόκειται σε άρνηση, υπάρχει κίνδυνος αύξησης 

των αρνητικών συμπεριφορών, όπως απειλή για την επαγγελματική και προσωπική 

κατάσταση, απομόνωση,  υπερκόπωση, αποσταθεροποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός 

(Rayner και Hoel, 1997)
22

. 

 

Η ύπαρξη οργανωσιακής δικαιοσύνης, σε όλες τις διαστάσεις της, 

διανεμητική, διαδικαστική, διαπροσωπική και πληροφοριακή, στηρίζει τον οργανισμό 

και οδηγεί στην ευημερία,  δημιουργώντας άριστο εργασιακό κλίμα, καθώς λειαίνει τις 

συγκρούσεις που τυχόν αναπτύσσονται εντός του (Demir,K.,2016). Ο Οztürk (2011),  

μελετώντας τον εργασιακό εκφοβισμό, και μέσα από έρευνα που έλαβε χώρα σε 

υπαλλήλους του δημοσίου τομέα της Τουρκίας, διαπίστωσε ότι οι εκφοβιστικές 

συμπεριφορές δεν ευδοκιμούν σε οργανισμούς όπου επικρατεί οργανωσιακή 

δικαιοσύνη. 

 

Σημαντική είναι η διερεύνηση του κατά πόσο το ηθικό κλίμα συντελεί ή όχι στην 

τόνωση του εκφοβισμού στους οργανισμούς. Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση πως 

οργανώσεις που φροντίζουν για την ύπαρξη του ηθικού κλίματος, ξεκινώντας από την 

ηγεσία του οργανισμού, ορίζοντας σαφείς κανόνες και κώδικες δεοντολογίας 

κινούμενους σ’ αυτό το πλαίσιο, αλλά και φροντίζοντας  για τη λήψη δίκαιων και ηθικά 

ορθών αποφάσεων, δημιουργούν ένα προστατευτικό περιβάλλον παρουσιάζοντας 

χαμηλά ποσοστά εκφοβισμού, σε αντίθεση με οργανώσεις όπου οι εργαζόμενοι 

ωθούνται να ενεργούν εγωιστικά. (Bulutlar και Unler Oz,2009).  

 

                                                 

22 Jennifer, D., Cowie, H., & Ananiadou K. (2003). Perceptions and Experience of 

Workplace Bullying in Five Different Working Populations. Aggressive Behavior, 

29, 489–496. 
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Παράλληλα,  οι συνεχείς οργανωτικές αλλαγές  εντείνουν το αίσθημα της 

αβεβαιότητας που προκύπτει από ασυνεπείς καταστάσεις και μπορούν να προκαλέσουν 

επιθετικότητα στους υπαλλήλους (Bacharach, Bamberger και Mundell, 1993, Lenski, 

1954), όπως και η εργασιακή ανασφάλεια, λόγω της ύπαρξης βραχυπρόθεσμων 

συμβάσεων εργασίας
23

. 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι όταν ένας οργανισμός βιώνει προβλήματα κι εντάσεις, 

επικρατεί οργανωτικό «χάος», αβεβαιότητα, ανασφάλεια και τότε το θύμα  γίνεται 

«αλεξικέραυνο» για τις εντάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της ίδιας της ομάδας. 

 

Φαινόμενα παρενόχλησης παρατηρούνται και σε οργανώσεις-οργανισμούς  όπου 

στοχεύουν στην αύξηση της απόδοσης, στην αριστεία με οποιοδήποτε κόστος και 

προκαλούν τους  εργαζόμενους  να ενεργούν εγωιστικά και για το δικό τους συμφέρον 

(Salin, 2003) αλλά και ενθαρρύνουν τη  σκληρότητα από τους υπαλλήλους τους 

(Neuman και  Baron, 1998, Salin, 2003).    .      

      

Μια ενδιαφέρουσα άποψη και προοπτική είναι των  Liefooghe και Davey (2001) 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας μπορεί να αποδοθεί σε 

ευρύτερες έννοιες της οργανωτικής ισχύος και ελέγχου. Ισχυρίζονται ότι όταν οι 

διαχειριστές δεν έχουν τον έλεγχο πάνω από τις οργανωτικές πρακτικές (την κουλτούρα 

του οργανισμού) ενδεχομένως να προκαλείται  εκφοβισμός,  κι από την άποψη αυτή, ο 

επιτιθέμενος είναι η ίδια η οργάνωση  και ο πολιτισμός της. Ορισμένες οργανωτικές 

πρακτικές, για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση στατιστικών στοιχείων κι επιδόσεων και 

πολιτικές που σχετίζονται με «άρρωστο χρόνο», περιγράφηκαν από τους συμμετέχοντες 

ως εκφοβισμός.  

 

Ενώ τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τόσο του θύτη όσο και του 

θύματος,  μπορούν  να παίξουν κάποιο ρόλο,  όμως για να κατανοηθεί πλήρως ο 

εκφοβισμός, καθώς δεν είναι διαπροσωπικό φαινόμενο,  θα πρέπει να δούμε την 

προοπτική της οργάνωσης, την κουλτούρα της,  γιατί αυτή αποτελεί φίλτρο μέσω του 

                                                 

23
 Lewis, D. (1999). Workplace bullying – interim findings of a study in further and 

higher education in Wales. International Journal of Manpower, 20(1/2),106-119. 
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οποίου θετικές και αρνητικές σχέσεις μπορούν ν’ αγνοηθούν ή να γίνουν ανεκτές ή ν’ 

αμφισβητηθούν (Einarsen,1994). 

 

2.1.3.δ Η εθνική κουλτούρα- οι κοινωνικοί παράγοντες 

Η επικράτηση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας ποικίλλει όχι μόνο ανάλογα με 

αντιλήψεις των εργαζόμενων  αλλά  και με την εθνική τους κουλτούρα. Η κατανόηση 

των πολιτιστικών παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή συμπεριφορών 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας μπορεί να βοηθήσει τους διεθνείς οργανισμούς να 

αναπτύξουν πολιτικές και προγράμματα εκπαίδευσης για τη μείωση του εκφοβισμού. 

Οργανισμοί που εξελίσσονται σε διεθνούς εμβέλειας πρέπει να  γνωρίζουν την αποδοχή 

των συμπεριφορών και να αναπτύξουν δικούς τους αποδεκτούς κώδικες συμπεριφοράς. 

Η Εταιρεία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (SHRM), η οποία αντιπροσωπεύει πάνω 

από 250.000 μέλη σε περισσότερες από 140 χώρες, αγωνίζεται για την υιοθέτηση 

παγκόσμιων προτύπων για τις πολιτικές και τις πρακτικές της διοίκησης των 

ανθρώπινων πόρων, καθώς και για έναν καθολικό κώδικα επιχειρηματικής ηθικής 

(Gurchiek, 2010). Αυτή η ώθηση για παγκόσμια πρότυπα αποδεκτής συμπεριφοράς 

υπογραμμίζει ακριβώς τη σημασία για την κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών 

στην αποδοχή  συμπεριφορών εκφοβισμού. 

 

Κουλτούρα εννοούμε τις κοινές αξίες, πεποιθήσεις, κίνητρα, επιδιώξεις κι 

ερμηνείες ή έννοιες σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν από κοινές εμπειρίες των 

μελών ή της ομάδας και μεταδίδονται από γενεά σε γενεά. Η κουλτούρα σε εθνικό 

επίπεδο, μπορεί ν’ αποτελέσει προγνωστικός παράγοντας bullying. Ο Hofstede (1980, 

1994)  κατέταξε τους εθνικούς πολιτισμούς (σε επίπεδο διοίκησης οργανισμών)  

σύμφωνα με τέσσερις πολιτιστικές διαστάσεις: την απόσταση εξουσίας, τον 

ατομικισμό, την αποφυγή αβεβαιότητας και τον «ανδρισμό». 

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας είναι  ότι 

πρέπει να υπάρχει μια αντιληπτή διαφορά ισχύος μεταξύ του δράστη και του θύματος-

στόχου (Einarsen et al., 2003). Πράγματι ο Loh et al. (2010) υποστηρίζει ότι οι 

εργαζόμενοι σε χώρες με χαμηλή  απόσταση  εξουσίας μεταξύ δράστη και «στόχου» 

ανταποκρίνονται περισσότερο αρνητικά στον εργασιακό εκφοβισμό απ’ ό, τι οι 

εργαζόμενοι σε χώρες που  επικρατεί μεγάλη απόσταση δύναμης. Ως εκ τούτου, οι 

πιθανοί δράστες  σε χώρες που έχουν υψηλότερα επίπεδα απόστασης εξουσίας 
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αντιλαμβάνονται συχνά μια χαμηλότερη πιθανότητα να τιμωρηθούν για την έκθεση σε 

συμπεριφορές εκφοβισμού  και έτσι είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν στον εκφοβισμό. 

Επίσης, μια κουλτούρα «θηλυκότητας» δείχνει ότι τα άτομα τείνουν να εκτιμούν τις 

διαπροσωπικές σχέσεις σε μεγαλύτερο βαθμό (Lutgen-Sandvik et al, 2007, Newman 

και Nollen, 1996), πράγμα που σημαίνει ότι η κατάχρηση αυτών των σχέσεων (π.χ., 

εκφοβισμός) μπορεί να είναι λιγότερο ανεκτή (π.χ. Σκανδιναβικές χώρες με  ΗΠΑ και  

Ηνωμένο Βασίλειο). 

 

Επίσης, η κουλτούρα του ατομικισμού που επικρατεί περισσότερο στις ΗΠΑ 

συνεπάγεται ανταγωνισμό, η οποία μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα του εκφοβισμού 

στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα εκτιμήσουν συνήθως τα ατομικά τους 

επιτεύγματα  πάνω από τους άλλους (συνεργάτες και υφισταμένους) και μπορεί να 

οδηγηθούν στη συμμετοχή συμπεριφορών εκφοβισμού, προκειμένου να 

αποδυναμώσουν  τους ανταγωνιστές τους (π.χ., συν-εργαζομένων). Πράγματι, οι 

Lutgen-Sandvik et al. (2007) βρήκαν  ένα παρόμοιο ποσοστό επικράτησης του 

εργασιακού εκφοβισμού σε ένα δείγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως και στο δείγμα 

των ΗΠΑ, τα οποία ήταν σημαντικά υψηλότερα από τα ποσοστά επικράτησης στις 

σκανδιναβικές χώρες. Αυτό υποδηλώνει ότι η εθνική κουλτούρα μπορεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο και οι ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σχετικά κοντά σε γενικές 

πολιτισμικές διαστάσεις (Hofstede, 1980). 

 

        Χώρες με υψηλό ανθρωπιστικό και μελλοντικό προσανατολισμό 

ενθαρρύνουν τα άτομα να είναι «δίκαια, γενναιόδωρα, με φροντίδα κι έγνοια για τους 

άλλους", ενώ  αντίθετα χώρες με χαμηλό ανθρωπιστικό προσανατολισμό πιστεύεται ότι 

έχουν επίσημες τυποποιημένες σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, όπως 

αντικατοπτρίζεται σε ένα υψηλότερο ποσοστό συνδικαλισμού (House και Javidan, 

2004). Άρα οι πρώτες δεν αποδέχονται εκφοβιστικές συμπεριφορές. Επίσης, οι χώρες 

του Κομφούκιου ( με παράδοση στο σεβασμό προς την ιεραρχία και πίστη στους 

ανωτέρους (Rarick, 2009) μπορεί να προδιαθέτουν τους εργαζόμενους να αποδέχονται 
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συμπεριφορές εκφοβισμού, όταν κατευθύνονται από τους ανωτέρους προς τους 

υφισταμένους
24

. 

 

Οι Escartin, Zapf, Arrieta, και Rodriguez-Carballeira (2011)  διαπίστωσαν  ότι οι 

εργαζόμενοι στην Κεντρική Αμερική τόνισαν τη σωματική συνιστώσα του εργασιακού 

εκφοβισμού περισσότερο από αυτούς της Νότιας Ευρώπης. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι 

από τη Νότια Ευρώπη εντόπισαν «λεπτές» μορφές κακομεταχείρισης στο χώρο 

εργασίας. 

 

Οι τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, όπου παραδοσιακά απασχολούνται οι 

περισσότερες γυναίκες, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εκφοβισμού στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

 

Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλοί κοινωνικοί παράγοντες  σχετίζονται 

με την ύπαρξη ή και την έξαρση του φαινομένου του εργασιακού εκφοβισμού, όπως η 

ύπαρξη/ανυπαρξία νομικών διατάξεων –προστασίας-, η συνεχής πληροφόρηση –μέσω 

των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας- και ο δημόσιος διάλογος για την ταχύτατη εξέλιξή 

του . 

 

Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ανύπαρκτη νομική διάταξη ή 

δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για  δράσεις που 

πρέπει να ληφθούν για το θέμα αυτό, ως επί το πλείστον σε θεσμικό και κανονιστικό 

επίπεδο. 

 

2.1.4. Επιπτώσεις εργασιακού εκφοβισμού 

 

                                                 

24
 Power, J.L., Brotheridge, C.M., Blenkinsopp J., et.al. (2013). Acceptability of 

workplace bullying: A comparative study on six continents. Journal of Business 

Research, 66 (3), 374-380. 
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Όπως προαναφέραμε, ο εργασιακός εκφοβισμός είναι ένας πολύ σοβαρός 

στρεσογόνος παράγοντας με πολλές αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε ατομικό όσο και 

οργανωσιακό επίπεδο. 

 

2.1.4.α Ατομικό επίπεδο 

 

Ο εκφοβισμός έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική πηγή βλάβης στην ψυχική και 

σωματική υγεία των εργαζομένων (Matthiesen και Einarsen, 2001, Zapf και Einarsen, 

2001). Τα άτομα που έχουν υπάρξει «στόχοι» εκφοβισμού στο εργασιακό τους 

περιβάλλον έχουν βιώσει πολλά αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος, φόβο, θλίψη, 

απελπισία και θυμό. Δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν η ευερεθιστότητα, η κατάθλιψη, η 

απελπισία και  η ανικανότητα (Leymann, 1990), τα ψυχοσωματικά παράπονα, η 

μετατραυματική διαταραχή στρες μέχρι και η αυτοκτονία. Στην ερευνητική 

βιβλιογραφία περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: μειωμένη ικανοποίηση από την 

εργασία, αρνητικά συναισθήματα (π.χ. απελπισία, ανικανότητα, ανεπάρκεια, αμηχανία, 

ενοχή, ντροπή, αυτοαμφιβολία, μοναξιά, αδυναμία), απώλεια συγκέντρωσης, εμμονές 

και παρεμβατικές σκέψεις, δυσπιστία, κυνισμός, συναισθηματική εξάντληση, 

επαγγελματική εξουθένωση, αποπροσανατολισμός, σοκ, χρόνιες φοβίες, «sociophobia», 

κρίσεις πανικού, υπερεγρήγορση, κατάθλιψη, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, 

αυτοκτονικές σκέψεις (Blase, Blasé και Du,2008). 

 

Σημαντικές είναι και οι αρνητικές επιπτώσεις του εκφοβισμού/ κακομεταχείρισης 

στη φυσική υγεία των παθόντων περιλαμβάνοντας απώλεια μαλλιών, μυοσκελετικούς 

πόνους, πόνους στην πλάτη και στον αυχένα, πονοκεφάλους και ημικρανίες, στομαχικές 

διαταραχές, διαταραχές του δέρματος, προβλήματα ύπνου και εναλλαγές της διάθεσης, 

ταχυκαρδίες, απώλεια δύναμης, σημαντικές αλλαγές βάρους (ή απώλεια ή αύξηση), 

έλκη, πόνος στο στήθος, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, υψηλή πίεση του αίματος, 

στηθάγχη, το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, κροταφογναθική  διάρθρωση, 

καρδιακή αρρυθμία και καρδιακή προσβολή. 

 

Ακόμη, βλάπτονται οι κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις τους καθώς και η 

προσωπική τους ζωή, περιλαμβάνοντας αύξηση των οικογενειακών συγκρούσεων, 

επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας και απώλεια της φιλίας. 

Αλλά η απασχόληση προβάλλεται και ως λόγος-πόρος διατήρησης ακεραιότητας. 
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Παρέχει την κοινωνική, οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη ιδιαίτερα για τις 

παντρεμένες γυναίκες, ακόμη και όταν υπάρχει σύγκρουση ρόλων μεταξύ απασχόλησης 

και σπιτιού. 

Επίσης, η μείωση της διαθέσιμης  κοινωνικής υποστήριξης τόσο από τη Δ/νση 

των οργανισμών όσο και από τα συνδικάτα αλλά και τους συνεργάτες- συναδέλφους, οι 

οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων  παρέχουν συγκεκαλυμμένη παθητική 

υποστήριξη στους «στόχους»,  αποτελεί,  αφενός τόσο η ίδια,  μία από τις επιπτώσεις 

του εργασιακού εκφοβισμού, αφετέρου το μέσο που συντελεί σε περαιτέρω 

αποτελέσματα, όπως άρνηση, προσωποποίηση του προβλήματος και «απόσυρση»- 

έξοδο από την εργασία.   

 

Και συγκεκριμένα, η διοίκηση και τα συνδικάτα «μη ακούγοντας» τα θύματα 

αρνούνται να επικυρώσουν τα αποτελέσματα του bullying. Αυτή η άρνηση οδηγεί στη 

συνέχιση του εκφοβισμού. Επίσης, εστιάζοντας στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις 

αδυναμίες των παθόντων (π.χ. είσαι προκατειλημμένος, έχεις φοβίες…) συναινούν 

σιωπηρά στη συνέχισή του. Πολλές φορές δε, η μη παροχή της δέουσας κοινωνικής 

στήριξης (που οι στόχοι την επιδιώκουν ως μέσο αντιμετώπισης του εκφοβισμού) 

καθιστά τα θύματα της παρενόχλησης πιο ευάλωτα, ανίκανα να υπερασπιστούν τον 

εαυτό τους, με συναισθήματα  μειωμένης αυτοεκτίμησης και ντροπής, αυξάνει την 

ευπάθειά τους στον εκφοβιστή, μετατοπίζει την ανισορροπία της εξουσίας περαιτέρω 

προς τον εκφοβιστή και τα οδηγεί στην αυτοενοχοποίηση, την απώλεια εμπιστοσύνης, 

τις διαρκείς απουσίες από την εργασία και στο τέλος στην απόφαση εγκατάλειψης του 

οργανισμού. 

 

 Η άρνηση υποστήριξης πολλές φορές είναι τραυματική, δεδομένου ότι 

καταστρέφει παραδοχές χρόνων σχετικά με την καλοσύνη και τη δικαιοσύνη του 

κόσμου και της αυτο-αξίας (Groeblinghoff και Becker, 1996, Janoff-Bulman, 1992, 

Mikkelsen και  Einarsen, 2002a)
25

. 

 

Πολλές είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του εργασιακού εκφοβισμού και όσον 

αφορά τις επιδόσεις στην εργασία. Λόγω του προαναφερόμενου άγχους και της πίεσης, 

αλλά και της επιδείνωσης των σχέσεων με τους συναδέλφους, μειώνεται η 

                                                 

25  Lewis, S. E. & Orford, J. (2005), ό.π. 
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δημιουργικότητα, η συγκέντρωση στην προσπάθεια, η ανάληψη πρωτοβουλιών και 

ενδεχόμενων κινδύνων, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η εργασιακή δέσμευση και 

η εργασιακή ικανοποίηση (Hoel και Cooper, 2000, Lutgen-Sandvik et al., 2007,)  και 

παρατηρούνται βραδύτητα, δυσπιστία, λάθη, σαμποτάζ, απουσίες, εθελοντικές τριβές, η 

αλλαγή των στόχων της σταδιοδρομίας, μη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 

της ομάδας- κοινωνική απομόνωση και απόσυρση, απομόνωση από τους συναδέλφους 

και υποβάθμιση της ποιότητας των σχέσεων με τους πελάτες (εσωτερικούς κι 

εξωτερικούς) του οργανισμού. 

Αξίζει να τονιστεί ότι σε έρευνα των Hershcovis και Barling(2010), διαπιστώθηκε 

ότι η επιθετικότητα η προερχόμενη από τις εποπτικές αρχές έχει τις ισχυρότερες 

αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας δηλαδή στην 

ικανοποίηση από την εργασία, τη συναισθηματική δέσμευση,  αλλά και στη 

συμπεριφορά των αποτελεσμάτων (π.χ., οργανωτική αποκλίνουσα συμπεριφορά). 

Ακολουθείται από την επιθετικότητα την προερχόμενη από τους συνεργάτες και μετά 

από τους τρίτους. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά επιθετικότητας  μεταξύ επόπτη, 

συνάδελφου, και τρίτου για την πλειοψηφία των  αποτελεσμάτων που αφορούν την 

υγεία. Όσον αφορά δε την απόδοση των εργαζομένων, η επιθετικότητα από μέρους των 

συναδέλφων ασκεί σημαντικότερη επίδραση απ’ ότι η προερχόμενη από τη Διεύθυνση. 

 

2.4.1.β Οργανωσιακό επίπεδο 

 

Το εργασιακό bullying μπορεί να επηρεάσει την οργανωσιακή κουλτούρα μιας 

ολόκληρης επιχείρησης- οργάνωσης, καθώς τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να διαχυθούν 

σε πολλαπλά τμήματα εντός του οργανισμού (Robinson και O'Leary-Kelly, 1998, Salin, 

2003), να δημιουργήσουν πρότυπα που διαιωνίζουν τέτοιες συμπεριφορές εντός της 

ομάδας (Robinson και O'Leary-Kelly, 1998) και μ’ αυτό τον τρόπο, ορισμένοι 

επιθετικοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα εάν κατέχουν σημαντικές θέσεις μέσα στον 

οργανισμό, μπορεί να επηρεάσουν την επιθετικότητα όλης της οργάνωσης. Όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα, ο εκφοβισμός στις ομάδες μπορεί επίσης να παράγει 

περισσότερο εκφοβισμό (Ramsay et al, 2010, Robinson και O'Leary-Kelly, 1998). 

 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αντιλήψεις για την επιτυχία της ομάδας ήταν 

χαμηλότερες σε ομάδες που είχαν παρατηρηθεί υποθέσεις εκφοβισμού. Η 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σχετίζεται άμεσα με την εργασιακή τους 
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ικανοποίηση, την ύπαρξη ευχάριστου εργασιακού κλίματος, τη δέσμευση τους στον 

οργανισμό. Οι ατομικές αποδόσεις στην εργασία επηρεάζουν την απόδοση όλης της 

ομάδας, τόσο από την άποψη της παραγωγής όσο και στο πλαίσιο της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 

 

Ο εκφοβισμός μειώνει την οργανωτική αποτελεσματικότητα, εν μέρει, επειδή 

καθιστά τα θύματα πιο πιθανό να απουσιάζουν από την εργασία τους (Hoel και Cooper, 

2000)  και  ορισμένοι να την αφήνουν και να εγκαταλείπουν τον οργανισμό (Hoel 

κ.ά.,2003, Quine, 1999). Για παράδειγμα, σε μία μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

περίπου το ένα τέταρτο των «στόχων» άφησαν τη δουλειά τους, επειδή ήταν θύματα 

εκφοβισμού (Rayner και Cooper, 1997). 

 

Οι απαιτήσεις για υψηλή παραγωγικότητα, η αναζήτηση για αποδοτικότητα και 

ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων οργανισμών συνέβαλαν στη δημιουργία ενός  

ιδιαίτερα στρεσογόνου εργασιακού περιβάλλοντος τόσο για τους εργαζόμενους όσο και 

για τους προϊσταμένους τους, οι οποίοι είναι συνήθως υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή 

αλλαγών κατά τη διάρκεια ταραχωδών οικονομικών συγκυριών. Επομένως είναι πολύ 

πιθανό να εμφανίσουν αυξημένα επίπεδα στρες. Μια πιθανή συνέπεια των εποπτικών 

αρχών που βιώνουν οδυνηρές ή / και ανικανοποίητες συνθήκες εργασίας είναι η 

καταχρηστική εποπτεία (Rafferty et al 2010, Tepper 2007). 

 

Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Burton J.P., Hoobler και Scheuer 

(2012)
26

διαπιστώθηκε ακριβώς η σχέση μεταξύ εργασιακού άγχους- στρες των 

εποπτικών αρχών των οργανισμών και καταχρηστικής εποπτείας των έναντι των  

υφισταμένων τους. Μάλιστα προτείνουν ως τρόπο αντιμετώπισής του τη σωματική 

άσκηση, μιας κι αυτή ρυθμίζει ή ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις του άγχους 

των. Η εστίαση της παρούσας μελέτης στη σωματική άσκηση  δικαιολογείται καθώς 

θεωρείται μια ψυχαγωγική δραστηριότητα που βοηθά το άτομο στην αντιμετώπιση του 

στρες (Gerber et al 2010.,Sonnentag και Zijlstra 2006), στην άμβλυνση των αρνητικών 

                                                 

26
  Burton, J. P., Hoobler, J. M., & Scheuer, M. L. (2012). Supervisor Workplace Stress 

and Abusive Supervision:  The Buffering Effect of Exercise. Journal of Business 

and Psychology, 27(3), 271-279. 
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επιπτώσεών του στην υγεία (Gerber και Puhse 2009) και στην απόκτηση ψυχολογικής 

ανθεκτικότητας σε στρεσογόνα γεγονότα (Lovelace et al. 2007). 

 

2.4.1.γ Κοινωνικό επίπεδο 

 

Ο εργασιακός εκφοβισμός ως μια εξελισσόμενη κοινωνική διαδικασία, λόγω των 

προαναφερομένων επιπτώσεων του στη σωματική και ψυχική υγεία των θυμάτων, 

μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενες διαρκώς ιατρικές δαπάνες, πρόωρη 

συνταξιοδότηση, μεγαλύτερη ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας από τον 

κρατικό μηχανισμό ακόμη και στην πιθανότητα απώλειας των παραγωγικών 

εργαζομένων (Escartín, Zapf, Arrieta και Carballeira, 2011, Hoel, Sparks και Cooper, 

2001,). Μπορεί να επηρεάσει τις διαπροσωπικές σχέσεις πέρα από το χώρο εργασίας, 

καθώς και τα νομικά έξοδα που σχετίζονται με δικαστικές υποθέσεις και πιο 

μακροπρόθεσμα ν’ ασκήσει επιρροή στα επίπεδα ανεργίας (Vega και Comer (2005). 

 

2.1.5 Διερεύνηση εργασιακού εκφοβισμού στην Εκπαίδευση 

 

Ανάμεσα στις μελέτες κι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κι αφορούν τον 

εργασιακό εκφοβισμό αξίζει να αναφερθούν και ορισμένες που διενεργήθηκαν 

αποκλειστικά στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 

Η πιο πρόσφατη και ιδιαίτερα σημαντική online έρευνα ήταν του Mourssi-

Alfash (2014), στα πλαίσια διατριβής του, τόσο σε καθηγητές όσο και μόνιμο 

υπαλληλικό προσωπικό του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, βασιζόμενη σε δομημένα 

ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στη μελέτη αυτή, της δημόσιας  

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταδείχθηκε: 

 το υψηλό ποσοστό έκθεσης του προσωπικού σε περιστατικά bullying. 

Συγκεκριμένα το 82,4% του δείγματος ανέφεραν ότι έχουν βιώσει τουλάχιστον 

μία από τις 22 εκδηλώσεις του εκφοβισμού, που αναφέρονταν στο 

ερωτηματολόγιο, και  πάνω από το ένα τρίτο του δείγματος ανέφεραν ότι είχαν 

βιώσει εκφοβισμό στο χώρο εργασίας. Αυτή είναι μια εξαιρετικά υψηλή 

συχνότητα εμφάνισης αυτής της συμπεριφοράς σε ό, τι αφορά την 
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πανεπιστημιακή κοινότητα, ως μία από τις πιο φωτισμένες και με το λιγότερο 

καταπιεστικό περιβάλλον εργασίας.  

 ότι, ορισμένες δημογραφικές και επαγγελματικές υποομάδες έδειξαν υψηλότερο 

επίπεδο έκθεσης σε εκφοβισμούς στο χώρο εργασίας των από ό, τι άλλες 

υποομάδες. Ειδικότερα, οι γυναίκες, τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης και οι ισπανο-λατίνοι ή οι αφροαμερικανοί αντιμετωπίζουν 

σημαντικά περισσότερο εκφοβισμό στο χώρο εργασίας απ’ ότι οι άνδρες, οι 

έχοντες υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και οι αυτόχθονες αμερικάνοι, 

αντίστοιχα. 

Η έρευνα των  Sulea, Filipescu, Horga, Orțan, Fischmann (2012) που έλαβε 

χώρα σε 193 εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης της Δυτικής Ρουμανίας, είχε ως στόχο 

τη διερεύνηση του τρόπου που διάφορες μορφές διαπροσωπικής κακομεταχείρισης 

στον χώρο εργασίας, όπως καταχρηστική εποπτεία, εξοστρακισμός, υπονόμευση, 

αγένεια κι ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή, σχετίζονται με την επαγγελματική 

εξουθένωση (δηλαδή την εξάντληση, τον κυνισμό και την επαγγελματική 

αναποτελεσματικότητα). Υποστηρίζοντας ότι τα υψηλά επίπεδα διαπροσωπικής  

κακομεταχείρισης θεωρούνται ως διαπροσωπικές απαιτήσεις στην εργασία και είναι 

σημαντικοί παράγοντες-αιτίες των υψηλών επιπέδων της εξουθένωσης, ακόμα και όταν 

λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που αφορούν την προσωπικότητα (δηλαδή, 

ευσυνειδησία, νεύρωση, και τερπνότητα), όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα 

της έρευνας κατέδειξαν τη θετική συσχέτιση μεταξύ διαπροσωπικής κακομεταχείρισης 

στο χώρο εργασίας και επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι : 

 άνθρωποι με υψηλή ευσυνειδησία, λόγω της ικανότητάς τους να οργανώνονται 

οι ίδιοι καλά, να διακατέχονται από αυτοπειθαρχία και να εστιάζουν στην 

στρατηγική αντιμετώπιση του προβλήματος, μπορεί να αισθάνονται λιγότερο 

κουρασμένοι στη δουλειά. 

 Η νεύρωση σχετίζεται σημαντικά με τον κυνισμό και την επαγγελματική 

αναποτελεσματικότητα, καθώς τα άτομα με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού 

βιώνουν άγχος στο περιβάλλον εργασίας τους,  τείνουν να είναι διανοητικά πιο 

μακριά από την εργασία τους και να αισθάνονται λιγότερο αποτελεσματικά στη 

δουλειά τους και ως εκ τούτου καθίστανται  πιο ευάλωτα στην επαγγελματική 

εξουθένωση. 
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 Η τερπνότητα σχετίζεται σημαντικά και αρνητικά με τον κυνισμό και την 

επαγγελματική αναποτελεσματικότητα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη 

διατήρηση θετικών σχέσεων με τους άλλους τείνουν να είναι λιγότερο 

αποστασιοποιημένοι από την εργασία τους και είναι συνήθως πιο 

αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. 

 

Αυτά τα ευρήματα ήταν συνεπή με την πρόβλεψη ότι τα ατομικά  

χαρακτηριστικά παίζουν ρόλο στη βίωση της  επαγγελματικής εξουθένωσης, 

προτείνεται δε η ανάπτυξη στρατηγικών που να μπορούν να μειώσουν ενεργά τους 

τύπους της κακομεταχείρισης που είναι κυρίως υπεύθυνοι για την επαγγελματική 

εξουθένωση ή να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των. 

 

Ακολούθως, μέσα από τη μελέτη των Escartín, Zapf, Arrieta και Carballeira 

(2011)επιχειρήθηκε μια πρώτη διαπολιτισμική προσέγγιση του εργασιακού 

εκφοβισμού. Επιδίωξή της ήταν η σύγκριση των αντιλήψεων των εργαζομένων περί 

workplace bullying δύο διαφορετικών περιοχών του κόσμου: της Κεντρικής Αμερικής 

και της Νότιας Ευρώπης, εστιάζοντας σε τρεις πτυχές της εργασιακής παρενόχλησης: 

την ψυχολογική εναντίον της  σωματικής, τον ιεραρχικό  σε αντιπαραβολή με τον 

οριζόντιο εκφοβισμό, και την άμεση έναντι της  έμμεσης επιθετικότητας. Μέσα από ένα 

δείγμα ευκολίας 246 εργαζομένων,  120 από την Κόστα Ρίκα και 126 από την Ισπανία 

(58 του τομέα της υγείας στην Κόστα Ρίκα και 51 του τομέα της εκπαίδευσης στην 

Ισπανία, οι δε υπόλοιποι 137 συμμετέχοντες είχαν προσληφθεί για διοικητικές 

υπηρεσίες- αναφέρονται δε ως «οι συμμετέχοντες» στην υπηρεσία) αποδείχθηκε ότι: 

 

 οι εργαζόμενοι από την Κεντρική Αμερική τόνισαν περισσότερο τη σωματική 

συνιστώσα του εργασιακού εκφοβισμού από ότι οι της Νότιας Ευρώπης (είναι 

ένα ψυχολογικό φαινόμενο). Ωστόσο,  βρέθηκαν ομοιότητες  στη σύλληψη του 

εργασιακού εκφοβισμού και στις δύο κουλτούρες, 

 τόσο οι εργαζόμενοι της Νότιας Ευρώπης όσο και της Κεντρικής Αμερικής 

ορίζουν τον εργασιακό εκφοβισμό, κυρίως ως  ιεραρχικό φαινόμενο, με υψηλά 

επίπεδα ανδρικής κυριαρχίας, όπου η επιθετικότητα που ασκεί η ηγεσία παίρνει 

τη μορφή της άμεσης στρατηγικής, και 



[31] 

 

 τονίζονται οι άμεσες επιθετικές συμπεριφορές, ειδικά οι συναισθηματικές 

πτυχές αυτών, έναντι των έμμεσων όπως η κοινωνική απομόνωση, η 

κωλυσιεργία ή η κατάχρηση πληροφοριών. 

 

Οι Blase, Blasé και Du (2008), μέσα από τη μελέτη  172 ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν από αμερικανούς εκπαιδευτικούς της στοιχειώδους, μέσης και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσπάθησαν να εντοπίσουν τις αντιλήψεις τους γύρω 

από τις σημαντικότερες πηγές κακομεταχείρισης των από την προϊσταμένη Αρχή, τους 

παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτή, τις επιπτώσεις της, την ένταση αυτής της 

εμπειρίας, αλλά και της διαφοροποίησής της βάσει των δημογραφικών μεταβλητών.  

 

Διαπιστώθηκαν ποικιλότροπες καταχρηστικές συμπεριφορές, με πιο έντονες την 

προσπάθεια εκφοβισμού, τη μη αναγνώριση των ικανοτήτων αλλά και των 

αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μη επιβράβευση, μη υποστήριξη  σε δύσκολες 

αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές και/ή τους γονείς, αδικαιολόγητες επιπλήξεις, 

προσβολές,  παράλογες απαιτήσεις, ευνοιοκρατία προς τους άλλους, με οδυνηρές 

συνέπειες τόσο ψυχολογικές-συναισθηματικές όσο και φυσικές- βιολογικές, οι οποίες 

είχαν άμεση σχέση τόσο με τον ίδιο τους τον εαυτό όσο και με την εργασία τους αλλά 

και τις οικογένειές τους. Παρά το γεγονός ότι περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα αυτή ανέφεραν ότι η κακομεταχείριση από τις εποπτικές αρχές προκάλεσε 

σοβαρές ή εκτεταμένες βλάβες στους εαυτούς τους και το έργο τους, και περίπου το ένα 

τρίτο αυτών δήλωσαν ότι μια τέτοια κακομεταχείριση προκάλεσε σοβαρές βλάβες και 

στις οικογένειές τους (38,4% από τους συμμετέχοντες ανέφεραν αρνητικές επιπτώσεις 

στις σχέσεις τους με τους συζύγους και 25,6% με τα παιδιά), είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητικό το ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς  απέδωσαν 

τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής ζημίας της ζωής τους  στην κακομεταχείριση από 

τους προϊσταμένους τους. Αυτό υποδηλώνει ότι η κακομεταχείριση η προερχόμενη από 

τη Δ/νση θεωρείται ένας από τους πιο επιβλαβής στρεσογόνους παράγοντες για όλους 

τους εργαζόμενους αλλά κυρίως για τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων. 

Μάλιστα, ελαφρώς πάνω από το ήμισυ των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφεραν ότι 

ήταν τόσο επιβλαβής (η κακομεταχείριση) ώστε ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί, και 

πάνω από τα τρία τέταρτα (76,7%) δήλωσαν ότι θα άφηναν τη συγκεκριμένη θέση λόγω 

της ζημίας που προκλήθηκε. Ακόμη πιο ανησυχητικό, οι μισοί (49,4%) εκπαιδευτικοί 

που μελετήθηκαν οι απαντήσεις τους "ήθελαν να αφήσουν τη διδασκαλία συνολικά". 
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Αυτό το εκπληκτικό ποσοστό, πρόθυμο να παραιτηθεί από την επιλέξιμη σταδιοδρομία 

του, σαφώς ως «έσχατη λύση» στρατηγικής αντιμετώπισης, υπογραμμίζει τα 

συντριπτικά επιβλαβή αποτελέσματα της Διευθυντικής κακομεταχείρισης για τους 

εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία. Οι «κακοποιημένοι» δάσκαλοι δεν θεσπίζουν 

στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος εστιασμένες στο πρόβλημα αλλά 

χρησιμοποιούν παθητικές στρατηγικές, όπως αποφεύγοντας τη Δ/νση ή να μιλούν με 

τους συναδέλφους τους για υποστήριξη. Ευτυχώς, μόνο ένα μικρό ποσοστό 

χρησιμοποιεί τις «γρήγορες λύσεις» (αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών). Παράγοντες δε που 

οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι συμβάλλουν στην κακομεταχείριση τους ήταν η 

πολιτική του σχολείου (61%), η ηλικία του δασκάλου (34,9%), το φύλο του δασκάλου 

(24,4%) και η θρησκεία του δασκάλου (12,8%). 

 

Με βάση τα αποτελέσματα  έρευνας που διεξήχθη από τους Djurkovic, 

McCormack και Casimir (2008)σε 335 δασκάλους της Αυστραλίας (240 σε 

κυβερνητικά σχολεία και 95 σε μη κυβερνητικά) έγινε αντιληπτό ότι η οργανωσιακή 

υποστήριξη μετριάζει την σχέση μεταξύ εργασιακού εκφοβισμού και  πρόθεσης των 

«θυμάτων» να φύγουν. Όσο μεγαλύτερη υποστήριξη παρείχαν οι οργανισμοί σε 

ανθρώπους που ήταν θύματα εργασιακού εκφοβισμού τόσο η πρόθεση τους περί 

εγκατάλειψης της οργάνωσης απομακρύνονταν. Η μεγάλη έμφαση που δίνεται στις 

διαπροσωπικές σχέσεις στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού μπορεί να δημιουργήσουν 

ένα περιβάλλον που να είναι ευνοϊκό για τον εκφοβισμό (Hubert και vanVeldhoven, 

2001).Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Αυστραλία, όπου διεξήχθη η μελέτη αυτή, 

χαρακτηρίζεται από τον αυξανόμενο φόρτο και ωρών εργασίας. 

 

Η οργανωσιακή υποστήριξη βρέθηκε να έχει σημαντική επίδραση στην 

ικανοποίηση από την εργασία και την καριέρα μεταξύ των δασκάλων (Erdogan et al., 

2004). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ότι αμβλύνει ή αντισταθμίζει τις αρνητικές 

επιπτώσεις από το χαμηλής απόδοσης έργο. Συγκεκριμένα, δάσκαλοι με υψηλά επίπεδα  

οργανωσιακής υποστήριξης βρέθηκαν να είναι ικανοποιημένοι με τη σταδιοδρομία τους 

ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπήρχε χαμηλή αντιστοιχία μεταξύ της δικής τους 

απόδοσης και εκείνης του οργανισμού (Erdogan et al., 2004). Επίσης, επηρεάζει έντονα 

συστημικές πτυχές της συναισθηματικής κακοποίησης κατά την εργασία (Keashly, 

2001). Για παράδειγμα, η στήριξη από τους συναδέλφους και τους επόπτες, καθώς και 

η παρουσία και αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών πολιτικών στο χώρο εργασίας 
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βοηθά τα θύματα να αντιμετωπίσουν την κακοποίηση στην εργασία και ν’ 

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Η Οργανωτική υποστήριξη είναι ένα είδος 

κοινωνικής ανταλλαγής μεταξύ των εργαζομένων και των οργανώσεών τους, σύμφωνα 

με την οποία οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι, με βάση τον τρόπο με τον οποίο τους 

αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις τους, ο οργανισμός εκτιμά τις εισφορές τους  και 

νοιάζεται για την ευημερία τους. Η Κοινωνική ανταλλαγή  οδηγεί στην ανάπτυξη της 

πίστης, της εμπιστοσύνης και σε μη καθοριζόμενες υποχρεώσεις με βάση τον κανόνα 

της αμοιβαιότητας. Είναι αναμφισβήτητο ότι η κοινωνική ανταλλαγή  μεταξύ των 

εργαζόμενων και των  οργανώσεών τους  δημιουργεί  μια απροσδιόριστη υποχρέωση εκ 

μέρους των εργαζόμενων  να παραμείνουν  στην οργάνωση. Τη βάση των ανωτέρω 

επιχειρημάτων επιβεβαίωσε και η παρούσα έρευνα με την αρνητική συσχέτιση που 

βρέθηκε μεταξύ οργανωσιακής υποστήριξης και πρόθεσης των εργαζομένων περί 

εγκατάλειψης του οργανισμού. 

 

Η ποιοτική μελέτη των Lewis και Orford (2005), βασισμένη στις αναλυτικές 

συνεντεύξεις 10 Βρετανών εργαζόμενων γυναικών στο δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης 

και της υγείας –τομείς με υψηλά ποσοστά εκφοβισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο- που 

υπήρξαν θύματα εργασιακού εκφοβισμού, διερεύνησε τις κοινωνικές διεργασίες του 

εργασιακού εκφοβισμού. Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας κατέδειξε τη σχέση 

που υφίσταται μεταξύ της αποκάλυψης περιστατικών εκφοβισμού και των αντιδράσεων 

των άλλων, τόσο εντός του εργασιακού περιβάλλοντος όσο κι εκτός αυτού, καθώς και 

στην ψυχολογική υγεία των θυμάτων. Αυτή η έρευνα, υπογραμμίζοντας το ρόλο των 

κοινωνικών διαδικασιών και του κοινωνικού περιβάλλοντος, και όχι μεμονωμένα της 

προσωπικότητας του θύματος ή των χαρακτηριστικών του, παρέχει εξηγήσεις τόσο για 

την ανάπτυξη του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας αλλά και των επιπτώσεών του στα 

θύματα-στόχους.  

Σ’ ένα δείγμα αποτελούμενο από 677 εργαζόμενους, προερχόμενους από πέντε 

διαφορετικούς εργασιακούς πληθυσμούς (Διευθυντές, εκπαιδευτικοί, τεχνικοί, χειριστές 

τηλεφωνικού κέντρου, και μηχανικοί), τριών μεγάλων ευρωπαϊκών οργανώσεων: ένα 

εργοστάσιο στην Πορτογαλία, εκπαιδευτικοί από την Ισπανία, και μια εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρονται  τα ευρήματα της έρευνας των 

Jennifer, Cowie και Ananiadou (2003) γύρω από τις αντιλήψεις των εργαζομένων  περί 

των συνθηκών εργασίας που υφίστανται τόσο στο οργανωσιακό τους περιβάλλον όσο 
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και στον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο, καθώς και τις εμπειρίες τους από τον  

εργασιακό εκφοβισμό.  Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι (α) 

παράγοντες που αναφέρονται στο εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή την κοινωνική και 

οργανωτική δομή του οργανισμού, όπως ασάφεια ρόλων και σύγκρουση των σχέσεων 

εργασίας,  αποτελούν σημαντικοί προάγγελοι εμπειριών εργασιακού εκφοβισμού, (β) 

παράλληλα με τους θύτες και τα θύματα του εκφοβισμού εντοπίζεται η ύπαρξη και μιας 

νέας κατηγορίας εργαζομένων που πλήττεται από το πρόβλημα του εκφοβισμού χωρίς 

όμως να χαρακτηρίζονται ως «θύματα» αυτού. Είναι τα άτομα που ενώ δέχονται 

επιθέσεις εκφοβισμού, είτε λόγω χαρακτήρα είτε λόγω του ρόλου τους στον οργανισμό 

δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως  θύματα αυτού. Προτείνεται το ποσοστό των  μη-

θυμάτων του εκφοβισμού να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για την ψυχική υγεία κι 

ευεξία του οργανισμού. Υποστηρίζεται ότι πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τη σχέση 

δράστη - θύματος, στο ευρύτερο κοινωνικό και οργανωτικό πλαίσιο, εάν θέλουμε να 

κατανοήσουμε πλήρως το φαινόμενο. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί μόνο ο εντοπισμός των 

θυμάτων του  εκφοβισμού στο χώρο εργασίας. Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν 

ότι ένα μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού αντιμετωπίζει συμπεριφορές 

εκφοβισμού στο χώρο εργασίας τους. Η ταυτότητα δε του ρόλου των συμμετεχόντων, 

εκφοβισμένων μεν αλλά μη θυμάτων δε, είναι σημαντική με πολύ σοβαρές συνέπειες 

για τις πολιτικές και πρακτικές της διοίκησης. 

 

Τέλος, ο Lewis (1999) πραγματοποίησε μια διερευνητική μελέτη σχετικά με τον 

εργασιακό εκφοβισμό στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στα ανώτερα 

εκπαιδευτικά  ιδρύματα της Ουαλίας. Συλλέγοντας στοιχεία από 20 δομημένες 

συνεντεύξεις μελών της διοίκησης προσωπικού και συνδικαλιστών, μια ταχυδρομική 

έρευνα από υψηλότερα μέλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τέως συνδικαλιστές 

στην Ουαλία και εις βάθος συνεντεύξεις με ένα μικρό αριθμό των θυμάτων του 

εκφοβισμού, έγινε σύγκριση αντιλήψεων κι εμπειριών σε έξι τομείς: τον εκφοβισμό στο 

χώρο εργασίας, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη φυλετική παρενόχληση, τις διακρίσεις 

του σεξ και τις  άδικες  και μειωμένες  ευκαιρίες προαγωγής. Καταβλήθηκε προσπάθεια 

να εντοπιστούν οι λόγοι πρόκλησης του εργασιακού εκφοβισμού καθώς και το είδος 

των πολιτικών που θα πρέπει να εφαρμοστούν προς αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Αναγνωρίστηκε η διαρκώς αυξανόμενη πίεση στις οργανώσεις του δημόσιου τομέα. Ως 

κύριες αιτίες πρόκλησης εκφοβισμού κατατάσσονται η έλλειψη εκπαιδευμένων 

ανώτερων και μέσων διευθυντικών στελεχών και η ανισορροπία δύναμης μεταξύ των 
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διευθυντών και καθηγητών Ακολουθούν οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και η 

εργασιακή ανασφάλεια, όπως και οι αξίες και οι πεποιθήσεις του οργανισμού. Κάπως 

χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται  εξωτερικοί παράγοντες, όπως η 

χρηματοδότηση και η ενσωμάτωση συμβάσεων μετά από αλλαγές.       Συμπεραίνει δε 

ότι ο εκφοβισμός δεν είναι μια «μανία» και απαιτείται  να εργαστούν όλοι προς την 

κατεύθυνση μιας πολιτικής. Η συμβουλευτική τόσο στο θύτη όσο και στο θύμα 

φαίνεται να είναι στην καλύτερη περίπτωση ατελής, με καμία πρόβλεψη για τα 

προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων. Επομένως η ύπαρξη οργανωτικών ομάδων 

αυτοβοήθειας είναι μια καλή  στρατηγική που δικαιολογεί την εξέταση από εκείνους 

που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του εργασιακού εκφοβισμού. 

 

2.1.6. Έρευνες Πεδίου στην Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

Πολύ λίγες είναι οι έρευνες που να μας διαφωτίζουν και να παρέχουν πρόσθετες 

πληροφορίες για το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού στην Ελλάδα. Ακόμη δε 

λιγότερες αυτές που να πραγματοποιήθηκαν στον Ελλαδικό εργασιακό χώρο.  

 

Η μελέτη των Galanaki και Papalexandris (2013) είχε ως στόχο τη διερεύνηση 

εναλλακτικών τρόπων μέτρησης της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και την 

πρόταση, σ’ αυτούς που ασχολούνται με τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων  και τους 

ακαδημαϊκούς, ενός ενιαίου και κοινού τρόπου για την αξιολόγηση του φαινόμενου. Με 

βάση μια έρευνα σε 840 κατώτερα και μεσαία στελέχη της διοίκησης από διάφορους 

τομείς στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι:  

Α) Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας ακολουθεί κατάφωρα παρόμοια σχήματα 

με εκείνα που έχουν αναφερθεί σε σχετικές μελέτες στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα 

ποικίλουν ανάλογα με την μέτρηση και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Το 13% 

των ερωτηθέντων, ή εναλλακτικά το 7,3%, σύμφωνα με τη μέθοδο της αυτό-

αξιολόγησης, εμπίπτουν στην κατηγορία «θύματα εκφοβισμού». Η χρήση του 

ερωτηματολογίου NAQ (Negative Acts Questionnaire) και η επακόλουθη εφαρμογή της 

λειτουργίας του συμπλέγματος ανά ομάδα στο NAQ, αποφεύγοντας την 

υποκειμενικότητα της μεθόδου της αυτό-αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη και τη 

διάσταση της συχνότητας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον ορισμό του σχολικού 

εκφοβισμού, είναι οι πλέον ενδεδειγμένες.  Μάλιστα η «λανθάνουσα» ανάλυση ανά 
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ομάδα πάνω στις αρνητικές πράξεις του ερωτηματολογίου, όπως είχε προταθεί 

προηγουμένως από άλλους συγγραφείς, βρίσκεται να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη 

ακρίβεια την πραγματικότητα της εμφάνισης του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, σε 

σχέση με άλλα μέσα (αυτοεπισήμανση –αυτοαξιολόγηση- ή επιχειρησιακή 

μεθοδολογία, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί εδώ). Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης 

είναι πολύτιμα για τους ερευνητές και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να μετρήσουν 

ή να συγκρίνουν την εμφάνιση του εργασιακού εκφοβισμού στις οργανώσεις τους, με 

βάση συγκεκριμένα και αποδεκτά πρότυπα, σε όλο τον κόσμο. 

Β) Με εξαίρεση τις βόρειες χώρες (Σκανδιναβία) όπου υπάρχει μια νομική 

υποδομή για την προστασία από τον εκφοβισμό και μια υψηλότερη συνείδηση περί 

αυτού, λόγω και του μεγάλου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος για το θέμα (η Δανία και η 

Φινλανδία, έχουν βρεθεί στο 2% και 1%, αντίστοιχα, σύμφωνα με το κριτήριο της 

αυτοαναφοράς, ή η Σουηδία, όπου έχει βρεθεί στο 3,5% σύμφωνα με το λειτουργικό 

κριτήριο (Høgh και Dofradottir 2001), τα ευρήματα είναι παρόμοια με την εικόνα που 

απεικονίζονται στην τρέχουσα ελληνική μελέτη. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, σύμφωνα 

με το κριτήριο της αυτοαναφοράς το 8,8% των ερωτηθέντων είναι θύματα εκφοβισμού 

(Salin 2001), ενώ υπάρχουν χώρες όπου η εμφάνιση του εκφοβισμού στο χώρο 

εργασίας είναι  συχνότερα από αυτό της Ελλάδας. Τέτοιες είναι οι μελέτες από το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Αυστρία, όπου περιστατικά εκφοβισμού στο 

χώρο εργασίας φτάνουν στο 10,6%, 23,1% και έως 26%, αντίστοιχα (Hoel et al., 2010, 

O'Moore, Lynch και Niamh, 2003,) 

Γ) Στην Ελλάδα, όπως και στην πλειοψηφία της Ευρώπης, ο εκφοβισμός στο 

χώρο εργασίας είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί, τόσο από τις οργανώσεις/τους 

εργοδότες όσο κι από τα ιδρύματα ή  τους κρατικούς φορείς. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι στην Ελλάδα, ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας  δεν είναι κάτι για το οποίο ο 

εργαζόμενος προστατεύεται από το νόμο. Ο εργαζόμενος μπορεί μόνο να επικαλεστεί   

την ευθύνη του εργοδότη ως προς την προσφορά του/της ενός ασφαλούς και υγιούς 

εργασιακού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι μπορούν να προστατευθούν, 

νομικά, μόνο εάν η υγεία τους φαίνεται να είναι σε κίνδυνο μέσα από την αρνητική ή 

εκφοβιστική συμπεριφορά. 

 

Αξίζει να επισημανθεί και η έρευνα των Power, Brotheridge, κ.α. (2013) που 

είχε ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της πολιτιστικής κουλτούρας διαφορετικών 

χωρών στον εργασιακό εκφοβισμό. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 1484 
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φοιτητές και αποφοίτους του MBA, από 14 χώρες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι 

εργάστηκαν σε διευθυντικές θέσεις και κατηγοριοποιήθηκαν σε 6 ομάδες χωρών  

(Κομφουκιανή Ασία, Αγγλόφωνες χώρες, Νότια Ασία, Λατινική Αμερική, Ανατολική 

Ευρώπη και Υποσαχάρια Αφρική). Οι Έλληνες συμμετέχοντες ήταν 104 και ήταν στην 

ομάδα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με την Πολωνία και την Ουγγαρία. 

Συμπερασματικά κατέληξε ότι: 

 

 Χώρες- κοινωνίες προσανατολισμένες στις υψηλές αποδόσεις (Κομφουκιανή 

Ασία) είναι πιο ανεκτικές σε περιστατικά bullying. Ίσως θεωρούν τον 

εκφοβισμό ως μια αποδεκτή τιμή για τις επιδόσεις τους, υποδηλώνοντας ότι οι 

εργαζόμενοι με αυτό τον προσανατολισμό μπορούν να δουν το σωματικό 

εκφοβισμό ως δικαιολογία προκειμένου να επιτύχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

 Κοινωνίες προσανατολισμένες σε αξίες όπως ο άνθρωπος και οι σχέσεις μεταξύ 

των, είναι λιγότερο ανεκτικές σε εκφοβιστικές συμπεριφορές (Υποσαχάρια 

Αφρική και Λατινική Αμερική). 

 Ο σωματικός εκφοβισμός είναι  λιγότερο αποδεκτός από τον εκφοβισμό που 

σχετίζεται με την εργασία, τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά 

στις Αγγλόφωνες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία) η μη αποδοχή 

του εκφοβισμού αντανακλά μια μεγαλύτερη ανησυχία για δικαιοσύνη απ’ ότι σε 

άλλες  κοινωνίες που ενθαρρύνονται λόγω του νομικού τους συστήματος. 

 Τα αποτελέσματα, δεν είναι ενθαρρυντικά και για την Ανατολική Ευρώπη, στην 

οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Μπορεί να μην κατέχει τα πρωτεία της 

Κομφουκιανής Ασίας αλλά όσον αφορά την αποδοχή του εκφοβισμού που 

σχετίζεται με την εργασία  βρίσκεται στη 2η θέση, ενώ ως προς την αποδοχή 

του  σωματικού bullying κατέχει την 3η θέση.   Πράγμα που υποδηλώνει ότι 

πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα  για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 

Χρήσιμες  πληροφορίες που βοηθούν στην ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχει η έρευνα των Niedhammer, Sultan-Taieb, Chastang, 

Vermeylen και Parent-Thirion (2012) που σκοπός της ήταν η διερεύνηση των διαφορών 

σε διάφορες εκθέσεις ψυχοκοινωνικών παραγόντων εργασίας μεταξύ 31 ευρωπαϊκών 

κρατών, 25 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4 υποψήφιων υπό ένταξη χωρών και 2 μελών της 

Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Ένωσης Εμπορίου. Χρησιμοποιώντας το ίδιο ερωτηματολόγιο 
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σε όλες τις χώρες και μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα  881 ανδρών και 799 

γυναικών (αυτοαπασχολούμενων και υπαλλήλων) μελετήθηκαν δεκαοκτώ 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες εργασίας, όπως: χαμηλό περιθώριο λήψης αποφάσεων, 

υψηλές ψυχολογικές απαιτήσεις, εργασιακή πίεση-υπερκόπωση, χαμηλή κοινωνική 

υποστήριξη, σωματική βία, σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμός, διακρίσεις, 

επαγγελματική και οικογενειακή ισορροπία, πολλές ώρες εργασίας, μεγάλη 

προσπάθεια, εργασιακή ανασφάλεια, χαμηλή προώθηση της απασχόλησης, χαμηλή 

ανταμοιβή-επιβράβευση, ανισορροπία μεταξύ προσπάθειας και ανταμοιβής,  οι οποίοι 

είναι σημαντικοί, διότι η υψηλή επικράτησή τους στον εργασιακό πληθυσμό 

υποδηλώνει ότι τον ουσιώδη ρόλο τους στην αύξηση των ασθενειών. Συμπαράγοντες 

ήταν η ηλικία, ο αριθμός των εργαζομένων στο νοικοκυριό, το επάγγελμα, η 

οικονομική δραστηριότητα, αυτοαπασχολούμενοι/υπάλληλοι, δημόσιος/ιδιωτικός 

τομέας και πλήρη/μερική απασχόληση. Τέσσερις παράγοντες αφορούσαν τη βία στο 

χώρο εργασίας, ήτοι τη σωματική βία, την σεξουαλική παρενόχληση, τον εκφοβισμό 

και τις διακρίσεις. 

 

Παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες 

εργασίας ανάμεσα στα κράτη. Αυτά που μας αφορούν και παρατηρήθηκαν για τη χώρα 

μας είναι ότι, μαζί με την Τουρκία, την Τσεχία και τη Λιθουανία, παρουσιάζει υψηλό 

βαθμό επικράτησης της έκθεσης σε τέσσερις περίπου ψυχοκοινωνικούς παράγοντες από 

τους προαναφερόμενους και στα δύο φύλα, άνδρες και γυναίκες.  Επίσης, είναι 

σημαντικό ότι στη  Γαλλία, την Ελλάδα, την  Πολωνία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και 

τη Γερμανία, επικρατεί μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια, σε αντίθεση με την Αυστρία, 

Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι πολύ χαμηλό το 

ποσοστό (Erlinghagen, 2007). 

 

Καθώς ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οργανώσεις και  πολυεθνικές 

επιχειρήσεις λειτουργούν σε πολλές χώρες και απασχολούν όλο και πιο ποικιλόμορφο, 

πολυπολιτισμικό εργατικό δυναμικό.  Σκοπός της εργασίας των Kernan, Watson, Chen 

και Kim (2011) ήταν να αναλύσει τον αντίκτυπο των πολιτιστικών αξιών στη σχέση 

μεταξύ καταχρηστικής εποπτείας, ή εργασιακού εκφοβισμού, και επαγγελματικών  

στάσεων  των εργαζομένων, όπως εργασιακή ικανοποίηση , εργασιακή συμμετοχή, 

αρνητική ευημερία και την αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη. Μέσα από 

έρευνα που διενεργήθηκε σε 158 εργαζόμενους φοιτητές του τμήματος επιχειρήσεων 
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ενός πανεπιστημίου (mid-Atlantic) των ΗΠΑ και 133 εργαζόμενων φοιτητών του 

προγράμματος διοίκησης επιχειρήσεων Πανεπιστημίου της Νότιας Κορέας, 

διαπιστώθηκε ότι οι συνέπειες της καταχρηστικής εποπτείας  στη στάση των 

εργαζομένων σχετίζονται  με  κάποιες, αλλά όχι όλες, τις πολιτιστικές αξίες. Τα 

στοιχεία αποδεικνύουν ότι ορισμένα από τα μέτρα που χρησιμοποιούνται συνήθως στην 

οργανωτική έρευνα δεν είναι αμετάβλητα σε όλους τους πολιτισμούς. Η συγκεκριμένη 

επικεντρώνεται σε τρεις πολιτιστικές αξίες, τη δύναμη-εξουσία-ισχύς, τα επιτεύγματα- 

αποτελέσματα των προσπαθειών και την καλοσύνη. Όσον αφορά την επίτευξη 

αποτελεσμάτων, οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται περισσότερο να αποκτήσουν 

κοινωνική έγκριση από τις εποπτικές αρχές τους ή να αποτιμώνται από τους άλλους, 

υποφέρουν περισσότερο από καταχρηστικές εποπτικές συμπεριφορές, όπως κι αυτοί οι 

οποίοι εκτιμούν τη δίκαιη μεταχείριση από τους συναδέλφους, κυρίως  όμως από το 

αφεντικό τους. 

 

Στην ως άνω μελέτη αναφέρεται ότι σύμφωνα με έρευνα του Schwartz (1994), ο 

συνδυασμός των αξιών των υψηλών επιτευγμάτων και υψηλών τιμών καλοσύνης 

μπορεί να βρεθεί στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Νέα Ζηλανδία, καθώς οι χώρες 

αυτές επέδειξαν υψηλού  επιπέδου σημασία σ’ αυτούς τους δύο τύπους αξίας. Μπορεί 

να είναι ιδιαίτερα σημαντική, σε αυτές τις περιοχές, η παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς του επόπτη και των στάσεων των εργαζομένων. Συνιστάται πάντως στη 

διεύθυνση προσωπικού των οργανισμών, καθώς τα περιστατικά εργασιακού 

εκφοβισμού λαμβάνουν χώρα «λαθραία», να φροντίζουν να λαμβάνουν γνώση αυτών 

έγκαιρα, πράγμα που θα τους επιτρέψει το σχεδιασμό μηχανισμών που αποσκοπούν στη 

μείωση ή την πρόληψη της καταχρηστικής συμπεριφοράς. 

 

Τέλος, στην έρευνα των Escartín, Zapf, Arrieta και Carballeira (2010), στην 

οποία αναφερθήκαμε και παραπάνω στην υποενότητα  που αφορά μελέτες σχετικές με 

την εκπαίδευση, γίνεται αναφορά και σε κάποια πολιτιστικά χαρακτηριστικά των 

Ελλήνων, ως συμπεριλαμβανομένων  αυτών της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία, 

Πορτογαλία, Γαλλία, Ελλάδα), που έχουν αντίκτυπο κι επηρεάζουν τον εργασιακό 

εκφοβισμό. Και συγκεκριμένα, (α) η αποφυγή υψηλής αβεβαιότητας στον εργασιακό 

χώρο (δηλ. το βαθμό στον οποίο τα μέλη μιας οργάνωσης ή της κοινωνίας προσπαθούν 

να αποφύγουν την αβεβαιότητα με την επίκληση σε καθιερωμένες κοινωνικές νόρμες, 

τελετουργικά και γραφειοκρατικές πρακτικές) καθώς και (β) η υψηλή απόσταση 
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εξουσίας (δηλ. ο βαθμός στον οποίο τα μέλη ενός οργανισμού ή η κοινωνία αναμένει 

και συμφωνείται ότι η εξουσία θα πρέπει να είναι στρωματοποιημένη κι επικεντρωμένη 

στα ανώτερα επίπεδα ενός οργανισμού ή κυβέρνησης). 

 

2.2 Οργανωσιακή Δικαιοσύνη 

2.2.1 Εννοιολογική προσέγγιση οργανωσιακής δικαιοσύνης 

 

Ο όρος οργανωσιακή δικαιοσύνη (organizational) επινοήθηκε από τον Greenberg 

(1986)  κι αναφέρεται στη μελέτη των αντιλήψεων που έχουν οι άνθρωποι για τη 

δικαιοσύνη στους οργανισμούς.  

                        «Η Δικαιοσύνη είναι στο μάτι του θεατή» (Greenberg,1996). 

Αντανακλά ακριβώς τις αντιλήψεις των εργαζομένων ότι η λήψη και υλοποίηση 

των αποφάσεων σ’ έναν οργανισμό είναι ηθικά ορθή.  Σχετίζεται με τις απόψεις αυτών 

για τις αποφάσεις και τις πρακτικές της διοίκησης του οργανισμού (Witt, 1993, σ. 19). 

Μπορεί η οργανωσιακή δικαιοσύνη να οριστεί  και ως η μελέτη της δικαιοσύνης στο 

χώρο εργασίας (Byrne και Cropanzano,2001). 

 

Διαστάσεις της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης 

 

   Η  οργανωσιακή δικαιοσύνη λαμβάνει διάφορες μορφές, οι οποίες είναι 

γνωστές ως διανεμητική, διαδικαστική, διαπροσωπική και κατά τους Greenberg και 

Baron η νέα έννοια της  πληροφοριακής δικαιοσύνης
27

.  

 

   Η Διανεμητική Δικαιοσύνη, σύμφωνα πάντα με τους Greenberg και Baron, 

επικεντρώνεται στις πεποιθήσεις των ανθρώπων ότι λαμβάνουν δίκαια ποσά βάσει της 

εκτίμησης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους. Αναφέρεται λοιπόν στην αμοιβή των 

εργαζομένων, δηλαδή τη δικαιοσύνη του ποιος  παίρνει τι (δίκαιες αμοιβές βάσει της 

αρχής της ισότητας).  

 Η διανεμητική δικαιοσύνη σχετίζεται με τη δίκαιη κατανομή των πόρων μεταξύ 

των μελών της οργάνωσης, βασιζόμενη στη θεωρία της ισότητας- όπως αναπτύχθηκε 

                                                 

27 Greenberg, J. & Baron, Α.R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, 

(Μετ. Α.Σ. Αντωνίου). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 
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από τον Adams (1965)-  και στη θεωρία περί δικαιοσύνης του Rawls (1999). Ο Rawls 

πιστεύει ότι κάθε ανθρώπινο ον πρέπει να απολαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και  

ελευθερίες, όσο και άλλα ανθρώπινα όντα, και ότι οι κοινωνικές και οικονομικές 

ανισότητες πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να  ωφεληθούν οι πάντες. Σύμφωνα δε με 

τον Adams (1965), τα άτομα συγκρίνουν την προσπάθεια που κατέβαλαν με το 

αποτέλεσμα που έλαβαν, σε σχέση με την προσπάθεια και το αποτέλεσμα των άλλων  

συναδέλφων τους στον ίδιο χώρο εργασίας. 

 

Ο Organ (1988) δήλωσε  ότι  η διανεμητική δικαιοσύνη  αποδίδεται με βάσει τη 

θέση, την αρχαιότητα, την απόδοση, την προσπάθεια, τις ανάγκες και τον προσδιορισμό 

του μισθού. Τέλος πρότεινε τρεις κανόνες σχετικά με τη διανομή, ήτοι τη δικαιοσύνη, 

την ισότητα και τις ανάγκες, που μπορούν να εκληφθούν και ως  διαστάσεις της 

διανεμητικής δικαιοσύνης (Koopmann, 2002). Η Διανεμητική δικαιοσύνη στους 

οργανισμούς είναι μια έννοια που εξηγεί την κατανομή όλων των αποκτημάτων, όπως 

φόρους, αγαθά, υπηρεσίες, ευκαιρίες, τιμωρίες / ανταμοιβές, ρόλους, μισθούς αλλά  και 

την προώθηση μεταξύ των ατόμων, με βάσει τις ομοιότητες και διαφορές τους (Foley et 

al., 2002, Greenberg, 1990,Walster κ.ά., 1978) 

 

Η  Διαδικαστική δικαιοσύνη αναφέρεται στις αντιλήψεις των ανθρώπων για το 

θεμιτό των διαδικασιών που ακολουθούνται σ’ έναν οργανισμό προκειμένου να 

καθοριστούν τα αποτελέσματα που λαμβάνουν. Σχετίζεται με τους θεμιτούς- δίκαιους  

τρόπους που πρέπει ν’ ακολουθούνται στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.           

Σύμφωνα με τον Konovsky (2000), η διαδικαστική δικαιοσύνη έχει σχέση με τον τρόπο 

λήψης των αποφάσεων που αφορούν όμως τη διανομή, είτε των μηχανισμών είτε των 

αμοιβών.  

 

Διαδικαστική δικαιοσύνη είναι η αντίληψη περί ισότητας, υπό την έννοια της 

δίκαιης μεταχείρισης με σεβασμό στη διαφορετικότητα, όσον αφορά τους κανόνες και 

κανονισμούς που εφαρμόζονται στη διαδικασία επιβράβευσης ή τιμωρίας σ’ έναν 

οργανισμό. Για τη διαμόρφωση των κρίσεων περί διαδικαστικής δικαιοσύνης, οι 

άνθρωποι , σύμφωνα με τους Greenberg και Colquitt, 2005, λαμβάνουν υπόψη τους 

διαφόρους παράγοντες, κυριότεροι από τους οποίους είναι το δικαίωμα του λόγου στη 

λήψη των αποφάσεων, η συνέπεια στην εφαρμογή των νόμων, η ακρίβεια στη χρήση 
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των πληροφοριών, η αμεροληψία, η ευκαιρία του να ακουστεί κάποιος, όπως και το 

δικαίωμα της επανεξέτασης.  

 

 Η Διαπροσωπική δικαιοσύνη   σχετίζεται με τις αντιλήψεις των ανθρώπων ως 

προς το αν αντιμετωπίζονται με θεμιτό τρόπο από τους προϊσταμένους τους. Έγκειται, 

κυρίως, στις σχέσεις μεταξύ των προϊσταμένων με τους υφιστάμενούς τους, όπου 

πρέπει να υπάρχει δίκαιη και ευπρεπή αντιμετώπιση των (σεβασμός της 

προσωπικότητας).  

 

          Το 1986, όταν οι Bies και Moag πρότειναν  την τρίτη διάσταση της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης, ήτοι τη διαπροσωπική, την όρισαν ως τον τρόπο που η 

διοίκηση αντιμετωπίζει το δέκτη της δικαιοσύνης και αφορά την ανθρώπινη πλευρά 

των οργανωτικών πρακτικών (Cohen-Charash και Spector, 2001). Ασχολείται γενικά με 

τις έννοιες της ευγένειας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού μεταξύ προϊσταμένων και 

υφισταμένων κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας ( Bies και Moag, 1986, Eskew, 

1993). 

 

 Τέλος, η πληροφοριακή δικαιοσύνη, κατά τους Greenberg και Baron, 

αναφέρεται στις αντιλήψεις των ανθρώπων για τις θεμιτές πληροφορίες που 

χρησιμοποιούνται ως βάση για τη λήψη της απόφασης.   

 

 Παράλληλα με τα προαναφερόμενα, οι  Greenberg και Lind (2000) και ο 

Levanthal et al. (1980)
28

 διατύπωσαν και μια σειρά από  Αρχές –αξιώματα - της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης προκειμένου να αποδώσουν το πραγματικό νόημα και την 

ουσία  αυτής και ειδικότερα της διανεμητικής και διαδικαστικής διάστασης της. Και 

συγκεκριμένα: 

1. την αρχή της ισότητας, οι εισφορές προς το οργάνωση να είναι ανάλογες των 

εισοδημάτων των ατόμων. Απαιτεί μια αμερόληπτη δικαιοσύνη που ισορροπεί 

την ισότητα και την ισοτιμία. 

                                                 

28 Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: no justice 

without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259. 
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2. της συνέπειας, η συνεπής συμπεριφορά της  ηγεσίας είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση ενίσχυσης της αντίληψης για δικαιοσύνη 

3. της αντίληψης, η προσωπική αντίληψη περί δικαιοσύνης συμβάλλει στη γενική 

αντίληψη περί αυτής 

4. της συμμετοχής, η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων ενισχύει τη 

δικαιοσύνη  

5.  της ισοτιμίας, η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

ιδιοτέλεια και να διαμορφώνεται με βάση τη συλλογική αποστολή του 

οργανισμού 

6. της ηθικής, ακολουθούνται τα ηθικά πρότυπα 

7. της αντιπροσώπευσης, οι αποφάσεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα 

ενδιαφερόμενα μέλη και ιδιαίτερα εκείνα που θα επηρεαστούν άμεσα από αυτές 

8. της διόρθωσης, σχετίζεται με την βελτίωση των «κακών» και λανθασμένων 

αποφάσεων 

9. της ακρίβειας, οι αποφάσεις βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες 

10. της διαπροσωπικής δικαιοσύνης, η μεταχείριση με σεβασμό και η παροχή 

ευαισθησίας και αξιοπρέπειας προάγουν την έννοια της δικαιοσύνης. 

 

  

 2.2.2 Μέτρηση οργανωσιακής δικαιοσύνης 

 

Για τη μέτρηση της οργανωσιακής δικαιοσύνης λαμβάνονται υπόψη διάφορες 

κλίμακες που έχουν διαμορφωθεί, όπως  από τους  Niehoff και Moorman (1993), Price 

και Mueler (1986) και  Colquit (2001).  

 

Διαμορφώνοντας ένα ερωτηματολόγιο, με ενότητες-items που αναφέρονται σε 

κάθε διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης, διαδικαστική, διανεμητική και 

διαπροσωπική, αντλούνται οι απαραίτητες για την έρευνα πληροφορίες. Παραδείγματα 

των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια είναι «Οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που  τους επηρεάζουν» (αρχή της συμμετοχής)- 

διαδικαστική δικαιοσύνη, «Ο δ/ντης εμμένει στα υψηλά ηθικά πρότυπα» (ηθική αρχή)  

«Ο Δ/ντης τους  αντιμετωπίζει όλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια» (Αρχή της 

διαπροσωπικής δικαιοσύνης), «ο οργανισμός μου έχει υπάρξει δίκαιος όσον αφορά την 

ανταμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσπάθειας»- διανεμητική 
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δικαιοσύνη. Οι απαντήσεις δε στις τιθέμενες ερωτήσεις δίνονται κατά μήκος μιας 

κλίμακας Likert, συνήθως πέντε σημείων , χωρίς να αποκλείεται αυτή των επτά 

σημείων,  από διαφωνώ έντονα έως  συμφωνώ έντονα. 

 

2.2.3  Προσδιοριστικοί παράγοντες οργανωσιακής δικαιοσύνης 

 

Με το άκουσμα της λέξης «δίκαιος οργανισμός» η εικόνα που δημιουργείται  

είναι αυτή του ηθικού οργανισμού, που στηρίζεται σε ηθικές αξίες και πρότυπα. Ως 

ηθικές αξίες εννοούμε τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις γύρω από το τι είναι σωστό ή λάθος, 

ενώ μιλώντας για ηθικά πρότυπα αναφερόμαστε στο τρόπο συμπεριφοράς μας, το 

«δέον γενέσθαι». Η συμπεριφορά των εργαζομένων τόσο μεταξύ τους – σ’ όλη την 

κλίμακα της ιεραρχίας- όσο και με τους εξωτερικούς τους πελάτες, αντικατοπτρίζει 

ακριβώς την υιοθέτηση κι εφαρμογή ηθικών αξιών και προτύπων. 

 

  Οι Victor και Cullen (1988, σελ. 101) ορίζουν  ως ηθικό κλίμα ''τις 

επικρατούσες αντιλήψεις για τις  τυπικές οργανωτικές πρακτικές και διαδικασίες που 

έχουν όμως ηθικό περιεχόμενο''. Το ηθικό κλίμα δεν καθορίζει μόνο τη λήψη των 

αποφάσεων και την επακόλουθη συμπεριφορά σε απάντηση στα ηθικά διλήμματα και 

τα προκύπτοντα θέματα, αλλά επίσης καθορίζει τα ηθικά κριτήρια για την κατανόηση, 

ζύγιση και την επίλυση αυτών των ζητημάτων (Cullen et al.,1989)
29

. 

 

Παράλληλα, η ύπαρξη των προαναφερομένων αρχών- αξιωμάτων αποδίδουν 

την ουσία της έννοιας της οργανωσιακής δικαιοσύνης και προσδιορίζουν την ταυτότητά 

της. Στον εργασιακό χώρο που κυριαρχούν οι αρχές της ισότητας, της ισοτιμίας, της 

συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, της αντιπροσώπευσης, της ηθικής, της 

συνέπειας, της διόρθωσης, της ακρίβειας και της διαπροσωπικής δικαιοσύνης, γίνεται 

άμεσα φανερό ότι επικρατεί δικαιοσύνη. 

 

Σημαντική αναδεικνύεται και η σχέση μεταξύ οργανωσιακής δικαιοσύνης κι 

εμπιστοσύνης. Δύο έννοιες τόσο αλληλένδετες που η ύπαρξη της μίας επηρεάζει κι 

                                                 

29
 Bulutlar, F., & Οz, E.U. (2009). The Effects of Ethical Climates on Bullying 

Behaviour in the Workplace. Journal of Business Ethics, 86(3), 273–295. 
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ενισχύει την άλλη. Εμπιστοσύνη είναι η προθυμία μιας ομάδας συμφερόντων να 

καταστεί ευάλωτη απέναντι σε μια άλλη ομάδα, βασιζόμενη όμως στην πεποίθηση ότι η 

τελευταία είναι αγαθή, αξιόπιστη, ειλικρινής, αρμόδια και ανοικτή. (Hoy, 2002, Hoy 

και Tschannen-Moran, 1999, Tschannen-Moran και Hoy, 1998). 

 

Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδες κι απαραίτητο συστατικό για την ευημερία των 

οργανισμών. Είναι σαν τον «αέρα» - όλοι δεν της δίνουν ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να μην 

υπάρξει. Αλλά είναι κι ένα φθαρτό στοιχείο το οποίο χρήζει συνεχούς ανανέωσης 

(Schulman, 1993). Βασικές εννοιολογικές πτυχές της είναι: 

Ευπροσβλητότητα-τρωτότητα,  

Για την ύπαρξη της εμπιστοσύνης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

αλληλεξάρτησης (π.χ. στην εκπαιδευτική κοινότητα: δάσκαλοι-μαθητές-γονείς-ηγεσία). 

Χωρίς αλληλεξάρτηση δεν υπάρχει καμία ανάγκη για εμπιστοσύνη (Rousseau et al., 

1998). Η αλληλεξάρτηση παράγει ευπάθεια στη σχέση  και η ευπάθεια οδηγεί στην 

εξάρτηση και τον κίνδυνο. 

Καλοσύνη 

Η εμπιστοσύνη ότι η μια ομάδα δεν θα εκμεταλλευτεί την άλλη, ειδικά όταν η 

μία είναι πιο ευάλωτη. Π.χ. οι γονείς εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς ότι δεν θα 

βλάψουν τα παιδιά τους αλλά θα είναι δίκαιοι, συμπονετικοί και καλοπροαίρετοι, αλλά 

και οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται μαθητές και γονείς πιστεύοντας ότι δεν θα 

υπονομευθεί το έργο τους. 

Αξιοπιστία 

Είναι η εμπιστοσύνη ότι οι άλλοι θα ενεργούν με συνέπεια,  με τρόπους που να 

είναι επωφελείς σ’ αυτούς που τους εμπιστεύθηκαν. 

Ικανότητα 

Πολλές φορές δεν αρκούν οι καλές προθέσεις για να παράγουν εμπιστοσύνη. 

Όταν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες και τεχνογνωσία για να εμπιστευτεί, π.χ. ο 

μαθητής το δάσκαλο, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι θα τον βοηθήσει και θα 

επιτελέσει το σκοπό του.  

Τιμιότητα 

Είναι η ειλικρίνεια, ακεραιότητα κι αυθεντικότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας. 

Συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις δράσεις που είναι η καρδιά της αλήθειας και της 

ακεραιότητας. Η τιμιότητα είναι μια αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

εμπιστοσύνη. 
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Η διαφάνεια  

είναι ο βαθμός στον οποίο οι σχετικές πληροφορίες καθίστανται κοινές σε 

όλους. Κατά τη διαδικασία της όλοι μας είμαστε ανοικτοί κι ευάλωτοι κι αυτό 

σηματοδοτεί την αναγκαιότητα της ύπαρξης εμπιστοσύνης. Η διαφάνεια γεννά 

εμπιστοσύνη, όπως ακριβώς και η εμπιστοσύνη δημιουργεί ειλικρίνεια. 

 

Οι εννοιολογικές λοιπόν πτυχές της εμπιστοσύνης -καλοσύνη, αξιοπιστία, 

ικανότητα, ειλικρίνεια, διαφάνεια- είναι βέβαιο ότι συνάδουν με το υφιστάμενο 

εννοιολογικό θεμέλιο της οργανωσιακής δικαιοσύνης -της ισότητας, της ισοτιμίας, της 

συμμετοχής, της διαπροσωπικής δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της συνέπειας. Στην 

πραγματικότητα, οι δύο ομάδες των εννοιολογικών θεμελίων είναι τόσο συνεπή που 

διαφέρουν μεταξύ τους με αρμονία.  

 

Η εμπιστοσύνη αναλύεται σε α) εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων, όπου οι 

συνάδελφοι εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο, ενισχύεται η διαφάνεια και η 

αυθεντικότητα των διαπροσωπικών σχέσεων (Hoffman et al., 1994), και παρέχει ένα 

κλίμα όπου τα μέλη κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο με 

σεβασμό, ειλικρίνεια, και αλτρουισμό και β) εμπιστοσύνη με την ηγεσία , όπου, αν οι 

εργαζόμενοι εμπιστεύονται τον ηγέτη-Δ/ντή τους, τότε έχει γίνει αντιληπτό ότι  εκείνος 

φέρεται μόνο δίκαια. Απ’ την άλλη αν ο Δ/ντής φέρεται δίκαια και ηθικά τότε και οι 

εργαζόμενοι θα αναπτύξουν ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντί του. 

 

2.2.4 Επιπτώσεις οργανωσιακής δικαιοσύνης 

 

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη έχει άμεσο αντίκτυπο στις σχέσεις που 

διαμορφώνονται στους οργανισμούς και γενικά στην υπέρβαση του οργανωσιακού  

ρόλου των. 

Ως υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου ορίστηκε (Organ-1988)
30

 η ατομική 

συμπεριφορά που είναι προαιρετική, δεν αναγνωρίζεται άμεσα ή ρητά από το επίσημο 

                                                 

30
 Yılmaz, K., & Tasdan, M. (2009). Organizational citizenship and organizational  

justice in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(1), 

108-126. 
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σύστημα ανταμοιβής, και συνολικά προωθεί- προάγει την αποτελεσματική λειτουργία 

ενός οργανισμού. Τονίζονται  μεν τα 3 χαρακτηριστικά του, ήτοι η πολυδιάστατη φύση 

του, το ότι παρέχεται εθελοντικά και ωφελείται από την προοπτική του οργανισμού, 

αλλά παράλληλα υπάρχουν και πέντε μορφές (Organ,1988) αυτού που τυγχάνουν 

ευρείας εφαρμογής. 

 Αλτρουισμός, δηλαδή εθελοντική συμπεριφορά, αυτοθυσία,  παροχή βοήθειας 

όταν προκύψει πρόβλημα (π.χ. αντικατάσταση ενός δασκάλου από άλλο χωρίς 

ανταμοιβή αν ο ένας έχει πρόβλημα) 

 Ευσυνειδησία είναι η ειλικρινής αφοσίωση στην οργάνωση, ο σεβασμός των 

κανόνων της οργάνωσης πέρα από τις απαιτήσεις του οργανισμού (πρόσθετη 

βοήθεια σε μαθητές) 

 Φιλοτιμία, σχετίζεται με την αποφυγή αρνητικών συμπεριφορών 

 Ευγένεια 

 Πολιτική αρετή, δηλαδή έχει πλήρη γνώση του οργανισμού, ενδιαφέρεται για τις 

νέες εξελίξεις, αυτοβελτίωση, εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα του 

οργανισμού. 

Σαφώς η υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου επηρεάζεται από την ύπαρξη ενός 

δίκαιου οργανωσιακού κλίματος. Η δικαιοσύνη θα παράγει δικαιοσύνη ενώ η αδικία θα 

πολλαπλασιαστεί. Επομένως στους οργανισμούς, όταν προωθούνται οι δικαιϊκές αρχές, 

τόσο στην κατανομή των εργασιών, στη λήψη των αποφάσεων, στις επιβραβεύσεις και 

στις ποινές όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο μεταξύ των εργαζομένων, ανάλογη θα 

είναι και η συμπεριφορά των υπαλλήλων.  

 

Γι αυτό, ειδικά στην εκπαίδευση, σύμφωνα με έρευνα Burns, DiPaola, (2013) και 

οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να ενισχύουν την κουλτούρα δικαιοσύνης εντός των, 

και πιο συγκεκριμένα να προβαίνουν σε δίκαιη κατανομή των καθηκόντων των 

εκπαιδευτικών, να υπάρχει συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, να σέβονται τις 

διαφορετικές απόψεις και να τις δίνουν το «βήμα» να εκφράζονται, να παίρνουν την 

ευθύνη των λαθών, οι αποφάσεις τους να στηρίζονται σε πληροφορίες κι όχι σε φήμες 

και υπονοούμενα και τέλος να είναι ευαίσθητοι, επικοινωνιακοί, αξιόπιστοι, 

καλοπροαίρετοι και αμερόληπτοι. 
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Η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι ένας κινητήριος παράγοντας που μπορεί να 

βοηθήσει  και να εξηγήσει την υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου του πολίτη, στο 

βαθμό  που οι εργαζόμενοι εκτελούν τις μη-συμβατικές υποχρεώσεις ή και τις ευθύνες 

τους. Πιο συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις περί δικαιοσύνης μπορεί να τους ενθαρρύνουν 

να υπερβούν τις συμβατικές προσδοκίες. 

 

Οργανισμός ο οποίος διέπεται από οργανωσιακή δικαιοσύνη χαρακτηρίζεται από 

την ικανοποίηση των εργαζομένων. Όταν υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση γίνονται πιο 

αποτελεσματικοί, νιώθουν ικανοποιημένοι και το έργο γίνεται καλύτερα. Αντίθετα, η 

άδικη αντιμετώπιση αποφέρει άρνηση και δυσαρέσκεια. Η διασφάλιση μάλιστα της 

διαδικαστικής και διαπροσωπικής δικαιοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

ικανοποίησης των εργαζομένων. 

 

Ο Locke (1976) -ομοίως και ο Mottaz (1988)-  ορίζει την ικανοποίηση από την 

εργασία ως μια ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την 

αξιολόγηση της εργασίας ή την εργασιακή εμπειρία. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι συνάρτηση των ανταμοιβών και αξιών που 

σχετίζονται με την εργασία (Kalleberg, 1977, Vroom, 1964,)
31

. 

Έχουν προσδιοριστεί διαφορετικές διαστάσεις της ικανοποίησης από την εργασία, 

όπως οι αμοιβές, οι ευκαιρίες προαγωγής-προώθησης, η εποπτεία, οι συνεργάτες-

συνάδελφοι  και τέλος η ίδια η εργασία -η φύση της. Γενικά η κατανόηση της ύπαρξης 

της σχέσης μεταξύ οργανωσιακής δικαιοσύνης και εργασιακής ικανοποίησης είναι ένα 

σημαντικό βήμα στην παροχή καλύτερων στρατηγικών για τη θέσπιση δικαιοσύνης
32

 σε 

ολόκληρο τον οργανισμό, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα καλύτερο εργασιακό 

περιβάλλον, ένα καλύτερο οργανωσιακό κλίμα. Σ΄ έναν οργανισμό, όπου οι σχέσεις 

των εργαζομένων τόσο μεταξύ των όσο και με την ηγεσία διέπονται από τις αρχές της 

                                                 

31 Zainalipour, H., Fini, A.A.S., & Mirkamali,S.M. (2010). A study of relationship 

between organizational justice and job satisfaction among teachers in Bandar Abbas 

middle school. Procedia- Social and Behavioral Sciences,5, 1986–1990. 

32
 Smucke, M., & Whisenant, W. (2009). Organizational justice and job satisfaction of 

high school coaches of boys' and girls' sports. In North American Society for sport 

Management Conference (NASSM 2009). 
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δικαιοσύνης και της ηθικής, κι αυτό αντανακλάται στην ικανοποίησή των και στην 

απόδοσή τους, δημιουργεί δέσμευση παραμονής και συνέχειας. 

Η οργανωσιακή δέσμευση είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες καθώς κι 

ένας από τους απώτερους στόχους των προσπαθειών των οργανισμών προκειμένου να 

διατηρήσουν την ύπαρξή τους. Η εξήγηση έγκειται στο ότι τα άτομα με υψηλό επίπεδο 

οργανωσιακής δέσμευσης είναι πιο συμβατά, ικανοποιημένα και παραγωγικά, 

επιτελούν το έργο τους με μια αίσθηση μεγαλύτερης πίστης κι ευθύνης και ως εκ 

τούτου κοστίζουν λιγότερο στην οργάνωση (Balci, 2003)
33

.   

 

Οργανωσιακή δέσμευση είναι ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι ταυτίζονται με 

την οργάνωση που τους απασχολεί. Συνεπάγεται μια προθυμία από την πλευρά του 

εργαζομένου ν’ ανταποκριθεί σε μια σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει ο 

οργανισμός αλλά και την πρόθεσή του να παραμείνει στην οργάνωση για μακρύ 

χρονικό διάστημα. Οι  Meyer και Allen (1997) τονίζουν τις τρεις επιμέρους διαστάσεις 

αυτής, αποδεχόμενοι ότι οργανωσιακή δέσμευση είναι τόσο ο βαθμός στον οποίο οι 

άνθρωποι ταυτίζονται με τον οργανισμό που τους απασχολεί (συναισθηματική 

δέσμευση), η πρόθεση παραμονής στον οργανισμό (συνέχιση δέσμευσης), όσο και η 

κατάσταση κατά την οποία οι εργαζόμενοι δεν εγκαταλείπουν την εργασία τους ως 

αποτέλεσμα μιας ηθικής υποχρέωσης (κανονιστική δέσμευση). 

 

Για την επίτευξη όμως της οργανωσιακής δέσμευσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

της οργανωσιακής δικαιοσύνης. Μελέτες κι έρευνες που προσέγγισαν τις δύο έννοιες 

διαπίστωσαν την άρρηκτη σχέση που υφίσταται μεταξύ τους. Η οργανωσιακή 

δέσμευση είναι το αποτέλεσμα της ύπαρξης κι εφαρμογής των αρχών της δικαιοσύνης 

στους οργανισμούς. Η αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη ενός οργανισμού εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή αντιμετώπιση των εργαζομένων του. Όταν οι 

εργαζόμενοι κατανοούν απόλυτα ότι εκείνοι που βρίσκονται στην ηγεσία της 

οργάνωσης αναμένουν από αυτούς να ενεργήσουν προς το συμφέρον της οργάνωσης,  

αρχίζουν να αισθάνονται μεγαλύτερη δέσμευση για την επίτευξη των στόχων αυτής. 

Ωστόσο, όταν οι καλές σχέσεις δεν μπορούν να καθιερωθούν τόσο μεταξύ των 

                                                 

33  Yavuz, M. (2010). The effects of teachers’ perception of organizational justice and 

culture on organizational commitment. African Journal of Business Management, 

4(5), 695-701. 
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εργαζομένων όσο και μ’ εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία, σε οργανισμούς όπου 

η εξουσία είναι κυρίαρχη και η δικαιοσύνη αμφισβητείται,  αυτό μπορεί να οδηγήσει 

τους εργαζόμενους να χάσουν τα κίνητρα παραμονής στην εργασία τους με αποτέλεσμα 

να την εγκαταλείψουν. Δικαιοσύνη, πολιτισμός και δέσμευση είναι απαραίτητες έννοιες 

για τη συνέχιση της  ύπαρξης των οργανισμών. 

 

Σήμερα, μπορεί οι εργαζόμενοι να βρίσκονται υπό οικονομική πίεση και να 

πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα οικονομικά θέματα, ωστόσο, ενδιαφέρονται 

και για την εκπλήρωση ενός ευχάριστου έργου και αποζητούν περισσότερη 

ανεξαρτησία έτσι ώστε να μπορούν να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση. Οι άνθρωποι 

αναζητούν δικαιοσύνη τόσο στις κοινωνικές σχέσεις τους όσο και στην εργασία τους. 

Έτσι δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον δίκαιο, όπου όλοι οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται ίσα, αυτό θα τους δώσει ικανοποίηση και στο τέλος θα είναι πιο 

αφοσιωμένοι στις ευθύνες και τους στόχους της οργάνωσής τους
34

. Τι συμβαίνει όμως 

σε οργανισμούς που η ύπαρξη των ανισοτήτων οξύνονται, οι εργασιακές απαιτήσεις 

αυξάνονται, επικρατεί μεγάλη συγκέντρωση του ελέγχου της εργασίας και για 

κοινωνική υποστήριξη ούτε λόγος; 

 

Η οργανωτική ισότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευημερία 

των εργαζομένων. Όπου οι υπάλληλοι βιώνουν αδικίες που σχετίζονται τόσο με τη 

διαδικαστική όσο και τη διαπροσωπική δικαιοσύνη μπορούν να παρουσιάσουν μέχρι 

και ψυχιατρικές διαταραχές. Η πίεση από τις εποπτικές αρχές για αύξηση της 

παραγωγής ή διεκπεραίωσης πολλών υποθέσεων μπορεί να καταστήσει τους 

εργαζόμενους με προβλήματα ψυχικής υγείας  Μια μελέτη σε  γυναικείο νοσοκομειακό 

                                                 

34
 Norikia, Z., & Ghasemi, M. (2015). Τhe investigation of the relationship between 

organizational justice and organizational commitment from the perspectives of 

Zahedan city’s high school teachers. International Journal of Applied Business and 

Economic Research, 13(5), 2395-2403. 
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προσωπικό της Φινλανδίας, έχει δείξει ότι τα χαμηλά ποσοστά διαδικαστικής 

δικαιοσύνης συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ύπαρξης ψυχικών διαταραχών
35

.   

 

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης τόσο στην 

άσκηση της εξουσίας-διοίκησης του οργανισμού όσο και στην παρουσίαση 

περιστατικών εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο. Σε μια οργάνωση που διέπεται από 

τις αρχές της ισότητας, της καλοσύνης, των ηθικών αξιών και του σεβασμού των 

δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των εργαζομένων της, αλλά παράλληλα 

φροντίζει για την εξισορρόπηση των συγκρούσεων που αναφύονται εντός της, δεν 

παρουσιάζονται φαινόμενα  καταχρηστικής άσκησης εποπτείας κι εκφοβιστικών 

συμπεριφορών. Όταν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν είναι διαδικαστικά ορθές, 

δηλαδή αυτοί που επηρεάζονται δεν έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν τις αποφάσεις, 

στερούνται φωνής και ελέγχου, κι όταν δεν αντιμετωπίζονται με ουδετερότητα, 

αξιοπιστία και σεβασμό ή όταν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης  ενεργούν με αγένεια 

κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατανομής, εκτίθενται σε διαδικαστικές αδικίες, οι 

οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε καταχρηστική συμπεριφορά έναντι των 

υφισταμένων οι οποίοι θεωρούνται  ευάλωτοι. 

 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της μη δίκαιης επιβράβευσης ή της 

ύπαρξης αδικιών στις ανταμοιβές/απολαβές των εργαζομένων αλλά και σε επίπεδο 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

 

Σύμφωνα με έρευνα των Tepper, Duffy, Henle και  Lambert (2006), οι οποίοι 

προσπάθησαν να διερευνήσουν τους παράγοντες που οδηγούν στην κατάχρηση 

εξουσίας,  και ειδικότερα ότι η δύναμη της σχέσης μεταξύ διαδικαστικής δικαιοσύνης, 

από πλευράς προϊσταμένων, και αντιλήψεων περί «κακοποίησης» των υφισταμένων 

εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων, καταδείχθηκε η άμεση 

σχέση μεταξύ διαδικαστικής δικαιοσύνης και καταχρηστικής εποπτείας, ειδικά όταν οι 

υφιστάμενοι ήταν άτομα με χαμηλή αποτελεσματικότητα στην εργασία τους. 

 

                                                 

35 Kivimαki, M., Elovainio, M.,Vahtera, J., Virtanen, M. & Stansfeld, S. A. (2007). 

Association between organizational inequity and incidence of psychiatric disorders in 

female employees. Psychological Medicine, 33, 319-326. 
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Η οργανωσιακή δικαιοσύνη, σε οποιαδήποτε από τις εκφάνσεις της 

(διαδικαστική, διανεμητική και διαπροσωπική) αποτρέπει την καταχρηστική άσκηση 

εξουσίας. Οργανώσεις, επομένως, που επιδιώκουν να μειώσουν την εχθρότητα και την 

επιθετικότητα στο χώρο εργασίας μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσουν με τη δίκαιη 

μεταχείριση από μέρους των εποπτικών αρχών τους. 

 

2.2.5   Διερεύνηση της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση 

 

Ο χώρος της εκπαίδευσης, ένας αρκετά ευαίσθητος τομέας, έχει γίνει 

αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών αναφορικά με το θέμα της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης, σε όλες της τις διαστάσεις, είτε ως ανεξάρτητη μεταβλητή-παράγων- που 

επηρεάζει στάσεις και συμπεριφορές της εκπαιδευτικής κοινότητας, είτε ως 

εξαρτώμενη μεταβλητή – επίπτωση- άλλων αιτιών και παραγόντων στις περισσότερες 

χώρες του πλανήτη. Ωστόσο, επειδή, όπως παρατηρούν οι Hoy και Tarter (2004)
36

, 

είναι μια  παραμελημένη έννοια στην εκπαιδευτική  διοίκηση, θα προσπαθήσουμε, 

μέσα από την αναφορά των συμπερασμάτων κάποιων αντιπροσωπευτικών ερευνών που 

διενεργήθηκαν, να αντλήσουμε ιδέες για τρόπους επικράτησής της στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.  

 

Η οργανωσιακή δέσμευση είναι μία βασική επίπτωση κι απώτερος στόχος της 

ύπαρξης οργανωσιακής δικαιοσύνης στους διοικητικούς μηχανισμούς ενός οργανισμού. 

Για τη διαπίστωση του κατά πόσο οι αντιλήψεις περί διανεμητικής δικαιοσύνης έχουν 

επίπτωση στην οργανωσιακή δέσμευση των δασκάλων διενεργήθηκε η έρευνα των 

Karanja,Gachunga&Kalio(2014)μέσω ενός δείγματος 384 εκπαιδευτικών της δημόσιας 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κένυα. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν μια 

χαμηλή, πλην όμως θετική σημαντική σχέση μεταξύ της διανεμητικής δικαιοσύνης και 

της οργανωσιακής δέσμευσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αντιλήψεις των 

δασκάλων περί δικαιοσύνης στην κατανομή των πόρων συσχετίζεται με τη δέσμευσή 

τους. Η διανεμητική δικαιοσύνη βρέθηκε να είναι ένα φτωχό μέσο πρόβλεψης της 

οργανωσιακής δέσμευσης. Η αναθεώρηση του τρόπου πληρωμής των εκπαιδευτικών 

                                                 

36  Hoy, W.K. & Tarter, C.J.(2004) ό.π. 
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από το κράτος  και η  διασφάλιση αμεροληψίας στην ανάθεση ευθυνών και την παροχή 

ανταμοιβών από τις διοικήσεις των σχολείων είναι «τα μέσα» που θα συντελέσουν στην 

προώθηση υψηλότερης δέσμευσης των εκπαιδευτικών στα σχολεία τους. 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η έρευνα του Yavuz  (2010) που σκοπός της ήταν η 

διερεύνηση του κατά πόσο οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών περί οργανωσιακής 

δικαιοσύνης και κουλτούρας των σχολείων επηρεάζουν την οργανωσιακή  δέσμευση. Η 

διεξαγωγή της έρευνας βασίστηκε σ’ ένα  δείγμα 445 εκπαιδευτικών που εργάζονταν 

στο Ικόνιο της Τουρκίας τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, το οποίο επιλέχθηκε με τη 

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, και κατέληξε στα κάτωθι συμπεράσματα: 

 Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ οργανωσιακής δικαιοσύνης 

(διανεμητικής και διαδικαστικής)  και κουλτούρας του οργανισμού –σχολείων 

(κουλτούρα ρόλων, εξουσίας, επιτυχίας) με την οργανωσιακή δέσμευση. 

 Η οργανωσιακή κουλτούρα και η οργανωσιακή δικαιοσύνη επηρεάζουν τη 

συναισθηματική δέσμευση των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 43%, τη συνέχιση 

της δέσμευσης σε ποσοστό 22,534%  και την κανονιστική κατά 16,305%. 

 Η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι μία  από τις πιο σημαντικές αιτίες 

συναισθηματικής δέσμευσης και πιστεύεται ότι θα είναι χρήσιμη η λήψη μέτρων 

που θα αυξήσουν την  οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών, ιδίως 

ενισχύοντας την οργανωσιακή δικαιοσύνη στα σχολεία. 

 Ενδείκνυται η ενίσχυση της κουλτούρας των ρόλων και της επιτυχίας και όχι 

αυτής της εξουσίας 

 Επειδή όσο η αντίληψη των εκπαιδευτικών περί οργανωσιακής δικαιοσύνης  στις 

εκπαιδευτικές τους μονάδες είναι θετική κι αυξάνεται η οργανωσιακή δέσμευση, 

καλό θα είναι να ενισχύσουμε ή και να αναθεωρήσουμε  κάποιες πρακτικές περί 

οργανωσιακής δικαιοσύνης 

 

Παράλληλα, ο μελετητής προτείνει τη διεξαγωγή ερευνών γύρω από άλλες 

μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν και αυξήσουν την οργανωσιακή δέσμευση 

των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα αυτή της συναισθηματικής δέσμευσης, που οδηγεί σε 

ταύτιση με τις εκπαιδευτικές κοινότητες, ανάληψη επιπρόσθετων εργασιών και κατά 

συνέπεια αύξηση της αποδοτικότητάς των. 
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Τις άρρηκτα συνδεόμενες σχέσεις μεταξύ εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης 

υπογραμμίζουν τα αποτελέσματα της έρευνας των Hoy και Tarter  (2004), όπου 

διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ Οργανωσιακής Δικαιοσύνης κι Εμπιστοσύνης. Τα 

στοιχεία συλλέχθηκαν, με χειρόγραφα ερωτηματολόγια,  από 75 σχολεία 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 11 νομών  της πολιτείας του Οχάιο. Το δείγμα δεν ήταν 

τυχαίο αλλά υπήρχε αναλογική συμμετοχή των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών 

περιοχών. 

 

Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στην ηγεσία του σχολείου, αυτό 

σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται τη δίκαιη και ηθική συμπεριφορά της διοίκησης. Απ’ την 

άλλη πλευρά όταν οι καθηγητές αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη και σεβασμό από τους 

Διευθυντές τους, αυτό γεννά εμπιστοσύνη. Σαφέστατα ο Δ/ντής είναι το πρόσωπο που 

ασκεί τη σημαντικότερη επιρροή στη διαμόρφωση οργανωσιακής δικαιοσύνης στο 

σχολείο, αλλά και η εμπιστοσύνη μεταξύ του προσωπικού του σχολείου είναι επίσης 

ένας σημαντικός παράγων που επηρεάζει ανεξάρτητα το δικαιϊκό σύστημα του 

σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνουν στην ηγεσία των σχολείων να 

διοικεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζει άμεσα τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και της Διεύθυνσης  κι έμμεσα, μέσω της εμπιστοσύνης,  να 

ασκεί επιρροή στην οργανωσιακή δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα της ύπαρξης αφενός εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων - μιας και 

όταν οι συνάδελφοι εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο, ενισχύεται η διαφάνεια και η 

αυθεντικότητα των διαπροσωπικών σχέσεων κι επικρατεί ένα κλίμα όπου τα μέλη κατά 

πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο με σεβασμό, ειλικρίνεια, και 

αλτρουισμό-, αφετέρου εμπιστοσύνης στην ηγεσία, διότι αν οι εκπαιδευτικοί 

εμπιστεύονται τον ηγέτη-Δ/ντή τους, τότε γίνεται αντιληπτό ότι  εκείνος φέρεται μόνο 

δίκαια. Απ’ την άλλη αν ο Δ/ντής φέρεται δίκαια και ηθικά τότε οι εκπαιδευτικοί θα 

αναπτύξουν ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντί του. Στο τέλος οι ερευνητές 

καταλήγουν με (α) μερικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα, όπως τη διερεύνηση της 

εμπιστοσύνης του προσωπικού του σχολείου στους μαθητές αλλά και στους γονείς των, 

και (β) συστάσεις προς τους Δ/ντες των εκπαιδευτικών μονάδων για δίκαιη, 

αμερόληπτη, τίμια και ηθική σχέση αυτών τόσο με το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και 

τους γονείς, ενεργό συμμετοχή του προσωπικού στη λήψη των αποφάσεων που το 

αφορούν, ειδικά αν είναι γνώστες του αντικειμένου, επίδειξη ενδιαφέροντος για τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και της ανάγκης για αλλαγή. 
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Η ύπαρξη της οργανωσιακής δικαιοσύνης επιφέρει και την υπέρβαση του 

οργανωσιακού ρόλου του εκπαιδευτικού. Το ανωτέρω καταδεικνύεται και από τη 

μελέτη των Yılmaz και Tasdan, (2008), σκοπός της οποίας ήταν να προσδιορίσει 

ακριβώς τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Τουρκίας 

σχετικά με την υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου και την οργανωσιακή  δικαιοσύνη. 

Η μελέτη στόχευε  επίσης να εξετάσει κατά πόσον οι αντιλήψεις αυτές ποικίλλουν ή  

εξαρτώνται από μεταβλητές  όπως το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, την αρχαιότητα 

και τέλος κατά πόσο η υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου και η οργανωσιακή 

δικαιοσύνη συνδέονται μεταξύ τους Η ομάδα μελέτης αποτελούνταν από 424  

ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Άγκυρα και τα ευρήματα 

από την έρευνα δεν ήταν ενθαρρυντικά για το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθότι 

η Τουρκία δεν έχει λύσει προβλήματα όπως την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την 

εκπαίδευση κι επιλογή διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων, την ανάπτυξη 

προγραμμάτων σπουδών, τις διάφορες εκπαιδευτικές ανισότητες και τη μείωση  του 

αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Επίσης η   υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου 

βρίσκεται σε «υποανάπτυκτο» στάδιο και θα πρέπει να απαιτηθούν εθελοντικές 

προσπάθειες και επιπλέον χρόνος από τους δασκάλους για να κάνουν τα σχολεία 

καλύτερους χώρους εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί στα τουρκικά δημοτικά σχολεία είχαν 

μια μέτρια θετική αντίληψη για την υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου κι ακόμη 

λιγότερη έως αρνητική για την οργανωσιακή δικαιοσύνη. Επίσης υπήρξε μια μέτρια 

θετική σχέση μεταξύ υπέρβασης του οργανωσιακού ρόλου και οργανωσιακής 

δικαιοσύνης. Επίσης οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών –δασκάλων για την υπέρβαση 

του οργανωσιακού ρόλου δεν εξαρτώνται από το  φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και 

την αρχαιότητα, ενώ αντίθετα οι αντιλήψεις για την οργανωσιακή δικαιοσύνη μπορεί να 

μην εξαρτώνται από το  φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης αλλά επηρεάζονται από την 

αρχαιότητα. Εν κατακλείδι οι ερευνητές πρότειναν (α) μιας και η έρευνα διεξήχθη σε 

δημοτικά σχολεία,  μια παρόμοια μελέτη θα μπορούσε επωφελώς να διεξαχθεί σε 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και (β) να διερευνηθούν όχι μόνο οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων και να συγκριθούν τα αποτελέσματα. 

 



[56] 

 

Παράλληλα, η σχέση μεταξύ οργανωσιακής δικαιοσύνης κι εργασιακής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών διερευνήθηκε κι από τη μελέτη των Zainalipour, Fini 

και  Mirkamali(2010), σε γυμνάσια του Μπαντάρ Αμπάς της Περσίας. Έγιναν αρκετές 

έρευνες σχετικά μ’ αυτές τις δυο μεταβλητές, αλλά στο Ιράν και ειδικά στην 

εκπαίδευση υπάρχει μόνο μια έρευνα σ’ ένα σχολείο ειδικής αγωγής.   

 τη σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών και 

ειδικότερα, η διανεμητική και διαπροσωπική δικαιοσύνη έχει άμεσο 

αντίκτυπο στις 4 διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης (εποπτεία, 

συνεργατικότητα, πληρωμή και προώθηση-εξέλιξη)  και όχι στη φύση της 

εργασίας. 

 μια σημαντική συσχέτιση της διαδικαστικής δικαιοσύνης με όλες τις διαστάσεις 

της εργασιακής ικανοποίησης 

 οργανωσιακή δικαιοσύνη και  εργασιακή ικανοποίηση είναι βασικές μεταβλητές 

με άμεσες επιπτώσεις. Και συγκεκριμένα όταν οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται δίκαια σ’ έναν οργανισμό τότε και τη δουλειά τους 

κάνουν καλύτερα και ικανοποιημένοι νιώθουν, ενώ το αντίθετο οδηγεί σε 

δυσφορία. 

Το εύρημα αυτό βοηθά τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος να 

διαχειριστεί το σχολείο καλύτερα από πριν και ειδικότερα, αν δεν υπάρχει η 

δυνατότητα για αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών τότε ας τους 

συμπεριφέρονται δίκαια. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της 

εργασιακής ικανοποίησης στο σχολείο. Τέλος, όταν οι  εκπαιδευτικοί εισπράττουν μια 

δίκαιη συμπεριφορά και μεταχείριση από την ηγεσία τους και βλέπουν ότι οι 

ανταμοιβές αποδίδονται δίκαια καθώς και οι διαδικασίες είναι ισάξια κατανεμημένες, 

αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι  με τις δουλειές τους και αυτό δημιουργεί 

προσκόλληση στον τόπο εργασίας τους και τους βοηθά να αυξήσουν την απόδοσή τους. 

 

 Στην έρευνα δε των Fatimah, Amiraa και Halim (2011), μέσα από την ανάλυση 

των στοιχείων που συλλέχθηκαν από 169 ερωτηματολόγια, καθηγητών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία-, οκτώ σχολείων της 

περιοχής Selangor της Μαλαισίας, εξετάστηκαν τόσο η σχέση όσο και οι επιδράσεις της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης και της υπέρβασης του οργανωσιακού ρόλου των 

δασκάλων με την εργασιακή ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

καταδεικνύουν ότι όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα της οργανωσιακής δικαιοσύνης στο 
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σχολικό περιβάλλον  τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους 

απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί. Από τις τρεις διαστάσεις της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης, αυτή που έχει την υψηλότερη σημαντική συσχέτιση με την ικανοποίηση 

από την εργασία, είναι η διαπροσωπική δικαιοσύνη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

συμπεριφορά του Δ/ντή ασκεί  σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της αντίληψης ενός 

ατόμου περί διανεμητικής και διαπροσωπικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, η εργασιακή 

ικανοποίηση οφείλεται και στην όσο υψηλότερη συνεργασία υπάρχει μεταξύ των 

συναδέλφων εκπαιδευτικών. Το θετικό κλίμα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μπορεί να 

οδηγήσει σε επιπλέον ρόλους και να συντελέσει  στην εθελοντική συμβολή τους στην 

ευημερία του οργανισμού και την αποτελεσματικότητά τους. Τόσο η ύπαρξη 

οργανωσιακής δικαιοσύνης όσο και η υψηλή οργανωσιακή συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών μπορεί να ενισχύσει την εργασιακή ικανοποίηση και να δημιουργήσει 

κλίμα εμπιστοσύνης και πίστης μεταξύ των εργαζομένων. 

 

Επίσης, η έρευνα του Yılmaz (2010)αποσκοπεί να διερευνήσει την ύπαρξη 

διαφορετικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών περί οργανωσιακής δικαιοσύνης  

ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την αρχαιότητα, την ειδικότητα, το επίπεδο 

εκπαίδευσης, τον αριθμό των μαθητών και τον αριθμό των καθηγητών ενός σχολείου. Η 

έρευνα διενεργήθηκε σε 222  εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

Κιουτάχειας της Τουρκίας, καταδεικνύοντας μια θετική αντίληψη περί οργανωσιακής 

δικαιοσύνης αλλά όχι ιδιαίτερα υψηλής, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τόσο την 

οργανωσιακή δέσμευση όσο και την εμπιστοσύνη. Δεν υπήρχε διάσταση απόψεων 

μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα  που να έγκεινται στο φύλο - αν και στην 

παρούσα έρευνα οι γυναίκες είχαν περισσότερο αρνητικές αντιλήψεις περί 

οργανωσιακής δικαιοσύνης, καθότι η ηγεσία είναι κατά πλειοψηφία αρσενικού γένους-, 

την ειδικότητα των καθηγητών, το επίπεδο εκπαίδευσης και τον αριθμό των 

εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Αντίθετα, υπήρχαν σαφείς διαφορές ανάλογα με 

την ηλικία, την αρχαιότητα, τον αριθμό των μαθητών ενός σχολείου. Η ηλικία και η 

αρχαιότητα των εκπαιδευτικών γεννά διάσταση αντιλήψεων καθότι οι νέοι είναι πιο 

θετικά διακείμενοι. Επίσης η αντίληψη περί οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι 

χαμηλότερη στους εκπαιδευτικούς των μικρών σχολείων. Προτείνεται δε στις Δ/νσεις 

των σχολείων να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για ν’ αυξηθεί η αντίληψη περί 

οργανωσιακής δικαιοσύνης, μη αντιμετωπίζοντας κάποιον προνομιακά αλλά όλους 

ισότιμα, ίσα και δίκαια. 
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Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην έρευνα του Mourssi-Alfash 

(2014), η οποία προαναφέρθηκε και στις μελέτες για τον εκφοβισμό, και η οποία 

πραγματοποιήθηκε τόσο σε καθηγητές όσο και στο μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου της Μινεσότα, κάνοντας χρήση των ψηφιακών δεδομένων που 

συλλέγονται από την on-line έρευνα, βασιζόμενη σε δομημένα ερωτηματολόγια με 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα αποτελέσματα αυτής κατέδειξαν ότι 

 υπάρχει σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας 

και  των αντιλήψεων των εργαζομένων περί οργανωσιακής δικαιοσύνης -και των 

τεσσάρων διαστάσεων αυτής- αλλά και των πέντε διαστάσεων της υπέρβασης του 

οργανωσιακού ρόλου των υπαλλήλων 

 ο εργασιακός εκφοβισμός ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στις αντιλήψεις των 

εργαζομένων περί διαδικαστικής δικαιοσύνης. 

 υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των καθηγητών και του υπαλληλικού 

προσωπικού περί των αντιλήψεων τους περί οργανωσιακής δικαιοσύνης και 

υπέρβασης του οργανωσιακού ρόλου των, ανάμεσα  σ’ αυτούς που έχουν υποστεί  

κι όσους δεν έχουν υποστεί εκφοβισμό στο χώρο εργασίας τους, και 

 Όσοι έχουν υποστεί εργασιακό εκφοβισμό έχουν χαμηλότερη αντίληψη περί 

οργανωσιακής δικαιοσύνης. 

 

2.2.6.  Έρευνες Πεδίου στην Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

Στην Ελλάδα ο αριθμός των εμπειρικών ερευνών σχετικά με την οργανωσιακή 

δικαιοσύνη είναι  πολύ περιορισμένος. Συγκεκριμένα,  εντοπίστηκαν  δύο μόνο έρευνες 

πεδίου: η μελέτη των Palaiologos, Papazekos και Panayotopoulou (2010) και η μελέτη 

των Nikolaou και Judge (2007). Στόχος της πρώτης εργασίας ήταν η διερεύνηση των 

πτυχών της αξιολόγησης της απόδοσης που συνδέονται με την οργανωσιακή 

δικαιοσύνη και ειδικότερα των τριών διαστάσεών της, ήτοι τη διανεμητική, 

διαδικαστική και διαπροσωπική. Η έρευνα βασίστηκε σ’ ένα δείγμα 170 εργαζομένων 

σε 11 ελληνικές εταιρίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, με ποσοστό απόκρισης 85%, 

υπαλλήλων διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

αξιολογούνταν σε ετήσια βάση και αξιολογητής τους ήταν ο άμεσος προϊστάμενός τους 

στο 91%  των περιπτώσεων. Οι ανωτέρω απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο δίνοντας 
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τις αντιλήψεις τους σχετικά με το σκοπό και τα κριτήρια της αξιολόγησης της 

απόδοσης καθώς και  την ικανοποίησή τους από την αξιολόγηση της απόδοσης. Τα 

αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας κατέδειξαν ότι : 

 Ο σκοπός της διοίκησης για αξιολόγηση της απόδοσης σχετίζεται με τη 

διαδικαστική και διανεμητική δικαιοσύνη. Όταν οι οργανισμοί χρησιμοποιούν 

τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικές με τη μισθοδοσία, 

την αύξηση ή μη των πρόσθετων παροχών, την προώθηση  ή τον τερματισμό 

της απασχόλησης, δημιουργούν θετική εντύπωση γύρω από το δίκαιο 

χαρακτήρα της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της. 

 Ο αναπτυξιακός σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης σχετίζεται με  τη 

διαπροσωπική δικαιοσύνη, δείχνοντας μια θετική σχέση μεταξύ της προσωπικής 

ανάπτυξης των εργαζομένων και των καλών διαπροσωπικών σχέσεων. 

 οι αντιλήψεις των εργαζομένων για τα διάφορα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 

στην αξιολόγηση της απόδοσης συνδέονται στενά με τη διαδικαστική 

δικαιοσύνη 

 τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης σχετίζονται θετικά και  με τα τρία είδη 

της οργανωτικής δικαιοσύνης, με πιο σημαντική σχέση αυτή της διαδικαστικής 

δικαιοσύνης. Όταν είναι  σαφή τα κριτήρια αξιολόγησης, γνωστά και κατανοητά 

από τους εργαζόμενους, τότε αισθάνονται ότι η διαδικασία  της αξιολόγησης της 

απόδοσης είναι δίκαιη. 

  είναι σημαντικό για τους νεοπροσληφθέντες να συνειδητοποιήσουν τη 

διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης νωρίς στην οργανωτική ζωή τους. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να ενημερωθεί διεξοδικά γι αυτή από το προσωπικό, κατά τη 

διαδικασία προσανατολισμού. Αυτό θα τους βοηθήσει να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένοι για την αξιολόγησή τους, όσον αφορά τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε και τα κριτήρια τα οποία πρέπει να καθίστανται σαφή από την 

αρχή 

 Η διασφάλιση της διαδικαστικής και διαπροσωπικής δικαιοσύνης μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η διαπροσωπική δικαιοσύνη, δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση 

μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογουμένου. Ο αξιολογούμενος πρέπει να 

είναι ελεύθερος να εκφράσει τα συναισθήματα του κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης αξιολόγησης. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
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 υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά η σημασία της εκπαίδευσης για την 

αξιολόγηση της απόδοσης. Οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν στην 

εκπαίδευση, ώστε οι αξιολογητές να ενεργούν με δίκαιο τρόπο όσον αφορά τη 

διαπροσωπική δικαιοσύνη, αλλά και να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να 

λαμβάνουν καθημερινά άτυπη ανατροφοδότηση, σχετικά με τη φύση της 

εργασίας τους. 

 

 

 Η έρευνα δείχνει μια θετική σχέση μεταξύ οργανωσιακής δικαιοσύνης και 

ικανοποίησης με διάφορα στοιχεία της αξιολόγησης της απόδοσης, αλλά η χρήση 

δεδομένων μόνο από μία πηγή, αυτή του αξιολογούμενου, αποτελεί περιορισμό της. 

Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να περιλαμβάνει και συγκρίνει τα δεδομένα τόσο 

από αξιολογητές όσο και αξιολογούμενους, προκειμένου να εξεταστεί το κενό- χάσμα 

στις αντιλήψεις μεταξύ των δύο μερών, και τις πιθανές επιπτώσεις του στην 

οργανωσιακή δικαιοσύνη και ικανοποίηση. 

 

Η μελέτη των Nikolaou και Judge (2007) εξέτασε την αξιοκρατία (δικαιοσύνη) 

στις μεθόδους επιλογής προσωπικού και το ρόλο της αυτοαξιολόγησης στην Ελλάδα, 

χρησιμοποιώντας δύο είδη δείγματος: 158 εργαζόμενους στα γραφεία επιχειρήσεων  

και 181 εργαζόμενους προπτυχιακούς φοιτητές, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικό και 

χειρόγραφο ερωτηματολόγιο. 

 

Οι συνεντεύξεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα δείγματα εργασίας ήταν οι 

καλύτερα βαθμολογημένοι και πιο ευνοϊκά αξιολογούμενοι τρόποι επιλογής 

προσωπικού τόσο από τους φοιτητές όσο κι από τους εργαζόμενους. Ακολουθούνται  

από τις γραπτές εξετάσεις ικανότητας, τα τεστ προσωπικότητας και τις προσωπικές 

αναφορές. Τα προσωπικά στοιχεία, τα τεστ ειλικρίνειας, οι προσωπικές επαφές, και η 

γραφολογία έλαβαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι 

βαθμολόγησαν  περισσότερα θετικά τα βιογραφικά σημειώματα απ’ ό, τι οι φοιτητές, οι 

οποίοι επέδειξαν πιο θετική στάση απέναντι στα ψυχομετρικά τεστ (την ικανότητα, την 

προσωπικότητα, την ειλικρίνεια). Η ισχυρότερη διαφορά υπήρχε στα τεστ ειλικρίνειας, 

με τους φοιτητές να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποδοχή αυτής της μεθόδου, ένα 

αποτέλεσμα που μπορεί να αποδοθεί στην προέλευση του δείγματος των φοιτητών 
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(προπτυχιακοί φοιτητές οικονομικών σχολών). Αυτά τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν 

πανομοιότυπα με αυτά στην Αμερική, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. 

 

Και τα δύο δείγματα κατηγοριοποίησαν τις μεθόδους επιλογής προσωπικού, 

όσον αφορά τις διαδικαστικές διαστάσεις, παρόμοια. Τα ευρήματα υποδεικνύουν τη 

συμφωνία των δύο (2) δειγμάτων όσον αφορά την επιστημονική διάσταση των 

μεθόδων, την εγκυρότητα, το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, με 

μικρές όμως διαφορές για τα τεστ ειλικρίνειας, τα βιογραφικά σημειώματα, τις 

συνεντεύξεις, τα δείγματα εργασίας και τη γραφολογία. Οι περισσότερες διαφορές 

προσδιορίζονται στη διάσταση της διαπροσωπικής επαφής, όπου οι εργαζόμενοι 

βαθμολογούν με διαφορετικό τρόπο, από ό, τι οι φοιτητές, έξι από τις 10  μεθόδους 

επιλογής. Συγκριτικά με τις έρευνες άλλων χωρών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

ομοιότητες με την Αμερική, μιας και από εκεί υιοθετήθηκαν πολλά στοιχεία της 

βιβλιογραφίας, καθώς και την Πορτογαλία, αλλά όχι με τη Γαλλία και την Ισπανία, αν 

και ανήκουν  στο Νότιο Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα, που φέρει σχετικά παρόμοια εθνικό-

πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

ευνοϊκότερης ρύθμισης και της διαδικαστικής διάστασης για κάθε μέθοδο, κατά μήκος 

και των δύο δειγμάτων, η προσωπική εγκυρότητα και η ευκαιρία εκτέλεσης 

αναγνωρίστηκαν ως οι ισχυρότεροι συσχετισμοί με τη διαδικασία της  ευνοϊκότερης 

ρύθμισης και για τις 10 μεθόδους επιλογής προσωπικού.    

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αρκετές πρακτικές συνέπειες για τους 

οργανισμούς και τους  επαγγελματίες που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό κι 

ενδιαφέρονται για τις  αντιδράσεις των αιτούντων ως προς τις μεθόδους επιλογής 

προσωπικού. Οι Ελληνικές  οργανώσεις και οι πολυεθνικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα πρέπει να αποφεύγουν μεθόδους όπως 

προσωπικές επαφές και γραφολογία, καθώς οι υποψήφιοι τις θεωρούν ως λιγότερο 

κατάλληλες. Παρά το γεγονός ότι η  γραφολογία σπάνια χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, 

οι προσωπικές επαφές έχουν εκτεταμένα χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος επιλογής, κυρίως 

από παραδοσιακές ελληνικές οργανώσεις. Γενικά οι οργανισμοί θα πρέπει να 

επικεντρώνονται  στην προσφορότερη χρήση των πιο έγκυρων και αποδεκτών  μεθόδων 

επιλογής. Τέλος, η σχέση μεταξύ αξιοκρατίας και αυτοαξιολόγησης, αποδείχθηκε 

αρκετά αδύναμη. 
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2.3  Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέσεων 

 

Παρά το γεγονός ότι η μελέτη της δικαιοσύνης στο χώρο εργασίας απασχόλησε 

αρκετούς ερευνητές στη διεθνή βιβλιογραφία, το ενδιαφέρον από τους ειδικούς της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (HRM) εντείνεται (Colquitt κ.ά.,2005). Αυτή η αμείωτη 

ένταση πιθανόν να οφείλεται στο ότι, όπως προαναφέραμε, οι αντιλήψεις περί 

οργανωσιακής δικαιοσύνης επηρεάζουν ένα μεγάλο αριθμό στάσεων και συμπεριφορών 

στο χώρο εργασίας και, συνεπώς, την απόδοση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

(BiesκαιTripp, 2005, Colquitt κ.ά.,2001, Jones,2004). Ειδικότερα, η οργανωσιακή 

δικαιοσύνη επηρεάζει θετικά την οργανωσιακή δέσμευση (Yavuz M.,2010), την 

απόδοση (Conlon, Meyer, και Nowakowski, 2005), την ικανοποίηση (Zainalipour H., 

Fini A.A.S. και Mirkamali S.M.,2010. Fatimah O., Amiraa A. M. και Halim, F. 

W.,2011), την εμπιστοσύνη (Hoy W. K. και Tarter  C. J.,2004) και την υπέρβαση 

οργανωσιακού ρόλου (Yılmaz K. και Tasdan M.,2008). Επομένως, οργανισμοί οι 

οποίοι επιδιώκουν τη μακροημέρευση, σταθερότητα και συνέχιση της ύπαρξή τους, 

ενστερνίζονται πρακτικές που άπτονται της έννοιας του δικαίου.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες μελέτες για τη δικαιοσύνη διεξήχθησαν στις 

αρχές του 1960 (Adams, 1963, 1965), η πλειοψηφία των μελετών σχετικά με τη 

δικαιοσύνη στους οργανισμούς δημοσιεύθηκαν από το 1990 και μετά. Κι ενώ αρχικά 

αναφέρονταν στις αντιλήψεις περί διανεμητικής δικαιοσύνης ( δίκαιη κατανομή των 

πόρων) για να εξηγήσουν διάφορες συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο, αργότερα 

κατέστη απαραίτητη η συνδρομή της διαδικαστικής δικαιοσύνης (το θεμιτό των 

διαδικασιών) και τέλος της διαπροσωπικής (δίκαιη αντιμετώπιση από τους άλλους). 

Βέβαια δεν αμφισβητείται η αξία της πληροφοριακής μιας και αντικατοπτρίζει τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων για τις θεμιτές πληροφορίες που αποτελούν τη βάση για τη 

λήψη των αποφάσεων. 

 

Κι αν για την οργανωσιακή δικαιοσύνη στους οργανισμούς έχουν γραφτεί αρκετά, 

τότε για το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού (workplace bullying) άπειρες 

μελέτες προσπάθησαν να τον ερμηνεύσουν, να τον αιτιολογήσουν και να υποδείξουν 

τρόπους αντιμετώπισής του. Ο εκφοβισμός είναι μια σύνθετη, κοινωνική, δυναμική 

διαδικασία που εκτυλίσσεται σε μυριάδες σχέσεις ανταλλαγής με συνέπειες για το 

σύνολο της εργασιακής σχέσης. Κι όπως η ύπαρξη της οργανωσιακής δικαιοσύνης –
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όπως αναλύθηκε διεξοδικά παραπάνω- έχει άμεση επίπτωση στην απόδοση, 

ικανοποίηση, εμπιστοσύνη, δέσμευση και υπέρβαση του οργανωσιακού ρόλου των 

εργαζομένων, στις ίδιες ακριβώς οργανωτικές έννοιες ασκεί επιρροή (αρνητική) και η 

ύπαρξη εκφοβιστικών συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο, πέραν φυσικά αυτών που 

αναφέρονται στην ψυχολογία του δράστη και του θύματος αλλά και στο σημαντικό 

κεφάλαιο περί αθέτησης του ψυχολογικού συμβολαίου μεταξύ του εργαζόμενου και του 

οργανισμού. 

Μέχρι σήμερα, η βιβλιογραφία σχετικά με την αδικία και τον εκφοβισμό έχει 

αντιμετωπίσει την αδικία ως παράγοντα εκφοβισμού (π.χ. Neuman και Baron, 2003).  

Υποστηρίζεται ότι οι αντιλήψεις περί αδικίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 

εμπειρία του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, τόσο στην περίπτωση των κάθετων (προς 

τα κάτω) αλλά και οριζόντιων περιστατικών εκφοβισμού. Χαρακτηριστική είναι η 

έρευνα των Tepper, Duffy, Henle και Lambert (2006) στην οποία καταδείχθηκε η 

άμεση σχέση μεταξύ της διαδικαστικής διάστασης της οργανωσιακής δικαιοσύνης και 

της καταχρηστικής εποπτείας, ειδικά όταν οι υφιστάμενοι ήταν άτομα με χαμηλή 

αποτελεσματικότητα στην εργασία τους. Είναι λογικό όταν κάποιος εισπράττει αδικία 

από την οργάνωσή του να οδηγηθεί σε εκφοβιστικές συμπεριφορές ή και το αντίθετο - 

πράγμα πιο συχνά αντιμετωπίσιμο- ο εκφοβισμός να γεννά άδικους τρόπους 

συμπεριφοράς εντός του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι που έχουν επίγνωση της 

κακοποίησης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των συναδέλφων τους, ή μεταξύ ενός επόπτη 

κι ενός συναδέλφου, στην ουσία αντιλαμβάνονται την αδικία. Αυτό με τη σειρά του 

μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα περί 

δικαιοσύνης και ηθικής στην ομάδα. 

Η μελέτη των Parzefall και Salin (2010) -σε μια θεωρητική προσέγγιση-  

εξετάζοντας το συσχετισμό των δύο αυτών μεταβλητών, εντοπίζει την αναμφισβήτητη 

σχέση τους, καθώς η αδικία είναι ένα κεντρικό στοιχείο στην υποκειμενική εμπειρία 

του εκφοβισμού, δεν εξαντλείται μόνο στη σχέση μεταξύ θύματος και δράστη αλλά 

αφορά όλον τον οργανισμό και κρούει τον «κώδωνα» του κινδύνου στους οργανισμούς 

για τη λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης του workplace bullying. Προτείνει μάλιστα, 

στους μελλοντικούς ερευνητές ν’ ασχοληθούν εκτεταμένα με το ρόλο της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης, ως ανεξάρτητης μεταβλητής, στον εργασιακό εκφοβισμό. 

 

Η έρευνα του Öztürk (2011),που διεξήχθη σε δημόσιες υπηρεσίες της Τουρκίας, 

εξετάζοντας τον εργασιακό εκφοβισμό είτε ως πηγή οργανωσιακών αδικιών, είτε ως 
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αποτέλεσμα ύπαρξης άδικων συμπεριφορών στο εσωτερικό των οργανισμών, κατέδειξε 

ότι υπάρχει μια σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ της έκθεσης σε εκφοβιστικές 

συμπεριφορές στο χώρο εργασίας και των αντιλήψεων των εργαζομένων περί 

οργανωσιακής δικαιοσύνης. Μάλιστα δε, η διαπροσωπική διάσταση της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης αναδεικνύεται ως ο καλύτερος παράγοντας πρόβλεψής των. Αλλά και η 

πιο πρόσφατη έρευνα του Mourssi-Alfash (2014), η οποία έλαβε χώρα τόσο δε 

καθηγητές όσο και υπαλλήλους του δημόσιου Πανεπιστημίου της Μινεσότα, 

επιβεβαίωσε τον ανωτέρω συσχετισμό των δύο μεταβλητών, με μεγαλύτερη μάλιστα 

επίδραση του εργασιακού εκφοβισμού στη διαδικαστική διάσταση της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης. 

 

Προσπαθώντας λοιπόν να ενισχύσουμε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

προβαίνουμε στην παρούσα έρευνα πεδίου περί του φαινομένου του εργασιακού 

εκφοβισμού υπό το πρίσμα της οργανωσιακής δικαιοσύνης και δη στο χώρο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σ΄ αυτό ακριβώς έγκειται και η πρωτοπορία 

μας. Να συμβάλουμε με την έρευνά μας στον τόσο ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης 

στη χώρα μας, καταδεικνύοντας άμεσα την αρνητική σχέση των δύο αυτών 

μεταβλητών (εκφοβισμού και οργανωσιακής δικαιοσύνης) και έμμεσα τρόπους 

διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης 

συμπεριφορών που προάγουν τον πολιτισμό. Γιατί η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι 

συνυφασμένη με την ηθική και τον πολιτισμό-πολιτιστικές αξίες. 

Στην έρευνα αυτή,  θα προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε την αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας και της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης, σε όλες της τις διαστάσεις. Συγκεκριμένα θα ελεγχθούν οι κάτωθι 

ερευνητικές υποθέσεις: 

 

H1. Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και οργανωσιακής δικαιοσύνης. 

Η2. Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και διανεμητικής δικαιοσύνης 

Η3. Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και διαδικαστικής δικαιοσύνης 

Η4. Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και διαπροσωπικής δικαιοσύνης 
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Η5. Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και πληροφοριακής δικαιοσύνης 

 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μελέτη των Cohen–Charash και Spector (2001), και 

εξετάζοντας τα αποτελέσματα 190 μελετών (148 έρευνες πεδίου και 42 εργαστηριακές 

έρευνες) έγινε μια προσπάθεια εντοπισμού της αξίας της διάκρισης της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης σε σχέση και με άλλες οργανωσιακές μεταβλητές. 

 

Η διαδικαστική διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης σχετίζεται, όπως 

προαναφέρθηκε, με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις οργανώσεις, ιδιαίτερα στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων, κι ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της ασκούν 

επιρροή στο σύνολο του οργανισμού. Όταν ακολουθούνται οι κανόνες της συνέπειας, 

της ακρίβειας, της δυνατότητας διόρθωσης–επανεξέτασης των λάθος αποφάσεων, της 

ηθικής, της αντιπροσωπευτικότητας και της αποφυγής των προκαταλήψεων 

(Leventhal,1980) εξασφαλίζεται η αμεροληψία των διαδικασιών κι επομένως οι 

γνωστικές, συναισθηματικές, και συμπεριφορικές αντιδράσεις των εργαζομένων 

ασκούν επίδραση στον ίδιο τον οργανισμό, όπως η οργανωσιακή δέσμευση (Martin και 

Bennett, 1996,  Mossholder, Bennett, Kemery και Wesolowski, 1998a). 

 

Η διανεμητική δικαιοσύνη λόγω της σύνδεσής της με την ποιότητα και την 

ποσότητα της εργασίας αλλά και της εστίασής της στα αποτελέσματα, προβλέπεται ότι 

σχετίζεται κυρίως με τις γνωστικές, συναισθηματικές, και συμπεριφορικές αντιδράσεις 

σε συγκεκριμένα αποτελέσματα κι άρα επηρεάζει περισσότερο το άτομο και λιγότερο 

το σύνολο του οργανισμού. 

 

Τέλος η διαπροσωπική δικαιοσύνη σχετίζεται με την ανθρώπινη πλευρά των 

διοικητικών πρακτικών κυρίως με τον τρόπο που ασκείται η διοίκηση του οργανισμού 

(έλεγχος των πόρων και κατανομή αυτών) και ιδιαίτερα με τον τρόπο επικοινωνίας με 

τους υπαλλήλους,  (Bies και Moag, 1986, Tyler και Bies, 1990). Επομένως, όταν ένας 

υπάλληλος αντιλαμβάνεται την άδικη συμπεριφορά του προϊσταμένου του προς αυτόν, 

προβλέπεται ότι θ’ αντιδράσει αρνητικά προς τον προϊστάμενο του κι όχι προς την 

οργάνωση (Bies και Moag, 1986, Cropanzano και Prehar, 1999, Masterson, Lewis-

Mcclear, Goldman και Taylor, 2000).  
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Επειδή όμως καμία διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης δεν λειτουργεί 

ανεξάρτητα από την άλλη αλλά συμπλέκονται κι αλληλεπιδρούν αξίζει να δούμε 

κάποιες συσχετίσεις τους. Όσον αφορά τις οργανωσιακές εκροές/επιπτώσεις, ήτοι την 

οργανωσιακή δέσμευση, απόδοση, ικανοποίηση, εμπιστοσύνη  και την υπέρβαση του 

οργανωσιακού ρόλου  διαπιστώνονται τα κάτωθι: παρατηρείται η πολύ στενή σχέση της 

εργασιακής απόδοσης με τη διαδικαστική δικαιοσύνη κι όχι με την αναμενόμενη 

διανεμητική (Lind και Tyler, 1988) ή τη διαπροσωπική –η οποία υφίσταται μεν αλλά 

όχι στο βαθμό της διαδικαστικής-, διότι ο εργαζόμενος ακόμη και στις π.χ. περικοπές 

των μισθών εξετάζει αν ακολουθήθηκαν δίκαιες διαδικασίες. Μπορεί τα αποτελέσματα 

να διανέμονται άδικα οι άνθρωποι όμως εξετάζουν τη διαδικασία (Brockner και 

Wiesenfeld, 1996).  

 

Εδώ ακριβώς συμπλέκονται και οι δύο μορφές διαδικαστικής και διανεμητικής 

δικαιοσύνης. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων στα ευνοϊκά αποτελέσματα είναι σταθερά 

θετικές, ανεξάρτητα από το νόμιμο των διαδικασιών, αλλά οι αντιδράσεις τους στα μη 

ευνοϊκά αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από τη χρήση θεμιτών διαδικασιών (Greenberg 

και Baron,2013). Αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο για τους οργανισμούς, καθότι οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι πάντα θετικές αλλά υπάρχουν κι ανεπιθύμητες, 

στις οποίες αναμένονται αρνητικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να ελαχιστοποιηθούν 

αν ακολουθηθούν νόμιμες-θεμιτές διαδικασίες (π.χ. αμερόληπτη και αιτιολογημένη 

απόλυση). 

 

Επομένως, ενώ η εργασιακή απόδοση σχετίζεται περισσότερο με την 

διαδικαστική δικαιοσύνη (Cohen-Charashand και Spector,2001, Greenberg και Baron), 

η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται και με τις τρεις διαστάσεις της (Demir, 2016). 

Ειδικότερα, σε κάποιες έρευνες διαπιστώθηκε ισχυρότερη επίδραση της διαπροσωπικής 

δικαιοσύνης, καθότι η συμπεριφορά των εποπτικών αρχών και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται εντός του εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να ενισχύσει το ευχάριστο 

οργανωσιακό κλίμα και κατά συνέπεια την ικανοποίηση των υπαλλήλων (Fatimah, 

Amiraa και  Halim, 2011).  Ενώ σε άλλες, της διαπροσωπικής και της διανεμητικής 

δικαιοσύνης (Zainalipour, Fini, Mirkamali, 2010). Όσον αφορά την οργανωσιακή 

δέσμευση, θεωρείται απόρροια κυρίως της διανεμητικής δικαιοσύνης (Karanja, 

Gachunga, Kalio, 2014).  Μία από τις διαστάσεις της οργανωσιακής δέσμευσης - η 

συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση - επηρεάζεται από όλες τις διαστάσεις της 
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δικαιοσύνης, ιδιαίτερα όμως από τη διαδικαστική (Yavuz, 2010). Τέλος, η υπέρβαση 

του οργανωσιακού ρόλου επηρεάζεται και από τις τρεις διαστάσεις της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης. 

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η διάκριση της οργανωσιακής δικαιοσύνης στις 

προαναφερόμενες διαστάσεις της μας βοηθά να εντοπίσουμε κυρίως το είδος των 

συμπεριφορών που θα πρέπει κάθε φορά να υιοθετεί ένας οργανισμός προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους του. Πέρα όμως από την αλληλεπίδραση των διαφόρων μορφών 

της δικαιοσύνης αξίζει να τονιστεί και η αθροιστική σχέση μεταξύ διαπροσωπικής και 

πληροφοριακής δικαιοσύνης, για την οποία όμως μελέτες κι έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν δεν της αποδίδουν τη σημασία που της αξίζει (Kernan, 

Mary,Hanges, Paul,2002, Scott, Brent, Colquitt, Jason, Zapata-Phelan, Cindy,2007). 

Έρευνες έδειξαν ότι οι αντιλήψεις περί δικαιοσύνης ενισχύονται όταν υπάρχει 

λεπτομερής ενημέρωση και ιδιαίτερα όταν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται με 

κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο, με σεβασμό κι αξιοπρέπεια (Greenberg και Baron, 2013). 

Είναι πολύ σημαντικό για τη διοίκηση των οργανισμών, ειδικά το τμήμα ανθρωπίνων 

πόρων, να μπορέσει να διαχειριστεί  τυχόν αναγκαίες διανεμητικές αδικίες (π.χ. 

περικοπές μισθών) προάγοντας ταυτόχρονα τόσο τη διαπροσωπική δικαιοσύνη 

(επιδεικνύοντας αξιοπρέπεια και σεβασμό) όσο και την πληροφοριακή  (λεπτομερή 

εξήγηση κι ενημέρωση). 

 

Ειδικότερα για τον τομέα της εκπαίδευσης, θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τη 

σχέση μεταξύ των διαφόρων μορφών δικαιοσύνης που αναπτύσσονται εντός των 

εκπαιδευτικών οργανισμών. Επειδή, (α) γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη της 

πληροφοριακής δικαιοσύνης αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς εξασφαλίζει τη 

διάχυση της πληροφορίας σ’ όλον τον οργανισμό, τη διαφάνεια-διαύγεια των 

ακολουθούμενων διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που παράγονται εντός του 

εργασιακού περιβάλλοντος και ειδικά για το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού 

καθίσταται απαραίτητη η συνδρομή της, (β) η διαπροσωπική διάσταση της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντική στην εκπαίδευση, καθότι  οι 

ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται αποδεικνύονται καταλυτικές τόσο για την 

εφαρμογή και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και ενισχύουν το 

όραμα περί καλλιέργειας και διαμόρφωσης παιδείας στηριζόμενης σε ηθικές αξίες και 

πρότυπα και (γ) παρόμοια έρευνα στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχει 
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πραγματοποιηθεί, θεωρούμε ότι η παρούσα μελέτη θα καλύψει το κενό ελέγχοντας τις 

κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις: 

 

H6. Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διαδικαστικής δικαιοσύνης  στον 

εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την πληροφοριακή δικαιοσύνη 

     Η7.Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διανεμητικής δικαιοσύνης στον 

εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την πληροφοριακή δικαιοσύνη 

Η8.Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διαπροσωπικής δικαιοσύνης στον 

εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την πληροφοριακή δικαιοσύνη 

Η9.Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διαπροσωπικής δικαιοσύνης στον 

εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την διανεμητική δικαιοσύνη      

Η10.Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διαπροσωπικής δικαιοσύνης στον 

εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την διαδικαστική δικαιοσύνη 

 

Εν όψει των προαναφερομένων, γίνεται αντιληπτό ότι η παρούσα είναι η πρώτη 

έρευνα πεδίου που επιχειρεί να εξετάσει τον εργασιακό εκφοβισμό υπό το πρίσμα της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

κάνοντας μια προσπάθεια-«απόπειρα» κάλυψης του υφιστάμενου κενού. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία εντοπίστηκαν, όπως προαναφέρθηκαν, οι κάτωθι μελέτες κι έρευνες: 

 

i) οι μελέτες των Parzefall και Salin (2010),Öztürk (2011) και  Mourssi-Alfash  

(2014),οι οποίες εξετάζοντας τις δύο αυτές μεταβλητές (οργανωσιακή δικαιοσύνη κι 

εργασιακό εκφοβισμό), εντόπισαν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η αδικία κι 

εξηγεί τις εκφοβιστικές συμπεριφορές, όπως και το ανάποδο -ο εκφοβισμός εξηγεί την 

εμφάνιση αδικιών. 

ii) η έρευνα των Tepper, Duffy, Henle και Lambert (2006), πραγματοποιούμενη 

σε εργαζόμενους στην Εθνική Φρουρά, τα αποτελέσματα της οποίας κατέδειξαν την 

άμεση σχέση μεταξύ διαδικαστικής δικαιοσύνης και καταχρηστικής εποπτείας, καθώς 

και του Mourssi-Alfash (2014),στην οποία ο αντίκτυπος του εκφοβισμού στο χώρο 

εργασίας φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επίδραση στις αντιλήψεις περί διαδικαστικής 

δικαιοσύνης  

iii) η έρευνα του Öztürk (2011), σύμφωνα με την οποία η διαπροσωπική 

διάσταση της δικαιοσύνης εξηγεί, καλύτερα απ’ όλες τις υπόλοιπες, τις συμπεριφορές 

παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο  
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iv) η μελέτη των Cohen–Charash και Spector (2001), η οποία διερευνά τη σχέση 

μεταξύ των τριών διαστάσεων της οργανωσιακής δικαιοσύνης και άλλων μεταβλητών –

περισσότερο επιπτώσεων- όπως οργανωσιακή δέσμευση, απόδοση, ικανοποίηση κ.α., 

όχι όμως σε σχέση με τον εργασιακό εκφοβισμό. 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Ερευνητική μέθοδος 

 

 «Ερευνητική προσέγγιση ή ερευνητική στρατηγική (researchstrategy) καλείται το 

σύνολο των διαδικαστικών ρυθμίσεων και παρεμβατικών ενεργειών στις οποίες 

προβαίνει ο ερευνητής αναφορικά με τις τεχνικές και τα όργανα που θα χρησιμοποιήσει 

για τη συλλογή πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων» (Δημητριάδη, 2000,σελ.67). 

Ο ερευνητής επιλέγει την πλέον ενδεδειγμένη μεταξύ τεσσάρων εναλλακτικών 

ερευνητικών στρατηγικών, ήτοι την δειγματοληπτική έρευνα (ή επισκόπηση), την 

παρατήρηση, το πείραμα και τη μελέτη περίπτωσης (Cooper και Schindler,1998). Η 

επιλογή του αυτή αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως ο σκοπός, ο στόχος 

και η φύση των ερωτημάτων της έρευνας, το είδος των συλλεγόμενων 

στοιχείων/πληροφοριών, ο επιδιωκόμενος βαθμός παρέμβασής του στη μεθοδολογική 

διαδικασία, το περιβάλλον έρευνας, κ.α.  (Δημητριάδη,2000). 

 

 Ειδικότερα, η «μελέτη περίπτωσης» ορίζεται ως «μια σε βάθος μελέτη ενός 

φαινομένου (περίπτωση) στο φυσικό του περιβάλλον και από την προοπτική-γωνία των 

συμμετεχόντων στη λειτουργία του φαινομένου αυτού» (Παλαιοκρασάς, 2007).  

Υπερτερεί δε σε σχέση με τις προηγούμενες όταν: 

 Σκοπός της είναι η ανάπτυξη της θεωρίας (theory development) με βάση την 

εμπειρική πραγματικότητα 

 Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η διερεύνηση και/ή ερμηνεία ενός σύνθετου 

προβλήματος-φαινομένου στις πραγματικές συνθήκες του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος (everyday context) 

 Ο ερευνητής χρησιμοποιεί συνδυασμό πηγών, τεχνικών και/ή οργάνων για τη 

συλλογή των δεδομένων, τόσο ποιοτικών (συνέντευξη) όσο και ποσοτικών 
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(ερωτηματολόγια), με σκοπό την εξαγωγή όσο το δυνατόν αξιόπιστων 

αποτελεσμάτων. 

 Η ερευνητική διαδικασία χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό κυκλικότητας 

(circualarity) και στοχαστικότητας (reflexivity) αναφορικά με τα 

ερωτήματα/υποθέσεις έρευνας και τη συλλογή/ερμηνεία των δεδομένων 

(Δημητριάδη,2000). 

Στις κοινωνικές επιστήμες, και ιδιαίτερα αυτές που διερευνούν συμπεριφορές και 

αποφάσεις ατόμων σε σχέση µε τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, οι μελέτες 

περιπτώσεων αποτελούν το αντίστοιχο του πειράματος των φυσικών επιστημών. Είναι, 

δηλαδή, το εργαλείο µέσω του οποίου µια θεωρία μπορεί να γεννηθεί ή να επαληθευτεί,  

βοηθούν δε τον ερευνητή να απαντήσει στα «πώς» και τα «γιατί» που έχει θέσει ως 

ερωτήματα. Η μόνη διαφορά βρίσκεται στο ότι στις Μελέτες Περιπτώσεων ο ερευνητής 

δεν μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο των συνθηκών μέσα στις οποίες εκδηλώνονται οι 

διάφορες συμπεριφορές
37

.  

 

Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής της ερευνητικής στρατηγικής είναι η σε 

βάθος μελέτη σύνθετων προβλημάτων-φαινομένων, επιδιώκοντας να ληφθεί υπόψη η 

πολυπλοκότητα και ιδιαιτερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (Flick,1998). Ως 

μειονεκτήματά της δε, αναφέρονται ο χαμηλός βαθμός αξιοπιστίας και εξωτερικής της 

εγκυρότητας (Δαμιανού,1992). Ο υψηλός όμως βαθμός εσωτερικής της εγκυρότητας 

(internal validity) που αποτελεί και βασική επιδίωξή της, διασφαλίζεται με την 

εφαρμογή της αρχής της «τριγωνικότητας» (triangulation) που αναφέρεται «στη 

συλλογή των δεδομένων μέσω συνδυασμού τριών τουλάχιστον πηγών, τεχνικών και/ή 

οργάνων μέτρησης, η ανάλυση των οποίων θα πρέπει να καταλήξει σε ταυτόσημα 

αποτελέσματα (convergence of evidence)» (Δημητριάδη,2000). 

 

Επειδή, (α) το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού είναι ταχεία 

αναπτυσσόμενο και με πολλές κοινωνικοπολιτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, (β) η 

εκπαιδευτική κοινότητα στην οποία ερευνάται το ανωτέρω φαινόμενο χαρακτηρίζεται 

                                                 

37
 Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2004). Οδηγός Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων. 

Πρόγραμμα «ΕΨΙΛΟΝ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Πειραιάς. 
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από την πολυπλοκότητα των σχέσεών της - εκπαιδευτικοί, εποπτικές αρχές, μαθητές, 

γονείς, (γ) η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι μια μεταβλητή καθοριστική γιατί συνδέεται 

με πλήθος οργανωτικών εννοιών (απόδοση, ικανοποίηση, εμπιστοσύνη, δέσμευση) και 

(δ) δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα που 

να συνδυάζει τις δύο αυτές μεταβλητές, δηλαδή το φαινόμενο του εργασιακού 

εκφοβισμού υπό το πρίσμα της οργανωσιακής δικαιοσύνης, επιλέξαμε τη συγκεκριμένη 

μέθοδο μιας και σκοπός μας, στη μελέτη αυτή, είναι η ανάπτυξη ερευνητικών 

υποθέσεων οι οποίες να μπορούν να ελεγχθούν από μελλοντικούς ερευνητές μέσω 

εναλλακτικών ερευνητικών μεθόδων. 

 

3.2 Συγκρότηση δείγματος 

 

Η συλλογή των δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε το 

χρονικό διάστημα από  8-7-2016 έως 5-10-2016 - αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που 

όμως δικαιολογείται καθώς οι εκπαιδευτικές μονάδες δεν λειτουργούν για δύο μήνες 

λόγω των θερινών διακοπών. Για την συγκρότηση του δείγματος απεστάλη, μέσω της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας, ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στις οικείες Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης - ήτοι Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων - οι οποίες στη 

συνέχεια το προώθησαν στα σχολεία της αρμοδιότητας τους κι εκείνα ακολούθως στους 

υπηρετούντες εκπαιδευτικούς τους. 

 

 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 απαντήσεών τους και την τήρηση 

εχεμύθειας  και ανωνυμίας.  Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εκούσια. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η  οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε αφού 

προηγήθηκε πιλοτική έρευνα, προς διαπίστωση της σαφήνειας και ακρίβειας των 

τιθέμενων ερωτήσεων. Διανεμήθηκαν επτά (7) έντυπα ερωτηματολόγια σε 

εκπαιδευτικούς που ενημερώθηκαν για το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας και ως 

εκ τούτου μπορούσαν να έχουν υπεύθυνη άποψη ως προς τον βαθμό καταλληλότητας 

και κατανόησής τους. Από τη διαδικασία του προελέγχου (pilot study) επισημάνθηκαν 
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κάποια μικρά προβλήματα κατανόησης -και αφού έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές- 

ακολούθησε η τελική διαμόρφωση των ερωτηματολογίων. 

 

Επί συνόλου 5.360 υπηρετούντων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων - 3240 

γυναικών, ποσοστό 60,4%  και 2120 ανδρών, ποσοστό 39,6% -  απήντησαν 202, 

ποσοστό ανταπόκρισης 3,76%. Ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό, το οποίο όμως 

δικαιολογείται λόγω της μεγάλης διασποράς των σχολείων σε όλη την περιφέρεια της 

Θεσσαλίας (σε περιοχές ορεινές αλλά και νησιωτικές), τη μη προσωπική-φυσική 

παρουσία του ερευνητή αλλά και στο ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο της έλλειψης διάχυσης 

της πληροφορίας στην εκπαιδευτική κοινότητα μιας και στα περισσότερα σχολεία δεν 

υπάρχει ηλεκτρονική «πλατφόρμα» αποστολής  όλων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

που λαμβάνει η διεύθυνση της εκπαιδευτικής μονάδας για την πλήρη κι έγκαιρη 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται πως το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

καθώς δεν είναι τυχαίο και αφορά μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, την 

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 3.1 γίνεται παράθεση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών που συγκροτούν το δείγμα της έρευνας. 

 

Πίνακας 3.1 –Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος  εκπαιδευτικών 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΦΥΛΟ   

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 120 59,4%  

ΑΝΔΡΕΣ 82 40,6 % 

ΣΥΝΟΛΟ 202 100 % 

   

ΗΛΙΚΙΑ   

19-34 9 4,5% 

35-49 113 55,9 % 

50-64 79 39,1 % 

65
+
 1 0,5 % 

ΣΥΝΟΛΟ 202 100 % 

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ 148 73,3 % 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 52 25,7 % 

ΑΛΛΟ 2 1 % 

ΣΥΝΟΛΟ 202 100 % 

   

ΘΕΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

  

ΝΑΙ 170 84,2 % 

ΟΧΙ 32 15,8 % 

ΣΥΝΟΛΟ 202 100 % 

   

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

  

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 24 11,9 % 

1-5 56 27,9 % 

6-9 33 16,4 % 

10
+ 

88 43,8 % 

ΣΥΝΟΛΟ 201 100 % 

 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα 3.1, όπως παραστατικά απεικονίζονται 

και στα αντίστοιχα γραφήματα 3.1,3.2,3.3,3.4 και 3.5,προκύπτει  ότι: 

 

 η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι γυναίκες, 120 (59,4%), ενώ οι  άνδρες 

είναι 82 (40,6%).  

 

 

Γράφημα 3.1 –Κατανομή φύλου υποκειμένων έρευνας 
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   Όσον αφορά την ηλικία των αποκρινόμενων, το μεγαλύτερο ποσοστό, 55,9 %, 

κυμαίνονταν από 35-49 ετών, το 39,1% από 50-64 ετών, το4,5% από 19-34 και τέλος 

μόλις το 0,5% άνω των 65
+
. 

 

 

                        Γράφημα 3.2- Ηλικία υποκειμένων έρευνας 

  

 Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, παρατηρούμε, ότι το 

σημαντικότερο ποσοστό 73,3% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 25,7% κατέχει 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ μόλις το 1% είναι κάτοχοι διδακτορικού. 

 

Γράφημα 3.3 – Μορφωτικό επίπεδο υποκειμένων έρευνας 

 

  Θέση ευθύνης  κατέχει μόλις το 15,8% του δείγματος, έναντι 84,2% 
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           Γράφημα 3.4–Κατανομή κατοχής ή όχι θέσης ευθύνης 

 

  Τέλος, η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, 43,8%, υπηρετούν 

στην παρούσα σχολική μονάδα πάνω από 10 έτη, το 27,9% υπηρετεί από 1-5 έτη 

ενώ το 16,4% έχει 6-9 έτη. Λιγότερο από 1 έτος υπηρεσίας έχει το 11,9 %. 

 

 

 

Γράφημα 3.5- Χρόνος υπηρεσίας υποκειμένων έρευνας στην παρούσα σχολική 

μονάδα 

 

3.3 Όργανα  συλλογής  δεδομένων 

 

Προς διασφάλιση της εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας εφαρμόστηκε η αρχή 

της τριγωνικότητας (Δημητριάδη,2000) όπου η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω (α) 

μη-κατευθυνόμενων διαπροσωπικών συνεντεύξεων (unstructured interviews)  (β) 

ομάδων εστίασης (focus groups) και (γ) ερωτηματολογίου (questionnaires).  

 

Στις αδόμητες διαπροσωπικές συνεντεύξεις τέθηκαν από τον συνεντευκτή 

ορισμένα κεντρικά ερωτήματα αναφορικά με θέματα οργανωσιακής δικαιοσύνης, 

εργασιακού εκφοβισμού και τη σχέση τους στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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και ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο (2) 

διαπροσωπικές συνεντεύξεις με διευθυντές σχολικών μονάδων στον χώρο εργασίας των 

- ενός άνδρα και μιας γυναίκας, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με μέσο όρο ηλικίας τα 

57 έτη  και προϋπηρεσίας στην παρούσα σχολική μονάδα τα 4 έτη. 

 

Με την δημιουργία ομάδων εστίασης επιχειρήθηκε η συλλογή δεδομένων μέσω 

διαδικασιών συλλογικής αλληλεπίδρασης (Δημητριάδη, 2000, σελ. 104). Οι ομάδες 

εστίασης ήταν πενταμελείς –συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή- και η συλλογή των 

δεδομένων βασίσθηκε στον Οδηγό Εστιασμένης Συνέντευξης (βλέπε Παράρτημα). 

Ειδικότερα, η ομάδα εστίασης αποτελούνταν από τρεις (3) γυναίκες κι έναν (1) άνδρα, 

άπαντες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με μέσο όρο ηλικίας τα 54 έτη και  

προϋπηρεσίας στην παρούσα σχολική μονάδα τα 11 έτη. Τόσο οι μη-κατευθυνόμενες 

διαπροσωπικές συνεντεύξεις όσο και οι ομάδες εστίασης πραγματοποιήθηκαν την 19-1-

2017.  

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των ποσοτικών 

δεδομένων απαρτίζονταν από δύο βασικές ενότητες.  Η πρώτη ενότητα αφορούσε 

δημογραφικά δεδομένα (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στην ιεραρχία, χρόνο 

υπηρεσίας στην παρούσα σχολική μονάδα) και η δεύτερη ενότητα περιελάμβανε δύο 

κλίμακες μέτρησης:  εργασιακός εκφοβισμός και οργανωσιακή δικαιοσύνη.  

 

Εργασιακός Εκφοβισμός. Για την μέτρηση του εργασιακού εκφοβισμού 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Negative Acts Questionnaire (NAQ) που ανέπτυξαν οι 

Εinarsen et al. (2009). 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 (π.χ. Galanaki και Papalexandris, 

2013
38

,Power, Brotheridge και Blenkinsopp, 2013
39

). Ο συντελεστής αξιοπιστίας α του 

                                                 

38 Galanaki, E., &  Papalexandris, N., ό.π. 

39 Power, J. L., Brotheridge, C.M., Blenkinsopp, J. (2013), ό.π. 
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Cronbach στο υπό μελέτη δείγμα ήταν α = 0,967 - σημαντικά υψηλότερος του διεθνώς 

αποδεκτού κατώτατου ορίου     α = 0.70. 

     

Οργανωσιακή Δικαιοσύνη. Ο βαθμός που οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

το εργασιακό τους περιβάλλον ως «δίκαιο» αξιολογήθηκε με την κλίμακα μέτρησης του 

Colquitt (2001). Η κλίμακα αυτή απαρτίζεται από 21 ερωτήματα που μετρούν τέσσερις 

διαστάσεις οργανωσιακής δικαιοσύνης : (α) διαδικαστική δικαιοσύνη, (β) διανεμητική 

δικαιοσύνη, (γ) διαπροσωπική δικαιοσύνη και (δ) πληροφοριακή δικαιοσύνη. 

 

 Η πρώτη διάσταση, διαδικαστική δικαιοσύνη, αξιολογήθηκε μέσω επτά 

ερωτημάτων/δηλώσεων (items), όπως:  «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική 

μου μονάδα που αφορούν στα καθήκοντά μου, δίδεται το δικαίωμα της επανεξέτασης».  

«Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα που αφορούν στα καθήκοντά 

μου, είμαι σε θέση να ασκήσω κάποια επιρροή σε αυτές».   Η δεύτερη διάσταση, 

διανεμητική δικαιοσύνη, αξιολογήθηκε μέσω πέντε ερωτημάτων/δηλώσεων (items), 

όπως : «Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά την ανταμοιβή μου, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες που αναλαμβάνω». «Η σχολική μου μονάδα έχει 

υπάρξει δίκαιη όσον αφορά την ανταμοιβή μου, δεδομένου ότι ό,τι έχω κάνει το 

διεκπεραίωσα επιτυχώς». Η διαπροσωπική δικαιοσύνη και η πληροφοριακή 

δικαιοσύνη, που αποτελούν την τρίτη και τέταρτη διάσταση της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης, αξιολογήθηκαν μέσω τεσσάρων και πέντε ερωτημάτων/δηλώσεων (items), 

αντιστοίχως, όπως: «Κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την δουλειά, ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετώ μου συμπεριφέρεται με σεβασμό». «Κατά 

τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την δουλειά, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 

στην οποία υπηρετώ αποφεύγει τα απρεπή σχόλια και τις παρατηρήσεις». «Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 

στην οποία υπηρετώ εξηγεί τις λεπτομέρειες εγκαίρως». «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις 

που αφορούν τη δουλειά, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετώ 

εξηγεί τις διαδικασίες διεξοδικά». 

 

Η κλίμακα μέτρησης του Colquitt επιλέχθηκε επειδή χρησιμοποιήθηκε σε 

αρκετές σχετικές προηγούμενες έρευνες τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο 

(π.χ. Lashari, Moazzam, Salman και Irfan,2016, Naseer,2011, Smucker και 

Whisenant,2009).Ο συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach της oργανωσιακής 
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δικαιοσύνης και των επιμέρους διαστάσεών της στο υπό μελέτη δείγμα κυμάνθηκε από 

α = 0.78 έως  α = 0.96 – σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα του διεθνώς αποδεκτού 

κατώτατου ορίου α = 0.70.  Ειδικότερα, ο συντελεστής αξιοπιστίας α για την 

οργανωσιακή δικαιοσύνη ήταν α = 0,958 και για τις επιμέρους διαστάσεις της: 

διαδικαστική δικαιοσύνη  α = 0,779, διανεμητική δικαιοσύνη α = 0,934, διαπροσωπική 

δικαιοσύνη α = 0,916 και πληροφοριακή δικαιοσύνη  α = 0,908 

 

3.4  Τεχνικές ελέγχου υποθέσεων έρευνας 

 

Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων θα πραγματοποιηθεί Ανάλυση 

Παραγόντων, Ανάλυση Αξιοπιστίας, Ανάλυση Συσχέτισης και Ανάλυση 

Παλινδρόμησης. 

 

 

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 της οργανωσιακής δικαιοσύνης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην 

Ελλάδα, εφαρμόστηκε διερευνητική -και όχι επιβεβαιωτική- Ανάλυση Παραγόντων 

(exploratory factor analysis – principal components with varimax rotation). Από την 

παραγοντική ανάλυση προέκυψαν – ως αναμένονταν - οι ακόλουθες τέσσερις 

διαστάσεις οργανωσιακής δικαιοσύνης: «διαδικαστική δικαιοσύνη», «διανεμητική 

δικαιοσύνη», «διαπροσωπική δικαιοσύνη» και «πληροφοριακή δικαιοσύνη» (βλέπε 

Πίνακα 4.1).  

 

Ο πρώτος παράγοντας (Factor 1) αντιπροσωπεύει την διάσταση της 

«πληροφοριακής δικαιοσύνης» και αποτελείται από έξι μεταβλητές (variables).  Στην 

κλίμακα του Colquitt (2001) η «πληροφοριακή δικαιοσύνη απαρτίζεται από τις 

ακόλουθες πέντε μεταβλητές : «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, 
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ο Διευθυντής/τρια μου, είναι ειλικρινής στην επικοινωνία μαζί μου», «Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, ο Διευθυντής/τρια μου, μου εξηγεί 

τις διαδικασίες διεξοδικά», «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου, μου παρέχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις», «Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, ο Διευθυντής/τρια μου, θέτει υπόψη μου όλες  τις 

λεπτομέρειες εγκαίρως» και «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου, προσαρμόζει την παροχή πληροφοριών στις συγκεκριμένες 

ανάγκες των συναδέλφων». Από τις μεταβλητές αυτές, η μεταβλητή «Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, ο Διευθυντής/τρια μου, μου παρέχει 

τις αναγκαίες διευκρινίσεις»  απεκλείσθη διότι φόρτιζε – με ιδιαίτερα υψηλά φορτία -  

ταυτόχρονα τόσο στον πρώτο, όσο και στον δεύτερο παράγοντα (βλέπε Πίνακα 4.1).  

Επίσης, η μεταβλητή «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου, είναι ειλικρινής στην επικοινωνία μαζί μου»  αντί να φορτίσει 

στον πρώτο παράγοντα («πληροφοριακή δικαιοσύνη») φόρτισε στον δεύτερο 

παράγοντα («διαπροσωπική δικαιοσύνη»).  

 

Πλην των ανωτέρω μεταβλητών, στον πρώτο παράγοντα φόρτισαν και οι τρεις 

ακόλουθες μεταβλητές - οι οποίες με βάση την κλίμακα Colquitt θα έπρεπε να 

φορτίσουν στον παράγοντα «διαδικαστική δικαιοσύνη» : «Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες 

που ακολουθούνται εφαρμόζονται με συνέπεια», «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη 

σχολική μου μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που 

εφαρμόζονται δεν επηρεάζονται από προκαταλήψεις», και «Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες 

που ακολουθούνται βασίζονται σε ακριβή πληροφόρηση».  Με βάση τα αποτελέσματα 

της Ανάλυσης Αξιοπιστίας και χρήση του ελέγχου «α if item deleted» (βλέπε 

Παράρτημα), αποφασίστηκε η «πληροφοριακή δικαιοσύνη» να απαρτίζεται από τις έξι 

αυτές μεταβλητές - συντελεστής αξιοπιστίας «πληροφοριακής δικαιοσύνης» α = 0,908. 

 

Ο δεύτερος παράγοντας (Factor 2) αντιπροσωπεύει την διάσταση της 

«διαπροσωπικής δικαιοσύνης» και αποτελείται από πέντε μεταβλητές.  Στην κλίμακα 

Colquitt η «διαπροσωπική δικαιοσύνη απαρτίζεται από τις ακόλουθες τέσσερις 

μεταβλητές: «Κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη δουλειά, ο Διευθυντής/τρια 

μου με αντιμετωπίζει μ’ ευγενικό τρόπο», «Κατά  τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη 



[80] 

 

δουλειά, ο Διευθυντής/τρια μου με αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια», «Κατά  τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τη δουλειά, ο Διευθυντής/τρια μου με αντιμετωπίζει με 

σεβασμό» και «Κατά  τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη δουλειά, ο Διευθυντής/τρια 

μου αποφεύγει απρεπή σχόλια/  παρατηρήσεις».   Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, στο 

συγκεκριμένο δείγμα, η μεταβλητή «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη 

δουλειά, ο Διευθυντής/τρια μου, είναι ειλικρινής στην επικοινωνία μαζί μου»  αντί να 

φορτίσει στον πρώτο παράγοντα («πληροφοριακή δικαιοσύνη») φόρτισε στον δεύτερο 

παράγοντα («διαπροσωπική δικαιοσύνη»). Με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης 

Αξιοπιστίας και χρήση του ελέγχου «α if item deleted» (βλέπε Παράρτημα), 

αποφασίστηκε η «διαπροσωπική δικαιοσύνη» να απαρτίζεται από τις πέντε αυτές 

μεταβλητές - συντελεστής αξιοπιστίας «διαπροσωπικής δικαιοσύνης» α = 0,916. 

 

Ο τρίτος παράγοντας (Factor 3) αντιπροσωπεύει την διάσταση της «διανεμητικής 

δικαιοσύνης» και αποτελείται από πέντε μεταβλητές - όπως προβλέπεται στην κλίμακα 

Colquitt : «Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά την ανταμοιβή μου, 

λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ευθύνης που αναλαμβάνω», «Η σχολική μου μονάδα 

έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά την ανταμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη την 

εκπαίδευση και την επιμόρφωσή μου», «Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη 

όσον αφορά την ανταμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσπάθειας που 

έχω καταβάλλει», «Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά την 

ανταμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη το άγχος και την πίεση της δουλειάς» και «Η 

σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά την ανταμοιβή μου, δεδομένου 

πως ό,τι έχω κάνει το διεκπεραίωσα επιτυχώς».   Συντελεστής αξιοπιστίας 

«διανεμητικής δικαιοσύνης» α = 0,934. 

 

Ο τέταρτος παράγοντας (Factor 4) αντιπροσωπεύει την διάσταση της 

«διαδικαστικής δικαιοσύνης» και αποτελείται από τρεις μεταβλητές : «Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, 

είμαι σε θέση να εκφράσω τις απόψεις/θέσεις και τα συναισθήματά μου», «Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, 

είμαι σε θέση ν’ ασκήσω κάποια επιρροή σ’ αυτές» και «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις 

στη σχολική μου μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, μου δίδεται το δικαίωμα 

της επανεξέτασης». Στην κλίμακα Colquitt η «διαδικαστική δικαιοσύνη απαρτίζεται 

από τις ακόλουθες επτά μεταβλητές : «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου 
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μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, είμαι σε θέση να εκφράσω τις 

απόψεις/θέσεις και τα συναισθήματά μου», «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική 

μου μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, είμαι σε θέση ν’ ασκήσω κάποια 

επιρροή σ’ αυτές», «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα 

πουαφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που ακολουθούνται εφαρμόζονται με 

συνέπεια», «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  που αφορούν στα 

καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται δεν επηρεάζονται από 

προκαταλήψεις», «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  που 

αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που ακολουθούνται βασίζονται σε ακριβή 

πληροφόρηση», «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  που αφορούν 

στα καθήκοντά μου, μου δίδεται το δικαίωμα της επανεξέτασης» και «Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται στηρίζονται σε  δεοντολογικά και ηθικά πρότυπα» Από 

τις μεταβλητές αυτές, η μεταβλητή «Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου 

μονάδα  που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που ακολουθούνται 

στηρίζονται σε  δεοντολογικά και ηθικά πρότυπα»  αποκλείστηκε διότι φόρτιζε – με 

ιδιαίτερα υψηλά φορτία -  ταυτόχρονα σε τρεις παράγοντες.  Τα φορτία των λοιπών 

μεταβλητών στον τέταρτο παράγοντα ήταν ιδιαιτέρως χαμηλά (βλέπε Πίνακα 4.1).  

Συντελεστής αξιοπιστίας «διαδικαστικής δικαιοσύνης» α = 0,779. 

 

Πίνακας 4.1-Οργανωσιακή Δικαιοσύνη : Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων 

 

Μεταβλητή Πληροφοριακή 

Δικαιοσύνη 

Διαπροσωπική 

Δικαιοσύνη 

Διανεμητική 

Δικαιοσύνη 

Διαδικαστική 

Δικαιοσύνη 

Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις 

στη σχολική μου 

μονάδα  που αφορούν 

στα καθήκοντά μου, 

είμαι σε θέση να 

εκφράσω τις 

απόψεις/θέσεις και τα 

συναισθήματά μου 

 

,042 

 

 

 

 

,365 

 

,195 

 

,749 

Η σχολική μου μονάδα 

έχει υπάρξει δίκαιη 

όσον αφορά την 

ανταμοιβή μου, 

 

,244 

 

,377 

 

,724 

 

,179 
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λαμβάνοντας υπόψη τον 

βαθμό ευθύνης που 

αναλαμβάνω 

Κατά  τη λήψη 

αποφάσεων που 

αφορούν στη δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου με 

αντιμετωπίζει με 

ευγενικό τρόπο 

 

,243 

 

,779 

 

,227 

 

,314 

Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις που αφορούν 

τη δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου, 

είναι ειλικρινής στην 

επικοινωνία μαζί μου 

 

,404 

 

,693 

 

,220 

 

,111 

Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις 

στη σχολική μου 

μονάδα  που αφορούν 

στα καθήκοντά μου, 

είμαι σε θέση να 

ασκήσω κάποια επιρροή 

σ’ αυτές 

 

,213 

 

,111 

 

,201 

 

,781 

Η σχολική 

μου μονάδα έχει 

υπάρξει δίκαιη όσον 

αφορά την ανταμοιβή 

μου, λαμβάνοντας 

υπόψη την εκπαίδευση 

και την επιμόρφωσή 

μου 

 

,190 

 

,229 

 

 

,803 

 

,177 

Κατά  τη λήψη αποφάσεων 

που αφορούν τη δουλειά,  ο 

Διευθυντής/τρια μου με 

αντιμετωπίζει με 

αξιοπρέπεια 

 

,292 

 

,724 

 

,267 

 

,382 

Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις 

που αφορούν τη 

δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου, 

μου εξηγεί τις 

διαδικασίες διεξοδικά 

 

,721 

 

,417 

 

,205 

 

,195 

Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις 

 

,674 

 

,283 

 

,322 

 

,138 
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στη σχολική μου 

μονάδα  που αφορούν 

στα καθήκοντά μου, οι 

διαδικασίες που 

ακολουθούνται 

εφαρμόζονται με 

συνέπεια 

Η σχολική μου μονάδα 

έχει υπάρξει δίκαιη 

όσον αφορά την 

ανταμοιβή μου, 

λαμβάνοντας υπόψη το 

σύνολο της 

προσπάθειας που έχω 

καταβάλλει 

 

,381 

 

,212 

 

,767 

 

,243 

Κατά  τη λήψη 

αποφάσεων που 

αφορούν τη δουλειά,     

ο Διευθυντής/τρια μου 

με αντιμετωπίζει με 

σεβασμό 

 

,292 

 

,791 

 

,281 

 

,267 

Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις που αφορούν 

τη δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου, 

μου παρέχει τις 

αναγκαίες διευκρινίσεις 

 

,661 

 

,569 

 

,202 

 

,112 

Όταν 

λαμβάνονται αποφάσεις 

στη σχολική μου 

μονάδα  που αφορούν 

στα καθήκοντά μου, οι 

διαδικασίες που 

εφαρμόζονται δεν 

επηρεάζονται από 

προκαταλήψεις  

 

,597 

 

,231 

 

,393 

 

,206 

Η σχολική 

μου μονάδα έχει 

υπάρξει δίκαιη όσον 

αφορά την ανταμοιβή 

μου, λαμβάνοντας 

υπόψη το άγχος και την 

πίεση της δουλειάς 

 

,408 

 

,200 

 

,789 

 

,189 

Κατά τη λήψη 

αποφάσεων  που 

 

,352 

 

,640 

 

,298 

 

,079 
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αφορούν τη δουλειά ο 

Διευθυντής /ντριά μου 

αποφεύγει απρεπή σχόλια 

/παρατηρήσεις 

Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις που αφορούν 

τη δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου, 

θέτει υπόψη μου όλες  

τις λεπτομέρειες 

εγκαίρως 

 

,744 

 

,374 

 

,251 

 

,168 

Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις στη σχολική 

μου μονάδα  που 

αφορούν στα 

καθήκοντά μου, οι 

διαδικασίες που 

ακολουθούνται 

βασίζονται σε ακριβή 

πληροφόρηση 

 

,779 

 

,258 

 

,301 

 

,211 

Η σχολική μου μονάδα 

έχει υπάρξει δίκαιη 

όσον αφορά την 

ανταμοιβή μου, 

δεδομένου πως ό,τι έχω 

κάνει το διεκπεραίωσα 

επιτυχώς 

 

,386 

 

,258 

 

,735 

 

,185 

Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις που αφορούν 

τη δουλειά, ο 

Διευθυντής/τρια μου, 

προσαρμόζει την 

παροχή πληροφοριών 

στις συγκεκριμένες 

ανάγκες των 

συναδέλφων 

 

,681 

 

,136 

 

,399 

 

,098 

Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις στη σχολική 

μου μονάδα  που 

αφορούν στα 

καθήκοντά μου, μου 

δίδεται το δικαίωμα της 

επανεξέτασης  

 

,458 

 

,262 

 

,242 

 

,635 

Όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις στη σχολική 

 

,576 

 

,421 

 

,339 

 

,293 
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Με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Παραγόντων και της Ανάλυσης 

Αξιοπιστίας προχωρήσαμε στη δημιουργία έξι σύνθετων κλιμάκων μέτρησης των 

ερευνητικών μεταβλητών: «εργασιακός εκφοβισμός», «οργανωσιακή δικαιοσύνη», 

«διαδικαστική δικαιοσύνη», «διανεμητική δικαιοσύνη», «διαπροσωπική δικαιοσύνη» 

και «πληροφοριακή δικαιοσύνη». Τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών αυτών 

παρατίθενται στον Πίνακα 4.2 

 

Πίνακας 4.2- Περιγραφικά Στοιχεία  

Μεταβλητή Ν Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Αριθμητικός 

Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Εργασιακός 

Εκφοβισμός  

189 1,00 4,64 1,3733 ,58006 

Οργανωσιακή 

Δικαιοσύνη  

196 1,21 5,00 3,9968 ,71815 

Διαδικαστική 

Δικαιοσύνη 

202 1,00 5,00 3,9505 ,75294 

Διανεμητική 

Δικαιοσύνη  

200 1,00 5,00 3,8060 ,91989 

Διαπροσωπική 

Δικαιοσύνη 

199 1,00 5,00 4,3075 ,76614 

Πληροφοριακή 

Δικαιοσύνη 

200 1,00 5,00 3,9083 ,79743 

 

  4.1.1.2 Ανάλυση Συσχέτισης 

 

μου μονάδα  που 

αφορούν στα 

καθήκοντά μου, οι 

διαδικασίες που 

ακολουθούνται 

στηρίζονται σε  

δεοντολογικά και ηθικά 

πρότυπα  
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Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων Η1 – Η5 σε 

διμεταβλητό επίπεδο ανάλυσης.  Ως παρατηρείται στον Πίνακα 4.3, οι συσχετίσεις των 

ερευνητικών μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές και προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τις ερευνητικές υποθέσεις. Ως αναμένονταν, ο 

εργασιακός εκφοβισμός συσχετίζεται αρνητικά με την οργανωσιακή δικαιοσύνη (r = -

0.71, επίπεδο σημαντικότητας = 0.01) και τις επιμέρους διαστάσεις της: «διαδικαστική 

δικαιοσύνη» (r = -0.50, επίπεδο  σημαντικότητας = 0.01), «διανεμητική δικαιοσύνη» (r 

= -0.63, επίπεδο σημαντικότητας = 0.01),  «διαπροσωπική δικαιοσύνη»  (r= -0.70, 

επίπεδο  σημαντικότητας = 0.01) και «πληροφοριακή δικαιοσύνη» (r = -0.62, επίπεδο  

σημαντικότητας = 0.01).   

 

Πίνακας 4.3- Ανάλυση Συσχέτισης 

Μεταβλητή 1 2 3 4 5 6 

1. 

Διαδικαστική 

Δικαιοσύνη 

 

 

- 

     

2. 

Διανεμητική 

Δικαιοσύνη 

 

 

,603 

 

- 

    

3. 

Διαπροσωπική 

Δικαιοσύνη 

 

 

,651 

 

,679 

 

- 

 

 

  

4. 

Πληροφοριακή 

Δικαιοσύνη 

 

 

,616 

 

,755 

 

,754 

 

- 

  

5. 

Οργανωσιακή 

Δικαιοσύνη 

 

 

,769 

 

,894 

 

,881 

 

,920 

 

- 

 

6. 

Εργασιακός 

Εκφοβισμός 

 

 

-,505** 

 

-,626** 

 

-,702** 

 

-,622** 

 

-,715 

 

- 

 

      Note : **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  4.1.1.3 Ανάλυση Απλής Γραμμικής και Πολλαπλής Γραμμικής 

               Παλινδρόμησης 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Συσχέτισης, προχωρήσαμε στον 

έλεγχο των υποθέσεων Η6 – Η10  σε πολυμεταβλητό επίπεδο. Επειδή οι  συσχετίσεις 

εργασιακού εκφοβισμού και οργανωσιακής δικαιοσύνης (αλλά και των επιμέρους 

διαστάσεών της) ήταν ιδιαίτερα υψηλές (r = .50 έως r = .71), πραγματοποιήθηκαν 

διερευνητικές αναλύσεις και διαπιστώθηκε ένας βαθμός ασυμμετρίας ή στρέβλωσης 

(skewness) ιδιαίτερα της εξαρτημένης μεταβλητής. Προς αντιμετώπιση του 

προβλήματος, πραγματοποιήθηκε λογαριθμικός μετασχηματισμός (βλέπε Πίνακα 

4.4).Επιπλέον, για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της πολυσυγγραμικότητας 

κεντροποιήθηκαν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές (βλέπε Πίνακα 4.5). Τέλος, 

ελέγχθηκε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Κανονικότητας, της 

Οµοσκεδαστικότητας και της Ανεξαρτησίας (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 

 

Πίνακας 4.4-Έλεγχος Στρέβλωσης Εξαρτημένης Μεταβλητής 

 Αρχική Τιμή Τελική Τιμή 

Μεταβλητή Στρέβλωση Τυπικό 

Σφάλμα 

Στρέβλωση Τυπικό Σφάλμα 

Εργασιακός 

Εκφοβισμός 

2,721 ,179 1,749 ,177 

 

 

Πίνακας 4.5-Κεντροποίηση Ανεξάρτητων Μεταβλητών 

 Αρχική Τιμή Τελική Τιμή 

Μεταβλητή Μ.Ο. Τυπικό 

Σφάλμα 

Μ.Ο. Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαδικαστική 

Δικαιοσύνη 
3,9505 ,75294 ,0005 ,75294 

Διανεμητική 

Δικαιοσύνη 
3,8060 ,91989 -,0040 ,91989 

Διαπροσωπική 

Δικαιοσύνη 
4,3075 ,76614 -,0025 ,76614 
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Πληροφοριακή 

Δικαιοσύνη 
3,9083 ,79743 -,0017 ,79743 

Οργανωσιακή 

Δικαιοσύνη 
3,9968 ,71815 ,5968 ,71815 

 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ανάλυση απλής γραμμικής και πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης προκειμένου να διερευνηθεί : (α) η επίδραση της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης στον εργασιακό εκφοβισμό (β) η από κοινού επίδραση των διαστάσεων 

της  στην εξαρτημένη μεταβλητή και (γ) η ιεράρχηση της επίδρασης των διαστάσεων 

της οργανωσιακής δικαιοσύνης στον εργασιακό εκφοβισμό. Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στους Πίνακες  4.6 έως 4.8 

 

Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 4.6, η οργανωσιακή δικαιοσύνη επεξηγεί 50% 

της μεταβλητότητας του εργασιακού εκφοβισμού (R
2 

Change = ,505, Sign F. Change = 

0.000), επιβεβαιώνοντας την ερευνητική υπόθεση Η1. 

 

     Πίνακας 4.6  - Επίδραση Οργανωσιακής Δικαιοσύνης στον Εργασιακό Εκφοβισμό 

R R
2
 

Adjusted

R
2
 

Std. Error 

of the 

Estimate 

ChangeStatistics 

R
2
Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

 

,754 

 

,569 

 

,554 

 

,09196 

 

,505 

 

207,302 

 

1 

 

177 

 

,000 

         

 

Η συλλογική επίδραση των τεσσάρων διαστάσεων της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης στον εργασιακό εκφοβισμό απεικονίζεται στον Πίνακα 4.7  Όπως 

περιγράφεται στον Πίνακα 4.8,  οι τέσσερις διαστάσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης 

– από κοινού – επεξηγούν 53% της διακύμανσης στην εξαρτημένη μεταβλητή 

(R
2
Change = 0.530, Sign F. Change = 0.000) – Τιμή Κριτηρίου Durbin-Watson = 

1,829. 
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Πίνακας 4.7- Συλλογική Επίδραση των Διαστάσεων της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης  

στον Εργασιακό Εκφοβισμό 

R R
2
 

Adjusted 

R
2
 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R
2
Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

         

,771 ,595 ,574 ,08997 ,530 56,867 4 174 ,000 

 

 

Εξ αυτών, τη σημαντικότερη επίδραση στον εργασιακό εκφοβισμό φαίνεται να 

ασκεί η διάσταση της «διαπροσωπικής δικαιοσύνης» (beta = -0.40, επίπεδο 

σημαντικότητας = 0.000), ακολουθούμενη από τις διαστάσεις «διανεμητική 

δικαιοσύνη» (beta = -0.27, επίπεδο σημαντικότητας = 0.001) και «πληροφοριακή 

δικαιοσύνη» (beta = -0.23, επίπεδο σημαντικότητας = 0.009) – επαληθεύοντας τις 

ερευνητικές υποθέσεις H2,H4, και H5. Η επίδραση της «διαδικαστικής δικαιοσύνης» 

στον εργασιακό εκφοβισμό δεν ήταν στατιστικά σημαντική (beta = ,081, επίπεδο 

σημαντικότητας = 0.254) – απορρίπτοντας την υπόθεση H3. 

 

Πίνακας 4.8 - Ατομική Επίδραση των Διαστάσεων της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης στον 

Εργασιακό Εκφοβισμό 

 B Std. 

Error 

Beta t Sign Toleran

ce 

VIF 

(Constant) ,051 ,050  1,008 ,315   

Διαδικαστική 

Δικαιοσύνη ,014 ,013 ,081 1,144 ,254 ,463 2,158 

Διανεμητική 

Δικαιοσύνη -,039 ,012 -,267 -3,430 ,001 ,386 2,593 

Διαπροσωπική 

Δικαιοσύνη -,073 ,015 -,403 -4,961 ,000 ,353 2,833 

Πληροφοριακή 

Δικαιοσύνη -,039 ,015 -,227 -2,651 ,009 ,319 3,135 

 

 

Με εξαίρεση την διαδικαστική δικαιοσύνη, τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

πολλαπλής παλινδρόμησης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης 
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και θεμελιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις Η6 – Η10.  Στον Πίνακα 4.9 που ακολουθεί 

παρατίθενται τα αποτελέσματα ελέγχου των υποθέσεων έρευνας της παρούσας 

εργασίας. 

 

Πίνακας 4.9 - Αποτελέσματα Ελέγχου Υποθέσεων Έρευνας 

α/α Ερευνητική Υπόθεση Αποτέλεσμα 

Ελέγχου 

Η1 Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και οργανωσιακής δικαιοσύνης 

Επαλήθευση 

Η2 Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και διανεμητικής δικαιοσύνης 

Επαλήθευση 

Η3 Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και διαδικαστικής δικαιοσύνης 

Επαλήθευση 

Η4 Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και διαπροσωπικής δικαιοσύνης 

Επαλήθευση 

Η5 Αναμένεται αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και πληροφοριακής δικαιοσύνης 

Επαλήθευση 

06 Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διαδικαστικής δικαιοσύνης  σε σχέση με 

την πληροφοριακή δικαιοσύνη 

Απόρριψη 

07 Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διανεμητικής δικαιοσύνης            σε 

σχέση με την πληροφοριακή δικαιοσύνη 

Επαλήθευση 

08 Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διαπροσωπικής δικαιοσύνης      σε 

σχέση με την πληροφοριακή δικαιοσύνη 

Επαλήθευση 

09 Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διαπροσωπικής δικαιοσύνης σε σχέση 

με την διανεμητική δικαιοσύνη 

Επαλήθευση 

10 Αναμένεται ισχυρότερη επίδραση της διαπροσωπικής δικαιοσύνης σε σχέση 

με την διαδικαστική δικαιοσύνη 

Επαλήθευση 

 

4.1.2. Ευρήματα Ποιοτικής Ανάλυσης 

 

4.1.2.1. Διαπροσωπικές συνεντεύξεις 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των δύο διαπροσωπικών μη-κατευθυνόμενων 

συνεντεύξεων που δόθηκαν από δύο διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
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προέκυψε ότι ο όρος «εργασιακός εκφοβισμός» εκλαμβάνεται περισσότερο ως άσκηση 

καταχρηστικής εποπτείας. Θεωρούν ότι εργασιακός εκφοβισμός είναι η δημιουργία 

φοβίας και άσκησης έντονης πίεσης από το Διευθυντή προς τους υφισταμένους του –

εκπαιδευτικό προσωπικό- με απώτερο σκοπό την πλήρη υποταγή τους και την εκτέλεση 

των απαραίτητων εργασιών της σχολικής μονάδας. Αυτός μπορεί να προέλθει είτε 

εξαιτίας κάποιας προσωπικής αντιπαράθεσης είτε εξαιτίας φυγοπονίας του υπαλλήλου. 

Αμφότεροι τόνισαν την κάθετη επιθετικότητα, δηλαδή την προσανατολισμένη από τον 

ανώτερο προς τον υφιστάμενο. 

 

Την οργανωσιακή δικαιοσύνη δε, την αντιλαμβάνονται ως την ύπαρξη δίκαιης-

ίσης συμπεριφοράς προς όλους, με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός, και  

δίκαιης κατανομής εργασιών. Ως διαπροσωπική δικαιοσύνη τόνισαν τη δίκαιη 

αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού, με σεβασμό κι αξιοπρέπεια, αποφεύγοντας 

«πικρόχολα» σχόλια και αγενείς παρατηρήσεις. Στη διανεμητική συμπεριέλαβαν 

συμπεριφορές επιβράβευσης και αναγνώρισης της συνεισφοράς του υπαλλήλου, ενώ 

στη διαδικαστική αναφέρθηκαν στην κατανομή των εργασιών και τη λήψη των 

αποφάσεων. Τόνισαν δε τη σημασία της ύπαρξης της πληροφοριακής δικαιοσύνης, 

δηλαδή της άμεσης πληροφόρησης όλων των εργαζομένων περί των τεκταινομένων 

τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και στο της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

Από τις τέσσερις διαστάσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης ως σημαντικότερη 

θεωρήθηκε από τον ένα συνεντευξιαζόμενο η διαπροσωπική κι ακολούθως η 

διανεμητική, ενώ από τον έτερο το αντίστροφο, αιτιολογώντας το στο ότι  (α) «το 

σχολείο» είναι ένας ζωντανός οργανισμός όπου η σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων 

που αναπτύσσονται εντός του είναι καθοριστικές και με άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο 

στην απόδοση του έργου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, αλλά επηρεάζει και 

τις σχέσεις με τη μαθητική κοινότητα (μαθητές και γονείς αυτών) και (β) η 

επιβράβευση και η απόδοση «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση κι αυτοεκτίμηση των εμπλεκομένων μερών και αποφέρει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. 

 

Με βάση τα βιώματά τους, πιστεύουν ότι υπάρχει εκφοβισμός. Θεωρούν όμως ότι 

το φαινόμενο είναι περισσότερο έντονο στον ιδιωτικό τομέα και λιγότερο στον 

δημόσιο. Τα τελευταία όμως χρόνια, ειδικά μετά την εφαρμογή της Αξιολόγησης –  
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λόγω των εξαρτήσεων που δημιουργούσε- εντάθηκαν τα φαινόμενα ύπαρξης 

εργασιακού εκφοβισμού και στην εκπαιδευτική κοινότητα.  Τονίστηκε, και από τους 

δυο συνεντευξιαζόμενους, η σπουδαιότητα και ο ρόλος της οργανωσιακής δικαιοσύνης 

αναδεικνύοντάς τη ως σημαντικό παράγοντα προόδου κι ευημερίας της σχολικής 

μονάδας. Η ύπαρξή της σχετίζεται άμεσα με την εικόνα ενός έντιμου οργανισμού, όπου 

κυριαρχούν ηθικά πρότυπα και αξίες -με πρώτο αυτό του Διευθυντή-, αλλά και με 

άμεσες επιπτώσεις στην εργασιακή απόδοση και ικανοποίηση του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της Διεύθυνσης κι ακολούθως αυτό του γεννά 

αισθήματα δέσμευσης και υπέρβασης του οργανωσιακού κοινωνικού του ρόλου. 

 

Τέλος, η σχέση οργανωσιακής δικαιοσύνης και εργασιακού εκφοβισμού 

χαρακτηρίστηκε ως σχέση «τραμπάλας» (όπως παραστατικά αποδόθηκε), δηλαδή η 

ύπαρξη του ενός αποκλείει την ύπαρξη του άλλου και το αντίθετο. Συγκεκριμένα, σ’ 

ένα σχολείο όπου κυριαρχούν ηθικές αξίες και οι σχέσεις μεταξύ διευθυντή κι 

εκπαιδευτικών αλλά και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους διέπονται από της αρχές της 

ισότητας, της ισοτιμίας και της διαφάνειας, χαρακτηρίζονται δε από ειλικρίνεια, 

τιμιότητα και καλοσύνη, περιστατικά εκφοβισμού δεν έχουν θέση. Δυστυχώς όμως τα 

τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά αναφέρονται περιστατικά εκφοβισμού, γεγονός 

που θα πρέπει να δραστηριοποιήσει την ηγεσία του Υπουργείου πρωταρχικά (μέσω 

θεσμών) κι ακολούθως όλες τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ενισχύοντας το ρόλο της οργανωσιακής δικαιοσύνης. 

 

    4.1.2.2. Ομάδα εστίασης 

 

Η πενταμελής ομάδα εστίασης -συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή- 

χαρακτήρισε ως εργασιακό εκφοβισμό το φαινόμενο της έντονης συναισθηματικής-

ψυχολογικής πίεσης τόσο προς τους υφισταμένους, από μέρους της διεύθυνσης, 

προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, όσο και μεταξύ των συναδέλφων 

αποσκοπώντας στη δημιουργία σχέσεων εξάρτησης. Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι στις 

διαπροσωπικές συνεντεύξεις των διευθυντών αναφέρθηκε μόνο η κάθετη επιθετικότητα 

από ανώτερο σε υφιστάμενο και όχι η μεταξύ των συναδέλφων (οριζόντια 

επιθετικότητα). Από όλους ανεξαιρέτως αναφέρθηκαν περιστατικά εκφοβισμού που 

βίωσαν, είτε οι ίδιοι είτε συνάδελφοί τους κι αυτοί ήταν απλώς θεατές, μη μπορώντας 
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να προβούν σε κάποια αντίδραση, παρά μόνο εθελοτυφλώντας κι αγνοώντας τα, 

εγκλωβισμένοι στον δικό τους μικρόκοσμο κι αναμένοντας την αλλαγή της ηγεσίας του 

σχολείου. 

 

Ο όρος οργανωσιακή δικαιοσύνη ταυτίστηκε με την έννοια της ίσης μεταχείρισης 

και ανάλογης απολαβής ευεργετημάτων –σε σχέση με την προσφορά της εργασίας-, της 

ηθικής και καλοπροαίρετης συμπεριφοράς και τέλος της τιμιότητας κι εντιμότητας. Ως 

προς τις διαστάσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης, ως διανεμητική χαρακτηρίστηκε η 

ύπαρξη αναλογίας μεταξύ εργασίας κι απολαβών. Διαδικαστική θεωρείται η ύπαρξη 

δικαιοσύνης στην κατανομή των εργασιών μεταξύ των συναδέλφων αλλά και στη 

συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, ενώ ως πληροφοριακή δικαιοσύνη η ύπαρξη 

διαφάνειας και πρόσβασης στην πληροφορία. Τέλος, η διαπροσωπική δικαιοσύνη, που 

θεωρήθηκε ομόφωνα και  η σπουδαιότερη από τις υπόλοιπες μορφές της, είναι η 

συμπεριφορά –τόσο από τη Διεύθυνση όσο κι από τους συναδέλφους- που στηρίζεται 

στην ευγένεια, διακριτικότητα, σεβασμό και καλοσύνη. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ύπαρξή 

της καθότι, (α) το σχολικό εργασιακό περιβάλλον στηρίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις, 

είναι ένας καθαρά γενεσιουργός χώρος ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων –ας μην 

ξεχνούμε ότι είναι δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης του ατόμου, μετά την 

οικογένειά του-και  (β) η πρόοδος αυτού και η ανάδειξη του έργου του είναι 

αποτέλεσμα επιτυχημένων συνεργασιών και προσεγγίσεων. 

 

Η ομάδα εστίασης ήταν αρκετά προβληματισμένη με την έκταση του φαινομένου 

του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο και στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε στον 

εκπαιδευτικό χώρο και δη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να απολαμβάνει ανεξαρτησίας και δικαιοσύνης για να μπορεί να επιτελεί το 

διδακτικό του έργο ανεπηρέαστος. Θεώρησαν ότι τα τελευταία χρόνια η 

κοινωνικοοικονομική συγκυρία που ζούμε ενέτεινε τα φαινόμενα εκφοβισμού, 

ιδιαίτερα με τη μη σωστή εφαρμογή της Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Σ’ 

αυτό το σημείο ακριβώς τονίστηκε η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα της ύπαρξης 

της οργανωσιακής δικαιοσύνης, ως κυματοθραύστη στα φαινόμενα επιθετικότητας και 

καταχρηστικής άσκησης εξουσίας. Θεωρήθηκε ότι η ύπαρξη δίκαιης κατανομής 

εργασιών και αντίστοιχα απολαβών, η ανάπτυξη σχέσεων στηριγμένων σε ηθικές αξίες 

και πρότυπα, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων μεταξύ των 

συναδέλφων καθηγητών αλλά και η διάχυση της πληροφορίας, διαφάνεια στην 
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πληροφόρηση, συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Όλοι οι 

εργαζόμενοί της νιώθουν υπερήφανοι που την υπηρετούν, δεσμεύονται  για τη συνέχιση 

της ύπαρξης αυτού του σχολικού ηθικού κλίματος και θεωρούν χρέος τους πολλές 

φορές να υπερβαίνουν τον οργανωσιακό τους ρόλο, παρέχοντας υπηρεσίες εθελοντικά 

και πέρα από τις προδιαγεγραμμένες, όπως π.χ. ενισχυτική διδασκαλία σε αδύνατους 

μαθητές πέραν του ωραρίου τους χωρίς καμία ανταμοιβή. 

 

Φυσικά η σχέση οργανωσιακής δικαιοσύνης και εργασιακού εκφοβισμού είναι 

σχέση αντίθεσης και η ύπαρξη της μιας αποκλείει την ύπαρξη του άλλου. Η ομάδα 

εστίασης εξέφρασε την ελπίδα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί -κυρίως όμως οι ηγεσίες των 

σχολείων- μιας και αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τους μαθητές τους, 

να πορεύονται με γνώμονα τη δικαιοσύνη, την εντιμότητα, την καλοσύνη και κυρίως 

την ενσυναίσθηση, να μπαίνουν στη θέση του άλλου για να κατανοούν τις απόψεις και 

τις συμπεριφορές των άλλων. Επειδή όμως, δυστυχώς, τα φαινόμενα bullying 

πολλαπλασιάζονται, τονίστηκε η ανάγκη της ύπαρξης ενός κράτους αρωγού στην 

προσπάθεια ενδυνάμωσης των εργαζομένων, ενισχύοντας μέσω εκπαιδευτικών θεσμών 

και διαδικασιών την έννοια της δικαιοσύνης με απώτερο στόχο την αποτροπή κάθε 

προσπάθειας άσκησης εκφοβιστικών συμπεριφορών. 

 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας, τόσο από τις 

διαπροσωπικές συνεντεύξεις όσο και από τις ομάδες εστίασης, επιβεβαιώνουν τα 

ευρήματα της ποσοτικής έρευνας. Επειδή τα τελευταία χρόνια οι εκφοβιστικές 

συμπεριφορές όλο κι εντείνονται,  καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης λειτουργώντας ως ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας εμφάνισής των 

στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και δη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τονίστηκε 

ιδιαίτερα η διαπροσωπική διάσταση αυτής, θεωρώντας ότι όταν επικρατούν  άριστες 

διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολικό εργασιακό περιβάλλον τότε όλες οι υπόλοιπες 

διαστάσεις θα αναδειχθούν «αυτόματα». Θα υπάρχει δικαιοσύνη τόσο στη διευθέτηση 

των εργασιών, τη λήψη των αποφάσεων όσο και των ανταμοιβών και στη διάχυση της 

πληροφορίας, τίποτε δεν θα μένει «κρυπτόν» από πρόθεση. Άρα, κοινός στόχος όλης 

εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η αποτροπή του εργασιακού εκφοβισμού μέσω της 

ενίσχυσης- θεσμοθέτησης δίκαιων διαδικασιών και της καλλιέργειας παιδείας ηθικής, 

ενάρετης και προσανατολισμένης στο «περί δικαίου» αίσθημα. 
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4.2 Συζήτηση-αξιολόγηση Ευρημάτων Έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί,  

υπήρξε η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της οργανωσιακής δικαιοσύνης και του 

εργασιακού εκφοβισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επισταμένη μελέτη της 

βιβλιογραφίας εντόπισε το κενό που υφίσταται ως προς τη συσχέτιση των δύο αυτών 

μεταβλητών στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο 

εργασιακός εκφοβισμός διερευνήθηκε είτε ως παράγοντας είτε ως επίπτωση  της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης - ή κάποιας/ων από τις επιμέρους διαστάσεις της, όχι 

διεξοδικά. Στην παρούσα έρευνα πεδίου ελέχθησαν δέκα ερευνητικές υποθέσεις.   

       

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε στη σχέση που υφίσταται μεταξύ του 

εργασιακού εκφοβισμού και της οργανωσιακής δικαιοσύνης. Η ερευνητική υπόθεση Η1 

ελέγχθηκε τόσο με Ανάλυση Συσχέτισης όσο και με Ανάλυση Απλής Γραμμικής 

Παλινδρόμησης κι επαληθεύτηκε καθώς  προέκυψε, όπως αναμενόταν, στατιστικά 

σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα μία και 

μόνο ανεξάρτητη μεταβλητή, η οργανωσιακή δικαιοσύνη, εξηγεί πάνω από το 50% της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης (εργασιακού εκφοβισμού). Το παραπάνω εύρημα 

είναι σύμφωνο με το πόρισμα / θεωρητική πρόταση (theoreticalproposition) των 

Parzefall και  Salin (2010), σύμφωνα με το οποίο  η οργανωσιακή αδικία οδηγεί σε 

εκφοβιστικές συμπεριφορές. Όταν ένας εργαζόμενος αντιμετωπίζεται άδικα, αυτό θα 

τον επηρεάσει και θα τον οδηγήσει  σε αρνητικές συμπεριφορές που εκλαμβάνονται ως 

εκφοβισμός/κακομεταχείριση. Κι όταν οι συμπεριφορές αυτές γενικευτούν τότε 

διαμορφώνεται ένα ανήθικο κι άδικο κλίμα στον οργανισμό. Το ίδιο επιβεβαιώνουν και 

οι έρευνες των (α) Mourssi-Alfash (2014), που αναφέρεται στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στη Μινεσότα και (β) Οztürk (2011), σε δημοσίους υπαλλήλους της 

Τουρκίας, ήτοι, τη σημαντική αρνητική σχέση των δύο μεταβλητών, δηλαδή η έλλειψη 

δικαιοσύνης σ’ έναν οργανισμό θα οδηγήσει στον εργασιακό εκφοβισμό. Με δεδομένη 

τη διαρκώς αναπτυσσόμενη εμφάνιση του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο, το παρόν 

εύρημα καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου, πέρα 

από την παροχή γνώσεων, είναι το «λίκνο» της διαμόρφωσης ενάρετων, δίκαιων και 

ηθικών προσωπικοτήτων, και χρήζει άμεσα περαιτέρω επισταμένης έρευνας. 
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Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση της εργασίας αφορούσε στη διερεύνηση της 

σχέσης μεταξύ του εργασιακού εκφοβισμού και της διανεμητικής δικαιοσύνης – την 

πρώτη από τις τέσσερις διαστάσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την 

Η2, αναμένονταν αρνητική στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού 

εκφοβισμού και της διανεμητικής δικαιοσύνης. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν 

τις προσδοκίες, αν και δεν υπάρχουν σχετικές προηγηθείσες έρευνες που να συμφωνούν  

με αυτά.  Κατά την εκτίμηση της συγγραφέως, στην εκπαίδευση η ύπαρξη της 

διανεμητικής δικαιοσύνης -ήτοι της δίκαιης κατανομής των πόρων, της επιβράβευσης 

των προσπαθειών του εκπαιδευτικού και της απόδοσης δίκαιης ανταμοιβής ανάλογης 

με το παρεχόμενο έργο- αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας αποτροπής του 

εργασιακού εκφοβισμού. Συντελεί  στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων 

προς την εκπαιδευτική κοινότητα, στην παροχή εργασιακής ικανοποίησης, κίνητρα για 

αύξηση της εργασιακής τους απόδοσης αλλά κυρίως  στην υπέρβαση του 

οργανωσιακού τους ρόλου. Αντίθετα η απουσία αυτής δημιουργεί δυσαρέσκειες, με 

αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική εκτέλεση επόμενων εργασιών, κωλυσιεργία ακόμη 

και δολιοφθορές (εκφοβιστικές συμπεριφορές ). 

 

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση, επικεντρώθηκε στη σχέση εργασιακού 

εκφοβισμού και διαδικαστικής δικαιοσύνης – της δεύτερης διάστασης της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης. Μετά από  έλεγχο της υπόθεσης Η3 σε διμεταβλητό 

επίπεδο, ως αναμενόταν, ο εργασιακός εκφοβισμός συσχετίζεται αρνητικά με τη 

διαδικαστική δικαιοσύνη, επαληθεύοντας την Η3.Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία 

(α)με το αποτέλεσμα της έρευνας των Tepper, Duffy, Henle και Lambert (2006), εκ των 

λίγων που αφορούν τη διαδικαστική δικαιοσύνη και την καταχρηστική εποπτεία- μίας 

εκ των μορφών του εργασιακού εκφοβισμού-, και στην οποία καταδείχθηκε η άμεση 

αρνητική σχέση μεταξύ των, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, 

και (β)την έρευνα του Mourssi-Alfash (2014), η οποία ανέδειξε ότι ο εργασιακός 

εκφοβισμός επηρεάζει τις διαδικασίες και τον τρόπο άσκησης καθηκόντων και λήψης 

αποφάσεων των οργανισμών, ασκεί δηλαδή μεγαλύτερη επίδραση στη διαδικαστική 

δικαιοσύνη σε σχέση με τις υπόλοιπες. 

Στον εκπαιδευτικό χώρο, όταν εφαρμόζονται οι αρχές της συμμετοχής, της 

πολυφωνίας και της αντιπροσωπευτικότητας στη λήψη των αποφάσεων και η εκτέλεση 

των εργασιών είναι αποτέλεσμα δίκαιης κατανομής και ανάλογης των προσόντων του 
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κάθε υπαλλήλου, τότε δεν υφίστανται αδικίες κι οι εκπαιδευτικοί δεν υπόκεινται σε 

περιστατικά κακομεταχείρισης/εκφοβισμού. 

 

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε στη σχέση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και διαπροσωπικής δικαιοσύνης. Και σ’ αυτή την ερευνητική υπόθεση Η4 

αναμένονταν αρνητική, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού 

εκφοβισμού και διαπροσωπικής δικαιοσύνης, η οποία κι επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά, (-

,702), αναδεικνύοντάς τη ως το σημαντικότερο παράγοντα αποκλεισμού εκφοβιστικών 

συμπεριφορών στο χώρο εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και τα ευρήματα της 

ποιοτικής έρευνας (διαπροσωπικές συνεντεύξεις και ομάδα εστίασης).  

Η διαπροσωπική διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης αναδεικνύεται ως ο 

καλύτερος παράγοντας πρόβλεψης ύπαρξης συμπεριφορών εκφοβισμού και στην 

έρευνα του Οztürk (2011), η οποία «επικυρώνει» το ανωτέρω αποτέλεσμα. 

 

Η συσχέτιση αυτή και η απόδοση των «σκήπτρων» στη διαπροσωπική διάσταση 

της οργανωσιακής δικαιοσύνης, οφείλεται στο ότι το σχολικό περιβάλλον είναι ο 

κατεξοχήν χώρος ανάπτυξης ποικιλόμορφων σχέσεων κι αλληλεπίδρασης, όπως π.χ. η 

Διεύθυνση του σχολείου με τους καθηγητές, μαθητές με καθηγητές, μαθητές με 

Διεύθυνση, γονείς με εκπαιδευτικούς. Επομένως, στην εκπαιδευτική κοινότητα «το 

παν» είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας μέσω της ανάπτυξης 

υγειών διαπροσωπικών σχέσεων, τόσο μεταξύ της εποπτικής αρχής και των 

υφισταμένων (η διεύθυνση με τους καθηγητές) όσο και μεταξύ των συναδέλφων- 

εκπαιδευτικών, έχοντας άμεση επίπτωση στην εργασιακή τους απόδοση και 

ικανοποίηση. Συμπεριφορές που διέπονται από σεβασμό κι εκτίμηση προς την 

προσωπικότητα του άλλου, καλοσύνη κι  ευγένεια προωθούν τη συνεργατικότητα και 

την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των, κι ως εκ τούτου ο εκφοβισμός δεν έχει θέση. 

 

Όσον αφορά την πέμπτη ερευνητική υπόθεση, σχετικά με τη σχέση μεταξύ 

εργασιακού εκφοβισμού και πληροφοριακής δικαιοσύνης, το πόρισμα της παρούσας 

έρευνας επιβεβαίωσε την Η5 ερευνητική υπόθεση, όπου αναμένονταν  αρνητική, 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ εργασιακού εκφοβισμού και πληροφοριακής 

δικαιοσύνης. Η πληροφοριακή δικαιοσύνη αποτελεί μια νέα διάσταση της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης, κατάκτηση της κοινωνίας της πληροφορίας κι ως εκ 
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τούτου δεν υπάρχουν ακόμη έρευνες που να αναφέρονται σ’ αυτή και τη σπουδαιότητά 

της, ειδικά στον εκπαιδευτικό κλάδο.  

 

Το γεγονός ότι αναδεικνύεται η πληροφοριακή διάσταση της δικαιοσύνης, 

οφείλεται στο ότι η εκπαιδευτική κοινότητα -ευτυχώς όχι στο σύνολό της- πλήττεται 

από την έλλειψη της διάχυσης της πληροφορίας. Πολλοί καθηγητές δεν ενημερώνονται 

έγκαιρα για θέματα είτε εκπαιδευτικά, ακόμη κι αυτά που βοηθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, είτε συντεχνιακά (υπηρεσιακή κατάσταση των, συνδικαλιστικές δράσεις). 

Η έλλειψη διαφάνειας στις ακολουθούμενες διαδικασίες ή στις δράσεις που 

πραγματοποιούνται, είτε εντός του σχολικού περιβάλλοντος είτε ευρύτερα στην 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα, κι αφορούν τον εκπαιδευτικό κλάδο, δημιουργεί αδικίες και  

καθιστά τους εκπαιδευτικούς ευάλωτους σε εκφοβιστικές συμπεριφορές, ως «στόχους» 

αλλά κυρίως ως θύτες. 

 

Η έκτη ερευνητική υπόθεση της εργασίας αφορούσε στη διερεύνηση της 

επίδρασης της διαδικαστικής δικαιοσύνης  στον εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την 

πληροφοριακή δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την H6  αναμένονταν ισχυρότερη επίδραση 

της διαδικαστικής διάστασης της δικαιοσύνης  στον εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με 

την πληροφοριακή δικαιοσύνη. Η ως άνω ερευνητική υπόθεση ελέχθηκε με ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόμησης, τα ευρήματα της οποίας δεν επαλήθευσαν τις προσδοκίες 

μας και η υπόθεση Η6 απορρίφθηκε.  Το εύρημα αυτό δεν συμβαδίζει: 

 

 (α) με αυτό των Tepper, Duffy, Henle και Lambert (2006) –έχει ήδη 

προαναφερθεί στην Η3 ερευνητική μας υπόθεση- όπου είχε τονιστεί η ιδιαίτερη 

αρνητική σχέση της διαδικαστικής δικαιοσύνης με την άσκηση καταχρηστικής 

εποπτείας. Η διαφορά που εντοπίζεται, μπορεί να οφείλεται στις διαφορές των 

πληθυσμιακών δειγμάτων στα οποία επικεντρώνονται, καθότι η παρούσα αφορά την 

εκπαιδευτική κοινότητα ενώ η έρευνα των Tepper, Duffy, Henle και Lambert (2006) 

είχε ως δείγμα μέλη της Εθνικής φρουράς από 250 στρατιωτικές ομάδες. 

(β) αλλά και με το πόρισμα της έρευνας του  Mourssi-Alfash (2014), όπου  η 

διαδικαστική, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διάσταση,- άρα και με την πληροφοριακή 

δικαιοσύνη-,δέχεται τις πιο έντονες επιρροές από συμπεριφορές εκφοβισμού στο χώρο 

εργασίας. Εδώ, η αντίθεση των δύο ερευνητικών συμπερασμάτων οφείλεται στο ότι, αν 
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και η έρευνα γίνεται στην εκπαίδευση, αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 

Μινεσότα, δηλαδή άλλο επίπεδο εκπαίδευσης κι άλλη γεωγραφική περιοχή, άλλη χώρα. 

 

Πιθανή εξήγηση του παρόντος μη αναμενόμενου ευρήματος μπορεί να είναι το 

γεγονός ότι στη σχολική κοινότητα, θεσμικά, τον πιο ουσιαστικό ρόλο -τόσο στην 

κατανομή των εργασιών και στην ανάθεση των καθηκόντων όσο και στη λήψη των 

αποφάσεων που ασκούν επίδραση σ’ αυτή- τον έχει ο Σύλλογος διδασκόντων του 

σχολείου. Ένα συλλογικό όργανο όπου φροντίζει, (α) να τηρούνται οι αρχές της 

συμμετοχής και της πολυφωνίας στη λήψη των αποφάσεων, με δυνατότητα 

επανεξέτασης και διόρθωσης των λανθασμένων και (β) κατά την κατανομή των 

εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα του κάθε υπαλλήλου –βάσει της 

ειδικότητάς του-,  κι ως εκ τούτου σπάνια δημιουργούνται διαδικαστικές αδικίες, αλλά 

κι αν συμβούν αντιμετωπίζονται ταχύτατα λόγω των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας.  

 

Η πληροφοριακή όμως διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης, ως 

συνυφασμένης με τη διάχυση της πληροφορίας και της πλήρους και σωστής 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη και 

διαρκώς εξελισσόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία απαιτεί από τον 

καθηγητή να είναι γνώστης όλων των εξελίξεων προκειμένου ν’ ανταποκριθεί  στις νέες 

εκπαιδευτικές προκλήσεις. Η μη ύπαρξή της αποφέρει την έλλειψη εμπιστοσύνης και 

δέσμευσης προς τον εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίος έχει ήδη «ανοίξει τη θύρα» για 

να εισέλθει ο εργασιακός εκφοβισμός. Επομένως, εν όψει  των προαναφερομένων, η 

επίδρασή της είναι ισχυρότερη από τη διαδικαστική.  

 

Η διερεύνηση της έβδομης ερευνητικής υπόθεσης της εργασίας αφορούσε στη 

σχέση της επίδρασης της διανεμητικής δικαιοσύνης  στον εργασιακό εκφοβισμό, σε 

σχέση με την πληροφοριακή δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την H7 αναμένονταν ισχυρότερη 

επίδραση της διανεμητικής δικαιοσύνης  στον εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την 

πληροφοριακή δικαιοσύνη. Μετά την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, τα 

ευρήματα επαλήθευσαν τις προσδοκίες μας και η υπόθεση Η7 επαληθεύτηκε. 

 

Λόγω της μη ύπαρξης μελέτης που να ερευνά την ανωτέρω σχέση, οδηγούμαστε 

σε προσωπικές εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τις δύο διαστάσεις της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης, διαπιστώνουμε ότι η διανεμητική αφορά το σύνολο του 
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παρεχομένου έργου και της ποιότητας αυτού κι επηρεάζει πρωτίστως τον εκπαιδευτικό 

και λιγότερο την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο. Επομένως, η μη ύπαρξή της 

ευθύνεται για τη δημιουργία δασκάλων ανήσυχων, δυσαρεστημένων κι 

αναποτελεσματικών, μιας και δεν αμείβονται ανάλογα με την προσφορά τους, με ροπή 

προς τις εκφοβιστικές συμπεριφορές ιδιαίτερα ως θύτες. Ενώ, η μη ύπαρξη της 

πληροφοριακής δικαιοσύνης, αντανακλάται στον ίδιο τον οργανισμό, ως μη ανοικτό 

στην κοινωνία της πληροφορίας και αντιμετωπίζοντας τον με καχυποψία. 

 

Στη διερεύνηση της επίδρασης της διαπροσωπικής δικαιοσύνης  στον εργασιακό 

εκφοβισμό, σε σχέση με την πληροφοριακή δικαιοσύνη επικεντρώνεται η όγδοη 

ερευνητική υπόθεση. Σύμφωνα με την H8 αναμένονταν ισχυρότερη επίδραση της 

διαπροσωπικής δικαιοσύνης στον εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την 

πληροφοριακή δικαιοσύνη. Μετά την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, τα 

ευρήματα επαλήθευσαν τις προσδοκίες μας και η υπόθεση Η8 επαληθεύτηκε. 

 

Όπως προαναφέρθηκε και στην Η4 ερευνητική υπόθεση, τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας πεδίου, ανέδειξαν την διαπροσωπική δικαιοσύνη ως την ισχυρότερη 

διάσταση απ’ όλες τις υπόλοιπες. Οπότε λογικά αναδεικνύεται και πάνω από την 

πληροφοριακή δικαιοσύνη. Στο ίδιο πλαίσιο και η έρευνα του Οztürk (2011),εξετάζει 

εμμέσως την προαναφερόμενη συσχέτιση τους, όπου η διαπροσωπική δικαιοσύνη 

υπερτερεί έναντι όλων, καθώς αποτελεί τον καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης ύπαρξης 

συμπεριφορών εκφοβισμού. Εκτιμούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διοικείται η σχολική 

κοινότητα, οι σχέσεις που αναπτύσσονται εντός της, ο τρόπος συμπεριφοράς των μελών 

αυτής άπτονται της διαπροσωπικής δικαιοσύνης και όλοι οι εργαζόμενοι επιθυμούν το 

σεβασμό, την εκτίμηση και την ευγένεια μιας κι αυτό επηρεάζει την εργασιακή τους  

απόδοση. Η εξασφάλισή της αποδεικνύεται πιο σημαντική από τη διάχυση της 

πληροφορίας καθότι επιφέρει στον εργαζόμενο ψυχική ευφορία  και ικανοποίηση κι 

αποτρέπει τον εκφοβισμό. 

 

Η ένατη ερευνητική υπόθεση της παρούσας μελέτης αφορούσε στη σχέση της 

επίδρασης της διαπροσωπικής δικαιοσύνης  στον εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με τη 

διανεμητική  δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την H9 αναμένονταν ισχυρότερη επίδραση της 

διαπροσωπικής δικαιοσύνης  στον εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με την διανεμητική 

δικαιοσύνη. Τα ευρήματα επαλήθευσαν τις προσδοκίες μας και η υπόθεση Η9 
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επαληθεύτηκε. Στο ίδιο δε πλαίσιο ως ανωτέρω, επιβεβαιώθηκαν και από την έρευνα 

του Οztürk (2011). 

 

Στον εκπαιδευτικό χώρο η ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων προάγει 

την ίδια τη σχολική κοινότητα. Το ευχάριστο κλίμα που επικρατεί διαμορφώνει αγαστές 

συνεργασίες και οδηγεί τον οργανισμό αφενός στην υλοποίηση προγραμμάτων 

χρήσιμων για το εκπαιδευτικό περιβάλλον αφετέρου στην πραγμάτωση του ρόλου του, 

ήτοι παροχή παιδείας και καλλιέργειας προσωπικοτήτων και δεν αφήνει κανένα 

περιθώριο για την εμφάνιση του φαινομένου του εκφοβισμού εντός του. Η διανεμητική 

δικαιοσύνη, όπως ήδη έχει προαναφερθεί επηρεάζει περισσότερο τη «μονάδα» της 

κοινότητας και λιγότερο το σύνολο. Δεν είναι τυχαίο που και τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής έρευνας (τόσο οι διαπροσωπικές συνεντεύξεις από δύο διευθυντές σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και της ομάδας εστίασης) εξήραν το ρόλο της 

διαπροσωπικής διάστασης της οργανωσιακής δικαιοσύνης ακόμη και σε σχέση με τη 

διανεμητική. 

 

Το παραπάνω αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με τη μελέτη των Cohen – 

Charashand και Spector, (2001), όπου ερευνώντας τη συσχέτιση των διαστάσεων της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης, διαπιστώθηκε ότι η εργασιακή ικανοποίηση προσφέρεται 

όταν επικρατεί διανεμητική δικαιοσύνη παρά διαπροσωπική. Αναλογικά, λοιπόν, 

χρησιμοποιώντας το ανωτέρω εύρημα σε σχέση με τον εργασιακό εκφοβισμό, θα 

έπρεπε, όταν ένας εκπαιδευτικός δεν εισπράττει αμοιβή ανάλογης του έργου που 

προσφέρει, παρόλο που αντιμετωπίζεται με σεβασμό κι αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να 

οδηγείται στον εκφοβισμό (π.χ. κατάχρηση της θέσης του, κακομεταχείριση, πικρόχολα 

σχόλια κ.α.), πράγμα όμως που δεν παρατηρείται. 

 

Τέλος, η τελευταία ερευνητική μας υπόθεση Η10 αφορούσε στη διερεύνηση της  

επίδρασης της διαπροσωπικής δικαιοσύνης στον εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με τη 

διαδικαστική  δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την H6  αναμένονταν ισχυρότερη επίδραση της 

διαπροσωπικής διάστασης της δικαιοσύνης  στον εργασιακό εκφοβισμό, σε σχέση με τη 

διαδικαστική δικαιοσύνη. Η ως άνω ερευνητική υπόθεση ελέχθηκε με ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόμησης, τα ευρήματα της οποίας επαλήθευσαν τις προσδοκίες μας 

και η υπόθεση Η10 επαληθεύτηκε και συμβαδίζει με το εύρημα της προηγηθείσας 

έρευνας του Οztürk (2011). 
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Το πόρισμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη έρευνα των 

Cohen – Charashand και Spector, (2001), όπου εξήρε το ρόλο της διαδικαστικής 

δικαιοσύνης έναντι της διαπροσωπικής και της διανεμητικής. Συγκεκριμένα 

υποστηρίζει ότι όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν την αδικία εξετάζουν όχι το αποτέλεσμα 

αλλά αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες (διαδικαστική δικαιοσύνη). Αλλά και με την 

έρευνα του Mourssi-Alfash (2014), όπου αναδεικνύεται η διαδικαστική διάσταση της 

οργανωσιακής δικαιοσύνης έναντι όλων, όσον αφορά την επιρροή του εργασιακού 

εκφοβισμού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι «στόχοι» του εκφοβισμού συχνά 

προσπαθούν να κερδίσουν τη δικαιοσύνη μέσω της επιβολής των νόμων, των 

κανονισμών και των πολιτικών, και ότι όταν αυτοί οι νόμοι και οι πολιτικές δεν 

προσφέρουν την επιθυμητή προστασία, τότε αρχίζουν αμέσως να αντιλαμβάνονται 

αρνητικά τη διαδικαστική δικαιοσύνη (Lutgen-Sandvik, 2006, Zapf & Gross, 2001). 

 

Τα παραπάνω ευρήματα, τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής έρευνας,  

μας δηλώνουν ότι στον τόσο ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης πρέπει, σε οποιαδήποτε 

συγκυρία κοινωνικοοικονομική κι αν βρισκόμαστε, να φροντίζουμε να παραμένουμε 

Άνθρωποι  υιοθετώντας την αρχή της Δικαιοσύνης.  

 

Επίσης, είναι προφανές ότι, λόγω της ύπαρξης ελάχιστον ερευνών που να 

στοιχειοθετούν-επιβεβαιώνουν τα παραπάνω πορίσματα, ο τομέας της εκπαίδευσης 

είναι ακόμα σχετικά ανεξερεύνητος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

 

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση του 

φαινομένου του εργασιακού εκφοβισμού υπό το πρίσμα της οργανωσιακής δικαιοσύνης 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μια πρωτότυπη έρευνα πεδίου, καθώς 

είναι η πρώτη φορά που διερευνάται η οργανωσιακή δικαιοσύνη σε σχέση με τον 

εργασιακό εκφοβισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

 

Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, που αφορούν αποκλειστικά  στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς, διαπιστώθηκε μία έντονα αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ οργανωσιακής δικαιοσύνης και εργασιακού εκφοβισμού - 
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τουλάχιστον εντός του δικού τους εργασιακού σχολικού περιβάλλοντος. Η αντίληψη 

ύπαρξης οργανωσιακής δικαιοσύνης, στη δική τους σχολική κοινότητα, λειτουργεί ως 

ανασταλτικός παράγοντας εμφάνισης εκφοβιστικών συμπεριφορών. Κατά συνέπεια 

καθίσταται σαφής η σπουδαιότητά της οργανωσιακής δικαιοσύνης, μιας και  ο 

εκπαιδευτικός που δεν αντιμετωπίζεται δίκαια, αλλά εισπράττει αδικία, θα 

συμπεριφερθεί ανάλογα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός «τοξικού» εργασιακού 

περιβάλλοντος. 

 

Η ίδια έντονα αρνητική σχέση με τον εργασιακό εκφοβισμό εντοπίστηκε και 

στο επίπεδο των τεσσάρων διαστάσεων της οργανωσιακής δικαιοσύνης -  ήτοι τη 

διανεμητική, τη διαδικαστική, τη διαπροσωπική και την πληροφοριακή. Αυτό 

αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα εκπαιδευτικοί στην ύπαρξη δίκαιων οργανισμών, όπου θα επικρατούν 

δίκαιες ανταμοιβές, ανάλογες του παρεχομένου έργου, δίκαιες διαδικασίες ανάθεσης 

και κατανομής εργασιών, πολυφωνία και συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων, 

πλήρη κι έγκυρη ενημέρωση περί των τεκταινομένων και προπάντων καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ αυτών με την 

προϊσταμένη αρχή. 

 

Παράλληλα, τα συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο από την ποσοτική όσο και 

την ποιοτική έρευνα ήταν η ανάδειξη της διαπροσωπικής διάστασης της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης - ως ο σημαντικότερος παράγοντας επίδρασης  στον εργασιακό εκφοβισμό. 

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη και ανάπτυξη υγειών και αγαστών 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγματος, αλλά και με τη 

διεύθυνση του σχολείου, δημιουργούν ένα ευχάριστο εργασιακό κλίμα, όπου κάθε 

προσπάθεια εκφοβιστικής συμπεριφοράς δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος κι αποτρέπεται. 

 

Τέλος, αξιοπρόσεκτη ήταν η σπουδαιότητα που αποδόθηκε στην πληροφοριακή 

διάσταση της οργανωσιακής δικαιοσύνης, ισχυρότερης κι από τη διαδικαστική,  σ’ ότι 

αφορά τον εργασιακό εκφοβισμό, πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

ύπαρξη πλήρους, έγκυρης κι έγκαιρης ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, που 

συμμετείχαν στην έρευνα, περί των συνεχών αλλαγών κι εξελίξεων που αφορούν στο 

σύνολο της εκπαίδευσης, τους προετοιμάζει απέναντι στις νέες εκπαιδευτικές 
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προκλήσεις, ενώ η έλλειψή της τους καθιστά ευάλωτους, δημιουργώντας σχέσεις 

εξάρτησης που πολλές φορές άγουν στον εκφοβισμό. 

 

Δύο είναι οι βασικοί περιορισμοί- αδυναμίες που πρέπει να επισημανθούν, ως 

προς τη συγκεκριμένη μελέτη. Η έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας. Επομένως, το δείγμα δεν ήταν αντιπροσωπευτικό, καθώς δεν ήταν τυχαίο 

κι αφορούσε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Υπάρχει, επομένως, ανάγκη 

επέκτασής της, είτε και σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-δασκάλους, 

είτε σε εκπαιδευτικούς κι άλλων γεωγραφικών περιοχών, ειδικά των μεγάλων αστικών 

κέντρων, όπου τα προβλήματα ενδεχομένως είναι πιο οξυμένα, είτε ακόμη και σε 

δημοσίους υπαλλήλους άλλων φορέων. 

 

Ο δεύτερος περιορισμός αφορά το σχετικά χαμηλό ποσοστό 

ανταποκρισιμότητας 3,76%. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη χρήση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι στη συμπλήρωσή 

του, και δεν υπήρχε η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ερευνητή προς ενημέρωση και 

παροχή ενδεχόμενων διευκρινήσεων σε τυχόν απορίες. Επομένως, μια μελλοντική 

ποσοτική έρευνα σ’ ένα μεγαλύτερο δείγμα, με τη χρήση έντυπου ερωτηματολογίου, 

συνοδευόμενου από την αυτοπρόσωπη παρουσία του ερευνητή, ή η διεξαγωγή μιας 

εκτεταμένης ποιοτικής έρευνας με ημιδομημένες συνεντεύξεις όχι μόνο εκπαιδευτικών 

αλλά και προϊσταμένων αρχών αυτών, ήτοι Δ/ντες εκπαίδευσης και Περιφερειακοί 

Δ/ντες εκπαίδευσης, γίνεται αντιληπτό ότι είναι αναγκαία για περαιτέρω διερεύνηση 

της σχέσης της οργανωσιακής δικαιοσύνης με τη διαρκώς αναπτυσσόμενη εμφάνιση 

συμπεριφορών παρενόχλησης κι εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο. 

 

Εντοπίζοντας, μέσα από τη βιβλιογραφία,  το μέγεθος και τη σημασία του 

εργασιακού εκφοβισμού καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη κι εφαρμογή στρατηγικών, 

κυρίως πρόληψης, για ν’ αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό. Οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα πρέπει να προβούν σε ευρεία, λεπτομερή κι έγκυρη 

ενημέρωση του προσωπικού των, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων και της 

διοργάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων, γύρω από τα αίτια αλλά και τις επιπτώσεις του 

εκφοβισμού, σε ατομικό αλλά και οργανωσιακό επίπεδο. Πέρα όμως από την 

ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, είναι απαραίτητη και η εκπαίδευση 
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του προσωπικού των ως προς τον εντοπισμό αλλά και την αντιμετώπιση περιστατικών 

εκφοβισμού, μέσω υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής δράσης. 

Παράλληλα δε, θα πρέπει να αναπτύξουν κουλτούρα αποθάρρυνσης αρνητικών 

εργασιακών συμπεριφορών. Καλό θα ήταν η εκπαιδευτική κοινότητα, επισημαίνοντας 

τις αποδεκτές και μη αποδεκτές συμπεριφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών, να μπορέσει 

ν’ αναπτύξει και να εφαρμόσει έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας. 

 

Η ανάπτυξη της συμβουλευτικής και η ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού 

λειτουργού μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση περιστατικών εργασιακής 

παρενόχλησης. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί «στόχοι», επειδή αποφεύγουν να 

εστιάσουν στο πρόβλημα ή να προσφύγουν σε κάποια ανώτερη αρχή, καταφεύγουν στη 

λύση της αναζήτησης υποστήριξης από τους συναδέλφους τους. Η παροχή 

οργανωσιακής υποστήριξης από οργανωτικές ομάδες αυτοβοήθειας που θα 

συγκροτούνται, είτε εντός της σχολικής κοινότητας είτε σε επίπεδο Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης περιστατικών 

εκφοβισμού, αλλά κι ένα είδος κοινωνικής ανταλλαγής που παρέχει ο οργανισμός προς 

το έργο του υπαλλήλου.  

 

Επίσης, η μη ύπαρξη, στην Ελλάδα, νομικής προστασίας των εργαζομένων 

απέναντι σε εκφοβιστικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας, καθιστά απαραίτητη τη 

θεσμοθέτηση ειδικών νομοθετικών διατάξεων για τον εργασιακό εκφοβισμό  από 

μέρους της Πολιτείας, [πέραν των γενικών του άρθρου 2&1 και 5&1 του Συντάγματος 

και των άρθρων περί προστασίας της προσωπικότητας του ατόμου και της αξίωσης 

αποζημίωσης για κάθε ηθική βλάβη, λόγω αδικοπρακτικής ευθύνης (άρθρα 57, 59 και 

932 Α.Κ.)]. 

 

Παράλληλα, η έρευνά μας (ποσοτική και ποιοτική) κατέδειξε τη σημαντική 

αρνητική σχέση που υφίσταται μεταξύ της οργανωσιακής δικαιοσύνης και του 

εργασιακού εκφοβισμού, και την ανέδειξε ως τον πλέον ανασταλτικό παράγοντα 

εμφάνισης περιστατικών εργασιακής παρενόχλησης στους εκπαιδευτικούς τους 

συμμετέχοντες στην έρευνά μας. Επομένως, γίνεται άμεσα αντιληπτό, ότι αν το 

πόρισμά μας επιβεβαιωθεί θα πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης του ρόλου 

της, ειδικά, μέσω της θεσμοθέτησης από την Πολιτεία, πρακτικών που να την 

εξασφαλίζουν. Αναπτύσσοντας τις αρχές της συνεργατικότητας, της διαφανούς και 
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πλήρους πληροφόρησης, της δίκαιης ανταμοιβής και κατανομής των εργασιών και της 

συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, οι οργανισμοί θα απέχουν από εκφοβιστικές 

συμπεριφορές. Ειδικά για την εκπαιδευτική κοινότητα, η ύπαρξη οργανωσιακής 

δικαιοσύνης στους κόλπους της είναι αυτονόητη, διότι η υλοποίηση του οράματος της 

παιδείας πραγματώνεται μέσα από τις αρχές του δικαίου και της ηθικής.  

 

Επειδή όμως, δυστυχώς, τα φαινόμενα εκφοβισμού πολλαπλασιάζονται, 

τονίζεται η ανάγκη της ύπαρξης ενός κράτους αρωγού στην προσπάθεια ενδυνάμωσης 

των εργαζομένων, ενισχύοντας μέσω των εκπαιδευτικών θεσμών και διαδικασιών την 

έννοια της δικαιοσύνης με απώτερο στόχο την αποτροπή κάθε προσπάθειας άσκησης 

εκφοβιστικών συμπεριφορών. Θεωρείται επιβεβλημένη η δραστηριοποίηση του 

Υπουργείου Παιδείας, ως άμεσου εποπτικού οργάνου των εκπαιδευτικών κοινοτήτων, 

σε συνεργασία και με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς ενίσχυση του ρόλου της οργανωσιακής 

δικαιοσύνης. 

 

Η παρούσα μελέτη, λόγω της πρωτοτυπίας της, καθιστά αναγκαία την 

περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης των δύο αυτών μεταβλητών και με άλλες 

ερευνητικές μεθόδους. Λόγω δε του περιορισμένου εύρους της, ως απευθυνόμενης 

αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, θα ήταν πολύ χρήσιμη η διεξαγωγή  μελλοντικών 

ερευνών αφενός σε μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγματα, αφετέρου δε και 

σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους και φορείς. 

 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο στο μέλλον να σχεδιαστούν μελέτες όπου η 

οργανωσιακή δικαιοσύνη και ο εργασιακός εκφοβισμός θα εξετάζονται σε συνδυασμό 

και με άλλες μεταβλητές, όπως η εργασιακή απόδοση, η οργανωσιακή δέσμευση, η 

ικανοποίηση των εργαζομένων και η υπέρβαση του οργανωσιακού τους ρόλου (π.χ. η 

επίδραση της σχέσης οργανωσιακής δικαιοσύνης κι εργασιακού εκφοβισμού στην 

απόδοση των εργαζομένων), τα αποτελέσματα των οποίων θα ήταν πολύ χρήσιμα για 

τη σχολική κοινότητα, ειδικά υπό τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες  που 

επικρατούν. 
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Τέλος, και η διερεύνηση της σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαστάσεων 

της οργανωσιακής δικαιοσύνης (διαπροσωπικής, διανεμητικής, διαδικαστικής και 

πληροφοριακής), χρήζει εκτενέστερης και πιο επισταμένης έρευνας, τόσο στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς όσο και σε άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού 

τομέα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Αγαπητέ Συνάδελφε, 

Ονομάζομαι Τσολακίδου Αικατερίνη και υπηρετώ στο Γενικό Λύκειο 

Φαρκαδόνας Τρικάλων, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθώ το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Στα πλαίσια της 

διπλωματικής μου εργασίας συνέταξα ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση της 

ποιότητας της εργασιακής ζωής του σύγχρονου έλληνα εκπαιδευτικού.  

Για τις ανάγκες της έρευνας, σου στέλνω το ερωτηματολόγιο αυτό και σε 

παρακαλώ να μου το επιστρέψεις συμπληρωμένο μέσα στις επόμενες  δέκα ημέρες. 

Δεσμεύομαι ότι η ηλεκτρονική σου διεύθυνση δε θα χρησιμοποιηθεί για άλλους 

λόγους πέραν της έρευνας, αλλά θέλω επίσης να σε διαβεβαιώσω για την εχεμύθεια 

των απαντήσεων σου - καθώς αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικό 

έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων και συνολική παρουσίαση των ευρημάτων της 

έρευνας. 

 Το ερωτηματολόγιο δεν χρειάζεται περισσότερο από δέκα λεπτά για την 

συμπλήρωσή του και είναι πολύ σημαντικό για την απρόσκοπτη συνέχιση της ερευνάς 

μου και την ολοκλήρωση των σπουδών μου. Γι’ αυτό, σε παρακαλώ θερμά, μην 

αμελήσεις να αφιερώσεις λίγο από τον πολύτιμο, διαθέσιμο χρόνο σου!….  

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου για κάθε διευκρίνιση. Αυτό μπορεί να 

γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ktsolakidou@hotmail.gr  αλλά και 

τηλεφωνικά στο κινητό: 6973868331. 

Σε ευχαριστώ εγκάρδια εκ των προτέρων για την συνεργασία σου! 

 

 

 
 

 

  Ι.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Παρακαλώ συμπληρώστε  τα  παρακάτω  στοιχεία. 

Bάλτε ένα (x) στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 

mailto:ktsolakidou@hotmail.gr
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1.     Φύλο 

 

Άνδρας  Γυναίκα  

 

2.      Ηλικία 
 

19 - 34  50 - 64  

35 - 49  65+  

 
 

3.     Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

    

Απόφοιτος Α.Ε.Ι./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 Επικεφαλής (Διευθυντής/ Διευθύντρια) της Σχολική σας Μονάδα είναι: 
 

        

Άνδρας  Γυναίκα  

 
 

6.      Τομέας Απασχόλησης: 

 
          

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  Άλλο  

 
 

7.       Χρόνος υπηρεσίας στην παρούσα σχολική μονάδα: 
 

Λιγότερο από  1 χρόνο   6 – 9 χρόνια  

1 – 5 χρόνια   10 χρόνια και άνω 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Παρακαλώ κυκλώστε τo τετραγωνάκι  

που αντιστοιχεί στον βαθμό συμφωνίας σας  

με τις παρακάτω απόψεις  
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1 2 3 4 5 

διαφωνώ 
απόλυτα 

διαφωνώ 
Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ  συμφωνώ 

συμφωνώ 
απόλυτα 

 

α/α Απόψεις 
 

 

08 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  

που αφορούν στα καθήκοντά μου, είμαι σε θέση να 

εκφράσω τις απόψεις/θέσεις και τα συναισθήματά μου 

 

1 2 3 4 5 

09 

Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά 

την ανταμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό 

ευθύνης που αναλαμβάνω 

 

1 2 3 4 5 

10 

Κατά  τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη δουλειά,   

ο Διευθυντής/τρια μου με αντιμετωπίζει μ΄ ευγενικό 

τρόπο 

 

1 2 3 4 5 

11 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, 

ο Διευθυντής/τρια μου, είναι ειλικρινής στην 

επικοινωνία μαζί μου 

 

1 2 3 4 5 

12 
Ο Διευθυντής/τρια μου, ασκεί «βάναυση πίεση» στους 

συναδέλφους 
1 2 3 4 5 

13 

Ο Διευθυντής/ντρια μου προωθεί  την εξέλιξη των 

υφισταμένων του/της 

 

1 2 3 4 5 

14 

Ο Διευθυντής/ντρια μου αποφεύγει να εμπλακεί 

όταν ανακύπτουν σημαντικά θέματα 

 

1 2 3 4 5 

15 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  

που αφορούν στα καθήκοντά μου, είμαι σε θέση          ν΄ 

ασκήσω κάποια επιρροή σ΄ αυτές 

 

1 2 3 4 5 

16 

Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά 

την ανταμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη την 

εκπαίδευση και την επιμόρφωσή μου 

 

1 2 3 4 5 

17 
Κατά  τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη δουλειά,     

ο Διευθυντής/τρια μου με αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια 
1 2 3 4 5 

18 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, 

ο Διευθυντής/τρια μου, μου εξηγεί τις διαδικασίες 

διεξοδικά 

 

1 2 3 4 5 

19 
Ο Διευθυντής/τρια μου, «διασκεδάζει» κάνοντας τους 

άλλους να υποφέρουν 
1 2 3 4 5 
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20 

Ο Διευθυντής/ντρια μου έχει «φρέσκες» ιδέες για 

νέους και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης  

καταστάσεων / εκτέλεσης πραγμάτων 

 

1 2 3 4 5 

21 

Ο Διευθυντής/ντρια μου είναι απών/απούσα όταν 

χρειάζεται 

 

1 2 3 4 5 

22 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  

που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται εφαρμόζονται με συνέπεια 

 

1 2 3 4 5 

23 

Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά 

την ανταμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της 

προσπάθειας που έχω καταβάλλει 

 

1 2 3 4 5 

24 
Κατά  τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη δουλειά,     

ο Διευθυντής/τρια μου με αντιμετωπίζει με σεβασμό 
1 2 3 4 5 

25 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, 

ο Διευθυντής/τρια μου, μου παρέχει τις αναγκαίες 

διευκρινίσεις 

 

1 2 3 4 5 

26 Ο Διευθυντής/τρια μου, «κρατά κακίες» 1 2 3 4 5 

27 

Ο Διευθυντής/ντρια μου ξεκινά συχνά νέα έργα 

(projects) 

 

1 2 3 4 5 

28 

Ο Διευθυντής/ντρια μου αποφεύγει να λαμβάνει 

αποφάσεις 

 

1 2 3 4 5 

29 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  

που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που 

εφαρμόζονται δεν επηρεάζονται από προκαταλήψεις  

 

1 2 3 4 5 

30 

Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά 

την ανταμοιβή μου, λαμβάνοντας υπόψη το άγχος και 

την πίεση της δουλειάς 

 

1 2 3 4 5 

31 

Κατά  τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη δουλειά,     

ο Διευθυντής/τρια μου αποφεύγει απρεπή σχόλια/  

παρατηρήσεις 

1 2 3 4 5 

32 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, 

ο Διευθυντής/τρια μου, θέτει υπόψη μου όλες  τις 

λεπτομέρειες εγκαίρως 

 

1 2 3 4 5 

33 
Ο Διευθυντής/τρια μου, σπάνια σέβεται τους άλλους 

 
1 2 3 4 5 

34 

Ο Διευθυντής/ντρια μου πειραματίζεται με νέους 

τρόπους προσέγγισης  καταστάσεων / εκτέλεσης 

πραγμάτων 

 

1 2 3 4 5 

35 
Ο Διευθυντής/ντρια μου, καθυστερεί  ν’ απαντήσει 

σ΄ επείγουσες ερωτήσεις 

 

1 2 3 4 5 



[122] 

 

36 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  

που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται βασίζονται σε ακριβή πληροφόρηση 

 

1 2 3 4 5 

37 

Η σχολική μου μονάδα έχει υπάρξει δίκαιη όσον αφορά 

την ανταμοιβή μου, δεδομένου πως ό,τι έχω κάνει το 

διεκπεραίωσα επιτυχώς 

 

1 2 3 4 5 

38 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά, 

ο Διευθυντής/τρια μου, προσαρμόζει την παροχή 

πληροφοριών στις συγκεκριμένες ανάγκες των 

συναδέλφων 

 

1 2 3 4 5 

39 

Ο Διευθυντής/ντρια μου είναι πρόθυμος/η να πάρει 

λελογισμένα ρίσκα όταν λαμβάνει αποφάσεις  

 

1 2 3 4 5 

40 

Ο Διευθυντής/ντρια μου παίρνει γρήγορες 

αποφάσεις, όταν είναι απαραίτητο 

 

1 2 3 4 5 

41 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  

που αφορούν στα καθήκοντά μου, μου δίδεται το 

δικαίωμα της επανεξέτασης  

 

1 2 3 4 5 

42 
Έχω δει πολλές φορές τον Διευθυντή/τρια μου να 

εκφοβίζει άλλο συνάδελφο 
1 2 3 4 5 

43 

Ο Διευθυντής/ντρια μου ενθαρρύνει τη 

δημιουργική σκέψη (δηλαδή, τις νέες ιδέες) 

 

1 2 3 4 5 

44 

Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη σχολική μου μονάδα  

που αφορούν στα καθήκοντά μου, οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται στηρίζονται σε  δεοντολογικά και ηθικά 

πρότυπα  

 

1 2 3 4 5 

45 

Ο Διευθυντής/ντρια μου διαβλέπει «δυνατότητες» 

παρά «προβλήματα» 

 

1 2 3 4 5 

46 

Ο Διευθυντής/τρια μου, βλέπει κάθε  διαπραγμάτευση  

σαν μια διαμάχη που θα καταλήξει είτε σε 

ολοκληρωτική νίκη είτε σε ολοκληρωτική ήττα         

(δεν τίθεται θέμα συμβιβασμού ή συνεργασίας) 

 

1 2 3 4 5 

47 

Ο Διευθυντής/ντρια είναι θετικός/η στη συζήτηση 

νέων ιδεών 

 

1 2 3 4 5 

48 
Όποιος/α αμφισβητεί τον Διευθυντή/τρια μου, 

αντιμετωπίζεται με σκαιότητα 
1 2 3 4 5 

49 

Ο Διευθυντής/ντρια μου έχει απόψεις και σχέδια 

για το μέλλον 

 

1 2 3 4 5 

50. Πόσο συχνά έχετε βιώσει/βιώνετε τις ακόλουθες εμπειρίες στο 

εργασιακό σας περιβάλλον; 
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   Ποτέ = «1», Μερικές φορές = «2», Μηνιαίως = «3», Εβδομαδιαίως = «4», 

Καθημερινά = «5» 

 

α/α  1 2 3 4 5 

01 Απόκρυψη πληροφοριών που επηρεάζουν την 

απόδοσή σας 

     

02 Ταπείνωση ή γελοιοποίηση για θέματα σχετικά με 

την εργασία σας 

     

03 Ανάθεση υποτιμητικών, ή άχαρων, καθηκόντων      
04 Αγνόηση των απόψεών (θέσεών) σας      
05 Ανάθεση καθηκόντων με παράλογες προθεσμίες 

υλοποίησης 

     

06 Υπέρμετρη παρακολούθηση του έργου σας      
07 Πίεση για να μην διεκδικήσετε κάτι που δικαιούστε – 

π.χ. αναρρωτική άδεια, άδεια διακοπών, δαπάνες 

μετακίνησης, κλπ 

     

08 Έκθεση σε ένα μη-διαχειρίσιμο φόρτο εργασίας      
09 Αφαίρεση βασικών τομέων αρμοδιοτήτων και 

αντικατάστασή τους από ασήμαντα ή δυσάρεστα 

καθήκοντα 

     

10 Διάδοση κουτσομπολιών και φημών για το πρόσωπό 

σας 

     

11 Απομόνωση, περιθωριοποίηση ή και αποκλεισμό      
12 Προσβλητικές ή ειρωνικές παρατηρήσεις σχετικά με 

την προσωπικότητα, τη στάση ή την προσωπική σας 

ζωή 

     

13 Υπαινιγμούς ότι θα πρέπει να παραιτηθείτε από την 

εργασία σας 

     

14 Συνεχείς υπενθυμίσεις για τα σφάλματα ή τα λάθη 

σας 

     

15 Αντιμετώπιση μιας εχθρικής αντίδρασης όταν 

πλησιάζετε τους συναδέλφους σας 

     

16 Επίμονη κριτική για τα σφάλματα ή τα πταίσματά 

σας 

     

17 Χειρονομίες, μορφασμούς ή πειράγματα από 

ανθρώπους με τους οποίους «δεν τα πηγαίνετε καλά» 

     

18 Κατηγορίες εναντίον σας      
19 Υπερβολικά πειράγματα και σαρκασμό      
20 Αυθόρμητη οργή από τους άλλους      
21 Εκφοβιστικές συμπεριφορές, όπως χειρονομίες, 

παραβίαση του προσωπικού σας χώρου, φραγή του 

δρόμου σας, κλπ 

     

22 Απειλές για άσκηση σωματικής βίας ή σωματική 

κακοποίηση 

     

 
 

Μερικές φορές, στο εργασιακό περιβάλλον λαμβάνουν χώρα κάποιες 

ενέργειες οι οποίες στρέφονται είτε κατά ενός ατόμου, ή και κατά μιας 

ομάδας ατόμων, δημιουργώντας ένα αρνητικό εργασιακό κλίμα.  Σε αυτές 
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τις περιπτώσεις ο ‘αποδέκτης’ των αρνητικών ενεργειών βρίσκεται σε 

μειονεκτική θέση – αδυνατώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό του/της.                                   

Δεν πρόκειται για αντιπαραθέσεις / διαμάχες μεταξύ ισοδύναμων μερών.  

Με βάση τις διευκρινίσεις αυτές: 

 

 

51. Έχετε βιώσει, ως παρατηρητής, τέτοια 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» 

 

 

 

52. 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! 
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Οδηγός Εστιασμένης Συνέντευξης 

 

 

Οδηγός Εστιασμένης Συνέντευξης 

 

1. Τι σημαίνουν για εσάς οι όροι "εργασιακός εκφοβισμός" και “οργανωσιακή 

δικαιοσύνη”;  

2. Πως αντιλαμβάνεστε τους όρους "διανεμητική δικαιοσύνη", "διαδικαστική 

δικαιοσύνη”,  “διαπροσωπική δικαιοσύνη" και "πληροφοριακή δικαιοσύνη"; 

3. Ποια από τις τέσσερις αυτές διαστάσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης 

θεωρείτε ότι είναι σημαντικότερη στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση  - 

και γιατί 

4. Ποια είναι η γνώμη σας για το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού στη 

χώρα μας, και ιδιαίτερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

5. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος και η σπουδαιότητα της "οργανωσιακής 

δικαιοσύνης" στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

6. Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση της "οργανωσιακής δικαιοσύνης” και 

“εργασιακού εκφοβισμού» στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση – και 

γιατί; 

 


