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1.1.

O ACOSO PSICOLÓXICO NO TRABALLO (MOBBING)
O acoso psicolóxico no traballo, tamén denominado mobbing, ten a

súa orixe nos estudos de etoloxía levados a cabo por Konrad Lorenz nos anos
sesenta. Nas súas investigacións con determinadas especies animais, na súa
maioría aves, observou como, en ocasións, os individuos máis débiles da especie
se aliaban entre si para atacar aos individuos máis fortes (Lorenz, 1966, 1993).
Pero non foi ata a década dos oitenta cando se acuñou o termo mobbing para
referirse ao acoso psicolóxico no traballo. Foi o psicólogo do traballo sueco, Heinz
Leymann, quen acuñou dito termo e quen investigou este proceso, que el
denominou

"psicoterror",

en

varios

grupos

profesionais

durante,

aproximadamente, unha década.
Leymann (1992) define o mobbing como “comunicación hostil e

desprovista de ética que é administrada de xeito sistemático por un ou uns
poucos individuos, principalmente contra un único individuo, quen, a
consecuencia diso, é empuxado a unha situación de soidade e indefensión
prolongada, a base de accións de hostigamento frecuentes e persistentes
(definición estatística: ao menos unha vez por semana) e ao longo dun
prolongado período (definición estatística: ao menos durante seis meses)”. Trala
análise das distintas definicións de mobbing recollidas nos diferentes estudos,
obsérvase que existen unha serie de características comúns a tódalas
definicións (Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper, 2003):


A natureza das condutas hostís, na súa maioría de natureza psicolóxica.



A repetición (frecuencia) da agresión. O mobbing é un proceso formado
por unha multitude de comportamentos hostís que se repiten de xeito
sistemático no tempo. Leymann (1996) establece como criterio estatístico
para determinar a existencia de mobbing, que tales comportamentos
teñan unha frecuencia semanal.



A lonxevidade (duración) da agresión. Posto que o obxectivo último deste
tipo de procesos é desembarazarse da vítima, outra das súas
características refírese á continuidade no tempo. De novo citando a
Leymann (1996), considerarase a unha vítima como tal se sofre ou sufriu
este tipo de procesos durante os últimos seis meses.
7
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A intencionalidade do agresor. O acosador ten como obxectivo humillar,
besar, illar e obrigar á vítima a deixar a organización.



A asimetría de poder. Entre o/a acosador/dora e a vítima existe unha
diferencia sustancial de poder, ben sexa de feito ou de dereito.



O resultado. O acoso psicolóxico provoca todo tipo de consecuencias
sobre a saúde física e psíquica da vítima e sobre o seu entorno persoal e
familiar.
Así como a definición de acoso psicolóxico elaborada por Leymann non é

a única que existe, tampouco o termo mobbing é empregado de xeito maioritario
polos/las investigadores/ras científicos/cas. Así, a nivel internacional, atopámonos
con termos como “scapegoating” (Thylefors, 1987), “health endangering

leadership” (Kile, 1990), “work abuse” (Bassmann, 1992), “emotional abuse”
(Keashly, 1998), “harassment” (Brodsky, 1976; Björkqvist, Österman & HjeltBäck, 1994), “mistreatment” (Spratlan, 1995), “victimization” (Einarsen &
Raknes, 1997), “psychological terror” (Leymann, 1990a) e “bullying” (Einarsen &
Skogstad, 1996; Parent-Thirion, Fernández-Macías, Hurley & Vermeylen, 2007;
Vartia, 1996; Rayner, 1997). O termo mobbing segue a ser o máis empregado
nos paises Escandinavos, mentras que nos países de fala inglesa os científicos
decántanse máis polo termo bullying.
En España, séguense as pautas marcadas por Leymann (1996) e
emprégase maioritariamente o termo mobbing (Barón et al., 2003; Buendía,
2003b; González de Rivera, 2002; López-Cabarcos & Vázquez-Rodríguez, 2003b;
Mediavilla, 2003; Piñuel, 2001a, 2003; entre outros) anque tamén se empregan
as traduccións ao español que cada autor fai libremento do termo: “acoso moral”
(Ausfelder, 2002; Blanco, 2003; Velázquez, 2002; entre outros), “acoso
psicolóxico” (Barbado, 2005; Fidalgo, 2001; Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz,
Garrosa, Morante & Rodríguez, 2005), “hostigamento psicolóxico” (Camps et al.,
1996), “acoso laboral” (Blanco-Barea & López-Parada, 2002a; Prieto, 2005; Topa,
Depolo & Morales, 2006; Topa, Morales & Gallastegui, 2006), “violencia
psicolóxica” (Fornés, 2002; Rivas-Vallejo, 2005; Sáez & García-Izquierdo, 2001),
“acoso institucional” (González de Rivera, 2000; Molina, 2001), “maltrato
psicolóxico” (González de Rivera, 2002; Martos, 2003), “violencia moral” (Molina,
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2002), “acoso social” (Meliá et al., 2004), “terrorismo psicolóxico” (Rivas, 2003) e
“psicoterror laboral” (López-García & Camps, 1999). En ningún caso se emprega
o termo bullying como sinónimo de mobbing, senón que foi relegado ao ámbito
do acoso escolar.
Igual que non existe unanimidade entre os/as investigadores/ras en
relación á definición de mobbing, tampouco existe cando se trata de medilo. A
maioría dos estudos internacionais miden a existencia ou incidencia do mobbing
mediante a autodiagnose da propia vítima sobre a situación vivida, ben
pedíndolle á vítima que en base a unha definición de mobbing se identifique ou
non como tal, ou ben pedíndolle que indique se estivo exposta (cunha frecuencia
e duración determinada) a unha serie de condutas consideradas como
características dunha situación de mobbing.
Os dous instrumentos (escalas) de medida máis empregados pola
comunidade científica para determinar se unha persoa está sendo vítima de

mobbing son o Leymann Inventory of Psychological Terror (LIPT) (Leymann,
1990a; Niedl, 1995; Zapf et al., 1996; Ege, 2002) e o Negative Acts

Questionnarie (Einarsen & Raknes, 1997; Hoel & Cooper, 2000; Mikkelsen &
Einarsen, 2001), anque non son os únicos. Existen outras escalas que, se ben
non son tan coñecidas, están sendo empregadas pola comunidade científica. Son
a Work Harassment Scale (WHS) (Björkqvist, Österman & Hjelt-Bäck, 1994), a
escala LIPT reducida de Van Dick e Wagner (2001), a Workplace Incivility Scale
(WIS) (Cortina, Magley, Williams & Langhout, 2001) e o Uncivil Workplace

Behaviour Questionnarie (UWBQ) (Martin & Hine, 2005).
En España, dos dous instrumentos indicados o máis empregado é o LIPT
anque sexa adaptado ou servindo de punto de partida para a creación de
diferentes

instrumentos

de

medida

do

acoso

psicolóxico

no

traballo.

Recentemente, tamén o NAQ foi traducido e validado para España por un grupo
de investigadores de Murcia (Sáez, García & Llor, 2003; García, Llor, Sáez, Ruiz,
Blasco & Campillo, 2004; Meseguer, 2005).
Unha desas escalas de medida que toman como punto de partida o LIPT
de Leymann é a escala Cisneros. No ano 2000, o profesor Iñaki Piñuel elaborou
a primeira ferramente que se empregou para medir a incidencia do mobbing en

9
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España, o Barómetro Cisneros. Este instrumento consta de tres escalas: a escala
CISNEROS, que mide o grao de acoso psicolóxico sufrido; unha segunda escala
que valora o Estrés Postraumático construida a partir dos criterios de diagnose
do DSM-IV; e unha terceira escala de Abandono Profesional que mide a intención
da persoa de cambiar de traballo e/ou de profesión.
A escala Cisneros recolle 43 condutas de mobbing que se presentan ao
enquisado/da co obxectivo de que este valore o grao no que se ve afectado/da
por cada unha das condutas nunha escala de 0 (nunca) a 6 (todos os días).
Fidalgo e Piñuel (2004) sosteñen que a escala Cisneros é un instrumento de
avaliación fiable, cun axeitado mostreo dos contidos, elevada consistencia interna
(método das dúas metades, .96 e alfa de Cronbach, .97) e que mostra relacións
con variables de interese que se acomodan ao patrón teórico esperable (estrés
postraumático e depresión).
O Barómetro Cisneros aplicouse por primeira vez no ano 2001 a
traballadores/ras en activo de todos os sectores de actividade da Comunidade de
Madrid no entorno de Alcalá de Henares e Guadalajara, dando lugar ao Informe
Cisneros I sobre violencia no mundo laboral (Piñuel, 2001b). A este primeiro
estudo, seguíronlle outros catro coa mesma metodoloxía, anque adaptada á
poboación obxectivo e ao sector ao que pertencen:


Informe Cisneros II sobre violencia no entorno laboral. A poboación
analizada está formada por unha mostra total de traballadores/ras en
activo de todos os sectores de actividade e dúas submostras paralelas:
traballadores/ras de todos os sectores de actividade e traballadores/ras do
sector turístico (Piñuel, 2002a).



Informe Cisneros III sobre violencia no entorno laboral. Este informe
recolle os resultados do estudo de acoso psicolóxico entre os profesionais
de enfermeiría españois (Piñuel, 2002b).



Estudo Cisneros IV sobre riscos psicosociais na Universidade de Alcalá de
Henares. O estudo foi aplicado ao Persoal Docente e Investigador de dita
Universidade (Piñuel, 2002c).
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Barómetro

Cisneros

V

sobre

violencia

no

entorno

laboral

das

Administracións Públicas. Neste caso, o estudo aplicouse ao persoal da
Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) e da Intervención
Xeral da Administración do Estado (IGAE) (Piñuel, 2004).
Amais, o Barómetro Cisneros foi empregado por Buendía (2003a) e por
Segurado et al. (2005) para medir a incidencia do mobbing na Universidade de
Murcia e na Administración Pública no Principado de Asturias respectivamente.
Pola súa parte, González de Rivera e Rodríguez-Abuín (2003) modificaron
e adaptaron ao español o cuestionario de Leymann, convertíndoo nun
cuestionario escalar audoadministrado que obxectiva e valora 60 diferentes
estratexias de acoso psicolóxico. Deste xeito, os autores engaden aos 45 items
incluidos

no

LIPT,

15

estratexias

máis

de

mobbing que se repiten

frecuentemente en España e que non foran incluidas na versión orixinal do
cuestionario. Amais, modifican as posibilidades de resposta ao cuestionario,
inicialmente de tipo dicotómico, para permitir a valoración polo suxeito da
intensidade coa que é afectado por cada unha das estratexias indicadas (de 0 se a conduta non tivo lugar ata 4 – conduta de intensidade máxima).
Tamen existen en España outro tipo de instrumentos de medida do

mobbing non vinculado ao LIPT de Leymann que foron creados polos/las
investigadores/ras para os seus respectivos estudos (Boada et al., 2003; Justicia,
2003; Martín-Carballo et al., 2005). Boada et al. (2003), por exemplo,
desenvolven catro escalas para medir a incidencia do mobbing:
•

Unha escala xeral (MOBB-90) que consta de 90 ítems que se contestan
mediante unha escala Likert de sete puntos. É unifactorial e a súa
fiabilidade é consistente (alpha de Cronbach = .9574).

•

Unha escala sobre as causas e/ou fontes de mobbing (MobbCF-21) cuxa
fiabilidadé é de .8326. Ten 21 ítems que se contestan mediante unha
escala Likert de cinco posicións. Trátase dun instrumento monofactorial.

•

Unha escala sobre as consecuencias xerais (MobbCG-15) que ten para o
empregado unha situación destas características. Está composta de 15
ítems que se valoran a partires de cinco posicións. Está formada por cinco
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factores: 1. Depresión, 2. Expulsión e abandono, 3. Conflicto, 4. Suicidio,
e 5. Permanencia. O alpha de Cronbach é de .6554.

•

Unha última escala unifactorial que avalía as consecuencias somáticas do

mobbing (MobbCS-28). Posúe 28 ítems que se puntúan nunha escala
Likert de sete posicións. O alpha de Cronbach é de .9338.
A diferenza doutros países onde se normalizou xa o emprego dun ou,
como moito, dous instrumentos para mediar a incidencia do acoso psicolóxico no
traballo, en España empréganse múltiples ferramentas para analizar este tipo de
procesos, provocando este feito serias dificultades para comparar resultados de
diferentes estudos.
A preocupación polo estudo do acoso psicolóxico no traballo, así
como por coñecer a súa incidencia (xeral e sectorial), o perfil da persoa que o
sofre, a súa orixe e as consecuencias que ten para os/as traballadores/ras, a
organización e a sociedade en xeral, iníciase na década dos noventa nos países
escandinavos. Anque dita preocupación non tarda en extenderse ao resto de
países europeos coa publicación da Terceira Enquisa Europea sobre as
Condicións de Traballo elaborada pola Fundación Europea para a Mellora das
Condicións de Vida e de Traballo (Paoli & Merllié, 2001). Esta enquisa indicaba
que un 9% (trece millóns) dos/das traballadores/ras europeos/as sofrían
intimidación e bullying. Segundo estes datos, España situábase por debaixo da
media cun 5% de traballadores/as afectados/das, sendo os países que máis
sofrían estes procesos Finlandia, Reino Unido e os Países Baixos. A explicación
sinalada na Enquisa para xustificar este feito era a diferenza de actitudes ante
estas cuestións nos distintos países e o feito de que fóran ou non obxeto de
debate público. Como xa se mencionou, en países como Finlandia (Björkqvist,
Österman & Hjelt-Bäck, 1994; Björkqvist, Österman & Lagerspetz, 1994; Vartia,
1996), Noruega (Einarsen, Raknes & Matthiesen, 1994; Einarsen & Skogstad,
1996; Einarsen & Raknes, 1997; Einarsen, Matthiesen & Skogstad, 1998;
Einarsen, 1999), Suecia (Leymann, 1990a, 1990b, 1992, 1993, 1996; Leymann &
Gustafsson, 1996), Reino Unido (Crawford, 1997; Garrett, 1997; Rayner & Hoel,
1997; Rayner, 1997, 1999; Archer, 1999, Ireland, 1999; Lewis, 1999; Liefooghe
& Olafsson, 1999; Quine, 1999), Italia (Ege, 1996, 1997, 2002) ou Alemania
(Groeblinghoff & Becker, 1996; Resch & Schubinski, 1996; Zapf, Knorz & Kulla,
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1996; Zapf, 1999), o estudo do mobbing atopábase xa nun estado máis
avanzado a data de publicación da enquisa.
Recentemente, sairon publicados os novos datos europeos sobre
violencia no traballo recollidos na Cuarta Enquisa Europea sobre as Condicións de
Traballo (Parent-Thirion, Fernández-Macías, Hurley & Vermeylen, 2007) e que
cifra a porcentaxe de afectados por acoso psicolóxico no traballo nun 5%, o que
permite albergar certo grao de esperanza ao verse diminuido o número de
traballadores/ras afectados/das respecto á enquisa anterior. De novo, as
diferenzas entre países son enormes, oscilando a porcentaxe de incidencia entre
un 17% de Finlandia e un 2% de Italia ou Bulgaria. Pola súa parte, España
sitúase entre os países europeos menos afectados polo mobbing, pasando dunha
incidencia do 5% dos/das asalariados/das na enquisa anterior a un 2,8% nesta
enquisa, coincidindo esta cifra cos datos da V Enquisa Nacional de Condicións de
Traballo en España (Instituto Nacional de Seguridad e Hixiene no Traballo,
2004). Estas diferenzas veñen xustificadas polo distinto grao de sensibilidade
sobre o tema nos países enquisados e pola propia incidencia real do problema.
Por sectores, a enquisa europea (Parent-Thirion, Fernández-Macías,
Hurley & Vermeylen, 2007) indica que o sector máis afectado é o da Sanidade
(8,7%), seguido do sector da hostalería e restauración (8,5%), o sector de
transportes e comunicación (6,9%) e o sector educativo (6,6%), chegando así á
conclusión de que é o sector servizos o máis afectado por procesos de acoso
psicolóxico no traballo. Tamén en España o sector servizos é o máis afectado por
este tipo de procesos, cifrando a V Enquisa Nacional de Condicións de Traballo a
súa incidencia nun 3,3%. Dentro deste sector, as ramas de actividade que
presentan as maiores porcentaxes de incidencia son Servizos Sociais e
Administración Pública/Banca, cun 6,2% de traballadores/as afectados/as.
Compróbase así que as diferenzas que existen entre países tamén se producen
cando se analizan os distintos sectores de actividade.
Se se analiza o perfil da vítima de mobbing, de novo aparecen diferencias
por xénero e por idade. Tanto a enquisa europea (Parent-Thirion, FernándezMacías, Hurley & Vermeylen, 2007) como a enquisa española (Instituto Nacional
de Seguridad e Hixiene no Traballo, 2004) coinciden en sinalar que o colectivo
máis afectado por este tipo de procesos é o das mulleres asalariadas
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(enquisa europea: 6,1% de mulleres fronte a un 4,3% de homes; enquisa
española: 5,8% de mulleres fronte a un 3,8% de homes). Por idades, a media
europea indica que o colectivo máis afectado é o dos traballadores menores de
24 anos (5,8%), e dentro deste as mulleres (8,5%). Sen embargo, en España o
colectivo máis afectado por idade é o dos traballadores próximos á xubilación –
entre 55 e 34 anos- cunha porcentaxe de afectados dun 6,3%, agravándose a
situación no caso das mulleres (9,4%).
A enquisa española avanza un pouco máis na análise deste tipo de
procesos e indica que son os/as compañeiros/ras (59,8%) e os/as superiores/ras
(40,1%) os que, en maior medida, exercen este tipo de condutas. Sen embargo,
a evidencia empírica demostra que, na maioría dos casos, son os/as
superiores/ras

os/as

que,

de

xeito

aillado

ou

en

colaboración

con

compañeiros/ras da persoa afectada, exercen este tipo de procesos
(Björkqvist, Österman & Hjelt-Bäck, 1994; Cox & Goodman, 2005; Einarsen &
Skogstad, 1996; Harbord, 2001; Justicia, 2003; López-Cabarcos, VázquezRodríguez & Picón, 2004; Martín-Carballo et al, 2005; Matthiesen & Einarsen,
2001; Namie, 2003; Piñuel, 2002a, 2002b, 2002c, 2004; Rayner, 1997, 2000;
Thomson, 1997, entre outros).
Outra variable que se soe analizar para ver a súa relación coa posibilidade
de sufrir mobbing ou non, é a estabilidade laboral da vítima. Existen poucas, e
pouco sólidas, evidencias empíricas que establezan relacións significativas entre o
tipo de contrato do/da traballador/dora e ser vítima de mobbing. Algúns autores
sinalan que o traballo a tempo parcial pode incrementar a posibilidade de sofrir
este tipo de procesos (Knorz & Zapf, 1996; Baron & Neuman, 1996), mentras
que outros centran a súa atención na temporalidade da contratación (Quinlan,
1999; Piñuel, 2003; Martín-Carballo et al, 2005; Moreno-Jiménez, RodríguezMuñoz, Garrosa & Morante, 2005). De tódolos xeitos, non deixa de ser unha
variable a ter en conta no estudo deste tipo de procesos.
En canto ás condutas sofridas polos/las traballadores/ras, nalgúns
casos tradúcense en ataques verbais ou físicos, pero habitualmente trátase de
actuacións moito máis sutís, como o illamento ou a exclusión do grupo, a
minusvaloración do desempeño ou a busca de situacións ridiculizantes, é dicir,
condutas directamente relacionadas co traballo e co desempeño das tarefas
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(Buendía, 2003a; Einarsen, Raknes, Matthiesen & Hellesøy, 1994; Einarsen,
Raknes & Matthiesen, 1994; Ege, 2002; Justicia, 2003; Leymann, 1990b; LópezCabarcos & Vázquez-Rodríguez, 2003b; Piñuel, 2002c; Vartia, 1991; Zapf et al.,
1996, entre outros).
Polo que respecta aos motivos que levan a unha persoa/s a acosar
psicolóxicamente a outra, existe unha tendencia clara entre os/as afectados/das
a considerar a envexa e os celos profesionais como principais atribucións a este
tipo de procesos (Piñuel, 2002a, 2002b, 2002c, 2004; Buendía, 2003a; Justicia,
2003, López-Cabarcos et al., 2004), confirmándose así os resultados obtidos
polos/las investigadores/ras extranxeiros/ras (Björkqvist, Österman & Hjelt-Bäck,
1994; Einarsen, Raknes & Matthiesen, 1994; Vartia, 1996; Ege, 2002). Aparte
deste motivo, existen outras razóns como non ceder á chantaxe e ao servilismo
(Piñuel, 2002c; Buendía, 2003a), ademáis doutras cuestións máis relacionadas
coa organización do centro, o entorno de traballo negativo e a obtención de
resultados superiores á media (López-Cabarcos et al., 2004). Outros/tras
autores/ras sinalan tamén a ineficiencia do/da superior/riora, a competitividade
polas tarefas ou polo ascenso, a loita pola protección e aprobación do/da
superior/riora (Vartia, 1996), o desexo do/da acosador/dora de desfacerse da
vítima, o clima organizacional, a mala resolución de conflictos ou os elevados
índices de estrés (Zapf et al, 1996) como posibles causas deste tipo de procesos.
Sendo moi necesario realizar unha diagnose clara do proceso de acoso
psicolóxico no traballo por colectivos, sectores e zonas xeográficas, non o é
menos analizar a orixe deste tipo de condutas e as súas consecuencias na vítima
e na organización.
Einarsen (2000) e Salin (2003) realizan unha análise profunda sobre os
antecedentes do mobbing e prantexan un modelo con tres conxuntos de
factores ou liñas de investigación: 1) baseado nos rasgos de personalidade da
vítima e acosador; 2) baseado nas características inherentes á interacción
humana nas organizacións; e 3) baseado nas características do entorno laboral e
social.
Dentro

do

primeiro

conxunto

de

factores

inclúense

aqueles/las

autores/ras que tratan de buscar unha relación causa-efecto entre certas
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características da personalidade do agresor e a vítima, e a existencia ou
potenciación de procesos de mobbing.
O segundo dos factores ou liña de investigación sostén que o mobbing é
consecuencia da interacción que se produce entre a vítima e o agresor/sora
dentro da organización, podendo xerar esta interacción conflictos que poden
derivar en procesos de acoso psicolóxico no traballo.
A terceira liña de investación centra os seus esforzos en demostrar a
existencia de factores dentro da organización que propician, ou polo menos non
evitan, que se produzan este tipo de procesos. Factores como o deseño das
tarefas, o comportamento da dirección, a presenza de conflictos interpersoais, a
carencia dunha atmósfera de apoio, un estilo de liderado autoritario en
detrimento dun constructivo, falta de control e autoxestión das propias tarefas, a
falta de definición de roles, a ausencia de procedementos e normas claras para
resolver os conflictos, a imposibilidade de participar na fixación de metas e
obxectivos relacionados co propio posto de traballo, un ambiente altamente
competitivo e politizado, un deficiente fluxo de información (Ashforth, 1994;
Einarsen, 1999; Einarsen, Raknes & Matthiesen, 1994; Guillén, Cano & Depolo,
2005; Leymann, 1993, 1996; Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Garrosa &
Morante, 2005; Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Morante & Rodríguez, 2004;
O’Moore, Seigne, McGuire & Smith, 1998; Salin, 2001, 2003; Seigne, 1998;
Vartia, 1996, 2001; Zapf et al., 1996).
Todas estas deficiencias organizativas poden propiciar a aparición de

mobbing na organización o que conlevará unha serie de consecuencias na
saúde do traballador, o que pode provocar baixas laborais e absentismo, e na
súa motivación e satisfacción laboral.
Neste senso, a Cuarta Enquisa Europea sobre as Condicións de Traballo
(Parent-Thirion, Fernández-Macías, Hurley & Vermeylen, 2007) indica que os/as
traballadores/ras afectados/das por mobbing sofren, en maior medida que as
persoas non afectadas, problemas psicolóxicos (niveis altos de estrés, ansiedade,
irritabilidade, insomnio) e problemas físicos (dolores abdominais e de estómago)
(ver figura 1). De feito, dos 17 síntomas analizados na enquisa, o 40% dos/das
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traballadores/ras afectados/das sinalan que sofren máis de 6 síntomas, fronte ao
15% dos traballadores non afectados de mobbing.

Figura 1. Problemas de saúde asociados ás vítimas de mobbing

Fonte: Cuarta Enquisa Europea sobre as Condicións de Traballo (Parent-Thirion, Fernández-Macías, Hurley &
Vermeylen, 2007)

Amais, a enquisa europea tamén indica que o número de baixas
laborais, a duración das mesmas e os niveis de absentismo increméntase no
caso de vítimas de mobbing, en relación coas vítimas de outros tipos de violencia
no traballo e en relación coa media europea, é dicir, coas persoas que faltan
habitualmente ao traballo e que non están afectadas por este tipo de procesos
(ver figura 2). Estas consecuencias físicas, psicolóxicas e laborais, terán un efecto
inmediato na vítima, o descenso da súa satisfacción laboral.
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Figura 2. Proporción de traballadores/ras absentistas e número de días que faltan ao traballo por motivos de
saúde

Fonte: Cuarta Enquisa Europea sobre as Condicións de Traballo (Parent-Thirion, Fernández-Macías, Hurley &
Vermeylen, 2007)
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1.2.

DESEÑO METODOLÓXICO
O proxecto divídese en dúas partes claramente diferenciadas, a fase I e a

fase II.
A Fase I refírise á validación da escala de medida de mobbing en galego.
Para levar a cabo esta fase seguíronse os seguintes pasos:
1. Revisión bibliográfica de tódolos traballos, nacionais e internacionais,
sobre creación e validación de escalas de medida do mobbing.
Seleccionouse a escala Cisneros por cumprir os tres requisitos fixados na
memoria de solicitude do proxecto polas investigadoras do mesmo: 1) ser
publicada nunha revista de prestixio nacional ou extranxeira (Revista
Psicothema indexada no Social Science Citation Index e cun índice de
impacto de 1,083), 2) cumprir os niveis esixidos de fiabilidade e validez
estatísticas (fiabilidade: método das dúas metades .96, alfa de Cronbach
.97; validez de contido e de criterio explicada en Fidalgo e Piñuel (2004)),
e 3) ser autorizada polo seu creador (as investigadoras contan coa
autorización do profesor D. Iñaki Piñuel y Zabala para o emprego e
traducción da escala Cisneros ao galego). Amais, incluiuse no cuestionario
desta fase a escala NAQ-RE traducida tamén ao galego para comprobar a
validez de criterio da escala Cisneros.
2. Traducción da escala de medida. Unha vez seleccionada a escala
procedeuse á súa traducción ao galego. Para isto contamos coa
colaboración do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de
Santiago de Compostela. Unha vez traducida ao galego, a escala foi
traducida de novo ao castelán para comprobar que se mantiña o
significado orixinal de cada item. Este procedemento de traducción
converxe co marco establecido por Brislin (1986) no referente á
equivalencia das traduccións.
3. Pre-test da escala de medida. O seguinte paso consistiu na realización
dun pre-test para comprobar a comprensión lingüística e de idioma do
cuestionario elaborado para a investigación. A proba realizouse a unha
mostra non clínica formada por estudantes de diferentes campus
universitarios de Galicia, co fin de testar a comprensión en áreas
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xeográficas con rexistros de galego moi diferentes. Nun primeiro
momento

pasouse o cuestionario a un total de 72 estudantes

universitarios –25 estudantes da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros
de Minas da Universidade de Vigo, 25 estudantes da Facultade de
Ciencias Empresariais e Turismo da Universidade de Vigo (campus
Ourense) e 22 estudantes do Master Faulo Fabio en Dirección de
Recursos Humanos na Escola de Relacións Laborais da Universidade de A
Coruña-, aos que se lles indicou que suliñaran aquelas palabras que non
coñecían ou aqueles items que non entendían (ver resultados do pretest
no anexo I).
Trala recopilación de datos iniciais procedeuse a correxir, eliminar ou
substituir aquelas palabras que, sendo do idioma galego, foran sinaladas
por máis dun 5% de persoas. Correxido o cuestionario, realízase un
segundo pretest entre unha mostra de estudantes da Facultade de
Administración e Dirección de Empresas da Universidade de Santiago de
Compostela no campus de Lugo (ver resultados do pretest no anexo I).
Neste caso non se realiza ningunha corrección no cuestionario.
4. Proba piloto. A mostra para validar a escala está formada por integrantes
da Asociación Galega contra o Acoso Moral no Traballo (AGACAMT) e un
grupo de control formado por traballadores/ras seleccionados/das
aleatoriamente.
5. Análise das propiedades psicométricas da escala de mobbing en galego. O
seguinte paso consistiu en analizar as propiedades psicométricas da
escala mediante técnicas psicométricas.
A Fase II, que se leva a cabo de xeito simultáneo, refírese ao estudo
sobre a incidencia do mobbing entre a poboación asalariada galega, atendendo
especialmente ás diferenzas de xénero.
Para avaliar a incidencia do mobbing entre os traballadores/ras
asalariados/das de Galicia, empregouse unha metodoloxía de tipo cuantitativo,
efectuando toda unha serie de probas a traballadores/ras seleccionados/das de
xeito aleatorio de entre toda a poboación de traballadores/ras asalariados/das de
Galicia.
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O deseño metodolóxico constou de cinco pasos que detallamos a
continuación:
1. Preparación da batería de tests e probas diagnósticas. Amais da escala
Cisneros validada na fase I, incluíronse varios test que avalían as
diferentes dimensións dos riscos psicosociais no traballo, a satisfacción
laboral e unha serie de preguntas sociodemográficas para realizar
análises segmentadas.
2. Selección da mostra de traballadores entrevistados. Segundo o número
de persoas asalariadas en Galicia estableceuse unha mostra de 385
enquisas por xénero e provincia.
3. Recollida

de

datos.

Entrevistáronse

a

transeúntes

seleccionados

incidentalmente nas poboacións máis importantes de cada provincia.
4. Tratamento e análise de datos. Utilizando o paquete estatístico SPSS 14.0
e procedementos adecuados de imputación de casos perdidos, así como o
cálculo de novas variables dimensionais, realizáronse as análises cuxos
resultados se expoñen máis adiante.
5. Elaboración do informe final en formato Word.
Os dous cuestionarios empregados recóllense como anexo II e anexo III.
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1.3.

DESCRICIÓN DAS FERRAMENTAS DE DIAGNOSE
EMPREGADAS
As ferramentas de diagnose empregadas no estudo son as seguintes:

1. Cuestionario ISTAS 21, adaptado para a Comunidade Autónoma de
Galicia do Método CoPsoQ Istas 21 castelán e o CoPsoQ danés e
internacional.
2. Cuestionario de Satisfacción Laboral (S10/12).
2. Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y
Rechazo en Organizaciones Sociales (CISNEROS).
3. Negative Acts Questionnarie (NAQ), empregado só na Fase I.
4. Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP), empregado só na Fase
I.
4. Cuestiones descriptivas de tipo sociodemográfico e laboral.
O CopPsoQ desenvolveuse no 2000 por un equipo de investigadores/ras
do Instituto Nacional de Saúde Laboral de Dinamarca (AMI) liderado polo prof.
Tage S. Kristensen. A adaptación para o Estado español foi realizada por un
grupo de traballo constituído polo Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
(ISTAS), e composto por: Tage S. Kristensen, do AMI, Salvador Moncada e Clara
Llorens, do ISTAS, Emilio Castejón, Clotilde Nogareda e Silvia Nogareda, do
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Carme Barba e Carme
Ladona do Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Barcelona,
Dulce Villegas e Mª Ángeles Palomares, da Mutua Fraternidad, Núria García e
María Menéndez, do Gabinete Higia de Comissions Obreres de Catalunya,
Fernando G. Benavides e Joan Benach, da Universitat Pompeu Fabra, Teresa
Torns e Albert Navarro, da Universitat Autònoma de Barcelona. Tamén
colaboraron todas as persoas integrantes do Departament de Salut Laboral de
Comissions Obreres de Catalunya, ademais das citadas, e as do Gabinete de
Estudios de CC.OO. de Navarra colaboraron moi activamente co proxecto, que
tamén contou co apoio e colaboración da Mutua Fraternidad Muprespa e do
Goberno de Navarra.
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Participaron na elaboración desta versión galega Dámaso Rodríguez
Fernández, Juan Mariñas Liste, Manuel Bermúdez Blanco, Xusto A. Rodríguez Río,
David Cobas Medín, Rubén Fernández Rivadeneira e Anxo M. Otero Montero da
Universidade de Santiago de Compostela, coa colaboración de Mar Arias Matilla
de Mutua Universal.
Este instrumento foi deseñado para identificar e medir a exposición no
traballo a seis grandes grupos de factores de risco para a saúde de natureza
psicosocial:
•

Esixencias Psicolóxicas fai referencia a aqueles aspectos do traballo que
poden afectar ao estrés e fatiga da persoa (esixencias cuantitativas e
cognitivas), aspectos que poden afectar ás emocións e sentimentos da
mesma (esixencias emocionais e esixencias psicolóxicas de esconder
emocións) e aspectos relacionados cos sentidos (esixencias psicolóxicas
sensoriais). O exceso de esixencias psicolóxicas significa que hai que
traballar rápido ou de forma irregular e que o traballo require que a
persoa esconda os sentimentos.

•

Traballo Activo e Posibilidades de Desenvolvemento está avaliando se o
traballo é fonte de oportunidades de desenvolvemento das habilidades ou
coñecementos de cada persoa ou se, polo contrario, se trata dun traballo
rutineiro, repetitivo e monótono. A falta de traballo activo e de
posibilidades de desenvolvemento significa que o traballo non da
posibilidades para aplicar as habilidades e coñecementos da persoa.

•

Inseguridade que inclúe, ademais da inseguridade contractual, aspectos
do traballo como poden ser a mobilidade funcional e xeográfica, cambios
da xornada, horario de traballo, salario, forma de pago ou carreira
profesional.

•

Estima que inclúe o recoñecemento dos/das superiores/ras en relación ao
esforzo realizado para desempeñar o traballo, recibir o apoio axeitado e
un trato xusto no traballo. En definitiva, representa unha compensación
psicolóxica obtida de maneira suficiente ou insuficiente a cambio do
traballo realizado.
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•

Apoio Social e Calidade de Liderado trata, por un lado, sobre o feito de
recibir o tipo de axuda que se necesita e no momento axeitado (referido
tanto aos/ás compañeiros/ras de traballo como aos/ás superiores/ras) e,
por outro, sobre a calidade de dirección e xestión do persoal (referido
aos/ás superiores/ras).

•

A dimensión Dobre Presenza refírese á “dobre xornada” laboral da
maioría das mulleres traballadoras, entendendo como tal as esixencias de
ambos os dous traballos (o produtivo e o familiar e doméstico) que as
mulleres traballadores de forma cotiá de xeito sincrónico: ambas as dúas
esixencias coexisten de forma simultánea. A organización do traballo
produtivo, a cantidade de tempo a disposición e de marxe de autonomía
sobre a ordenación do tempo, pode facilitar ou dificultar a compatibilidade
de ambos os dous.
O Cuestionario de Satisfacción Laboral (S10/12) é a versión máis

reducida dunha familia de cuestionarios desnvolvidos e validados polos autores
Meliá e Peiró (1989a) no noso contexto cultural para a medida da satisfacción
laboral. Foi desenvolvido a partir das dúas versións anteriores (S4/82 y S20/23)
(Meliá & Peiró, 1989b; Meliá, Peiró & Calatayud, 1986) co propósito de obter
unha medida global de satisfacción laboral, de administración rápida e pouco
custosa pero mantendo as calidades de bondade psicométrica das versións máis
amplas enfocadas a unha diagnose máis detallada.
A versión empregada no presente estudo mide a satisfacción en tres
factores:
•

Satisfacción coa Supervisión avalía a satisfacción referida a aspectos
relativos ás relacións persoais cos/cas superiores/ras, a supervisión
recibida, a proximidade e frecuencia da mesma, o apoio recibido dos/das
superiores/ras ou a igualdade e xustiza de trato recibido da empresa.

•

Satisfacción co Ambiente Físico está relacionado co entorno físico e o
espazo no lugar de traballo, a limpeza, hixiene e salubridade, e a
temperatura do lugar de traballo.

•

Satisfacción coas Prestacións está configurado por contidos relativos ao
cumprimento por parte da empresa do convenio ou as disposicións e leis
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laborais, ademais da forma en que se produce a negociación sobre
aspectos laborais.
A escala Cisneros é un cuestionario que forma parte do Barómetro
CISNEROS (Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización
e Rechazo en Organizaciones Sociaies) elaborado polo Prof. Piñuel y Zabala do
Departamento de Ciencias Empresariales da Universidade de Alcalá de Henares.
Integrado por unha serie de escalas, está construído co obxectivo de sondar de
forma periódica o estado e os índices da violencia psicolóxica no entorno laboral.
A escala Cisneros ten un carácter autoadministrado e foi deseñada para
avaliar o grao de acoso psicolóxico sufrido no lugar de traballo. Está composta
por un total de 43 ítems que obxectivan e valoran 43 condutas de acoso
psicolóxico (Fidalgo & Piñuel, 2004). A corrección da escala Cisneros, de forma
similar que o cuestionario LIPT-60 (González de Rivera e Rodríguez-Abuín, 2003),
pódese realizar atendendo a tres índices:
•

Número de Estratexias de Acoso Psicolóxico (NEAP) é un reconto das
respostas diferentes de cero e indica o número total de estratexias de
acoso psicolóxico sufridas.

•

Índice Global de Acoso Psicolóxico (IGAP) ofrece a mesma información
que obteríamos utilizando a puntuación total no test expresada na mesma
escala na que se responden os ítems (de 0 a 6). Dito índice resulta de
dividir a suma da puntuación de todos os ítems entre o número total de
ítems. Indica o grao medio de acoso psicolóxico tendo en conta a
totalidade das 43 condutas identificadas.

•

Índice Medio da Intensidade das Estratexias de Acoso Psicolóxico (IMAP)
resulta de dividir a suma da puntuación en todos os ítems entre o valor
do índice NEAP. Indica a intensidade promedio das estratexias de acoso
psicolóxico tendo en conta as estratexias sufridas.
O Negative Acts Questionnarie (NAQ-RE) é a adaptación ao español

do NAQ (Einarsen, Raknes & Matthiesen, 1994; Einarsen & Raknes, 1997), un
instrumento de medida deseñado para a avaliación inicial da percepción dos/das
traballadores/das de estar acosados/das laboralmente. Ten 22 items e valora a
percepción de verse afectado/da por diversas condutas hostís en función da
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frecuencia (nunca, rara vez, mensualmente, semanalmente e diariamente). Os
estudos iniciais psicométricos dos autores mostraron elevadas consistencias
(entre .83 e .97) e boa validez de criterio externo.
Neste estudo emprégase a validación do NAQ (o NAQ-RE) levada a cabo
para España por García et al (2004), na que obtiveron unha consistencia interna
de .91 (alfa de Cronbach), e unha correlación item-escala entre .28 e .72.
Ademais, a análise factorial realizada revela a existencia de catro factores que
explican o 56,10% da varianza (condutas hostís que afectan ao entorno social,
condutas hostís relacionadas co desempeño do traballo, condutas discriminativas
asociadas ao xénero e á idade, e ameazas ou abusos físicos, insultos e indirectas
para abandoar o traballo).
Os problemas psicosomáticos foron medidos a través do Cuestionario
de Problemas Psicosomáticos (CPP), adaptación española do cuestionario de
Hock (1998) realizada por García, Castellón, Albadalejo e García (1993). Este
cuestionario pídelle aos suxeitos que respondan en que modo, durante os últimos
tres meses sufriron algún dos síntomas descritos nos 12 items e con cinco
posibilidades de resposta en termos de frecuencia (nunca, case nunca, poucas
veces, algunhas veces, con relativa frecuencia, con moita frecuencia).
En resumo, as características e propiedades psicométricas das probas
empregadas recóllense na táboa 1.
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Test

α
Crombach

Nº
items

Factores/dimensións
NEAP

Número total de estratexias de acoso
psicolóxico sufridas

IGAP

Índice Global de acoso psicolóxico

IMAP

Intensidade media de acoso psicolóxico

.70

Esixencias psicolóxicas

Esixencias emocionais, esixencias sensoriais,
etc.

.81

Traballo Activo e
Posibilidades de
Desenvolvemento

Oportunidades de desenvolvemento das
habilidades e coñecementos

Inseguridade

Inseguridade contractual, cambio de
condicións laborais, etc.

Escala

CISNEROS
(validada en
galego na Fase
I)

.99

43

Cuestionario
Psicosocial de
Copenhague

.86

CoPsoQ

.83

Estima

Compensación psicolóxica obtida,
recoñecemento no traballo

.75

Doble presenza

Esixencias que supoñen o traballo produtivo e
o traballo doméstico

38

.79

Cuestionario de
satisfacción
laboral

.88

12

S10/12
Cuestionario de
problemas
psicosomáticos

.833

12

Apoio Social e Calidade
de Liderado
Satisfacción coa
supervisión
Satisfacción co
ambente físico
Satisfacción coas
prestacións
Problemas
psicosomáticos

Axuda de compañeiros/ras e superiores/ras,
calidade de dirección e xestión
Ralacións cos/cas superiores/ras, apoio
recibido, igualdade, etc.
Limpeza, hixiene, salubridade, temperatura,
etc.
Cumprimento do convenio, disposicións e leis
laborais
Problemas físicos e psicolóxicos

CPP
Condutas hostís que afectan ao entorno social

.88

Condutas hostís relacionadas co desempeño do traballo

Negative Acts
Questionnarie

.82

NAQ-RE

.72

Condutas discriminativas asociadas ao xénero e á idade

.79

Ameazas ou abusos físicos, insultos ou indirectas para abandoar o
traballo
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Fase I. Validación dunha escala de medida do mobbing en galego

2.1.

OBXECTIVOS
O obxectivo da fase I é realizar todas as probas paramétricas necesarias

para poder validar a escala Cisneros en galego.

2.2.

RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS
Para levar a cabo a validación seguíronse tres principios reitores que

condicionaron o proceso de recollida de datos, a saber:
(1) empregar unha mostra equilibrada que conte cun número similar de
participantes acosados e non acosados;
(2) contar cun criterio externo que garanta que os participantes foron vítimas
de acoso psicolóxico no traballo; e
(3) realizar análises comparativas con instrumentos de avaliación similares.
Igualmente, para realizar a validación da escala Cisneros levamos a cabo
o mesmo tipo de análises estatísticas que levaron a cabo os autores da versión
orixinal coa finalidade de facilitar a comparación entre os resultados de ambas
versións. Deste xeito, empregouse como índice de tendencia central a mediana
(valor por encima e por baixo do cal atópase a metade dos casos) e como índice
de

variabilidade

a

amplitude

intercuartil

(diferenza

entre

os

valores

correspondentes ao percentil 75 e 25). Estes estatísticos, ao contrario que a
media e a desviación típica, son estatísticos insesgados ou insensibles aos valores
atípicos e, dado que a distribución dos datos é notablemente asimétrica, son
máis recomendables. Polo mesmo motivo, empregouse como coeficiente de
correlación a rho de Spearman e, para determinar se existen diferenzas
estatísticamente significativas entre grupos, o equivalente non paramétrico da
proba t, a U de Mann-Whitney.
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2.3.

DESCRICIÓN DA MOSTRA
Atendendo ao obxectivo e aos principios que rexen o presente proxecto, a

mostra está formado por un total de 62 traballadores/ras maiores de 18 anos
pertencentes á comunidade autónoma galega, 43 mulleres (69,4%) e 19 homes
(30,6), todos eles cunha idade media de 37,52 anos de idade (DT=11,44) e
antigüidade media na empresa e no posto de 9,81 anos (DT=9,48) e 6,26 anos
(DT=6,51), respectivamente.
As características demográficas e laborais máis relevantes móstranse na
táboa 2, onde se pode comprobar a exhaustividade do procedemento de recollida
de datos xa que, pese ao aparentemente reducido número de participantes, a
mostra está composta por suxeitos que cobren un amplo espectro de
características sociolaborais.

Homes

Mulleres

Total

Estado civil
Solteiro/ra
Casado/da
Parella de feito
Separado/da-divorciado/da

42,1%
52,6%
5,3%
-

53,5%
34,9%
2,3%
9,3%

50,0%
40,3%
3,2%
6,5%

Estudos
Primaria
Bacharelato
Formación profesional
Titulado/a superior
Doutoramento

15,8%
36,8%
21,1%
21,1%
5,3%

14,0%
20,9%
18,6%
41,9%
4,7%

14,5%
25,8%
19,4%
35,5%
4,8%

5,3%
21,1%

2,4%
2,4%

3,3%
8,2%

-

2,4%

1,6%

5,3%

2,4%

3,3%

10,5%
5,3%

9,5%
16,7%

9,8%
13,1%

-

4,8%

3,3%

-

4,8%

3,3%

Sector de actividade
Pesca
Industria manufactureira
Produción e distribución de
enerxía eléctrica, gas e
auga
Construcción
Comercio, reparación de
vehículos de motor
Hostalería
Transporte,
almacenamento e
comunicacións
Intermediación financiera
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Actividades inmobiliarias e
de alugamento, servizos
empresariais
Administración pública,
defensa e seguridade social
obligatoria
Educación
Actividades sanitarias e
veterinarias, servizos
sociais
Outras actividades sociais e
de servizos prestados á
comunide
Organismos extraterritoriais
Situación laboral
Eventual
Fixo/xa

Homes

Mulleres

Total

10,5%

9,5%

9,8%

26,3%

16,7%

19,7%

10,5%

11,9%

11,5%

5,3%

9,5%

8,2%

-

4,8%

3,3%

-

2,4%

1,6%

26,3%
73,7%

30,2%
69,8%

29,0%
71,0%

Táboa 2. Caracterización sociodemográfica da mostra

Os/as participantes do presente estudo proveñen de dous universos
diferentes. A metade (31 suxeitos) pertencen a unha asociación de vítimas de
acoso psicolóxico no traballo (AGACAMT) e a outra metade (31 suxeitos)
obtivéronse a partir dunha mostra aleatoria de suxeitos, a priori, non acosados.
Como se sinala anteriormente, este procedemento foi levado a cabo coa
finalidade de obter dous grupos con características claramente diferenciadas en
canto ao acoso psicolóxico padecido no traballo, de xeito que se tivese un criterio
externo para corroborar a existencia de mobbing.
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2.4.

RESULTADOS DAS ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Notas preliminares
A continuación descríbense os procedementos que se empregaron para
analizar as propiedades psicométricas da escala e a súa dimensionalidade, de
acordo coa metodoloxía empregada por Fidalgo e Piñuel (2004).

Fiabilidade
A fiabilidade da escala calculouse mediante o método das dúas metades.
A estimación da fiabilidade proporcionada polo este procedemento é o resultado
de aplicar a corrección de Spearman-Brown ao coeficiente de correlación
existente entre as puntuacións obtidas nos dous conxuntos de ítems (neste caso,
ítems pares e impares), en que se divide o cuestionario.

Validez
Para calcular a validez da escala leváronse a cabo diferentes análises de
correlación entre as puntuacións obtidas polos suxeitos na escala Cisneros e a
súas puntuacións nunha batería de cuestionarios que se administraron ao mesmo
tempo. De acordo coa literatura existente, o conxunto de variables consideradas
relaciónase intimamente co mobbing.
Os cuestionarios aplicados miden Mobbing, Satisfacción laboral e
Problemas psicosomáticos. Amais, confeccionáronse tres ítems xerais para avaliar
o Absentismo, as Baixas médicas e a Asistencia Psicolóxica debidas ao acoso
psicolóxico sufrido.

Dimensionalidade
Para avaliar a dimensionalidade dos datos empregouse o escalamento
multidimensional que obtén os datos a partires das relacións existentes entre os
ítems considerados, en lugar de limitarse aos xuízos dos suxeitos (Real e Varela,
2003). Para isto, calculouse a correlación de Spearman entre todos os pares de
ítems (denotados por i, j), obtendo unha matriz cadrada de dimensións 43 × 43
que, posteriormente, foi transformada nunha matriz de disimilaridades, de
acordo coa transformación recomendada por Coxon (1982), a saber:
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d ij = 2(1 − rij )
Sendo, rij a correlación de Spearman entre os ítems i e j.
Finalmente, analizouse a matriz de disimilaridades mediante un modelo
de escalamento non métrico empregando o programa PROXSCAL (PROXimities
SCALing) implementado no programa estatístico SPSS (Versión 14.0.1). A
avaliación do axuste do modelo aos datos realizouse de acordo coa función de

Stress bruto normalizada:

S=

^


 d ij − d ij 
∑∑

i
j 

2

^

∑∑ dij
i

j

Onde,

d ij = distancia entre os ítems i e j
^

d ij = disparidade entre os ítems i e j
O valor de Stress (S) representa o axuste entre as distancias e as
disparidades (unha transformación das disimilitudes) que se atopan entre os
ítems. Canto menor sexa o valor de S, mellor será o axuste do modelo aos datos.

33

Fase I. Validación dunha escala de medida do mobbing en galego

2.5.

RESULTADOS

Corrección da escala Cisneros
A escala foi correxida seguindo as recomendacións dos autores da versión
orixinal (Fidalgo e Piñuel, 2004), amplamente apoiadas na literatura (i.e.,
Leymann, 1996). Isto é, para determinar se os suxeitos foron obxecto de
condutas de acoso psicolóxico no traballo empregouse como criterio decisorio
unha duración mínima das condutas de acoso de seis meses e unha frecuencia
semanal, ademais da resposta do suxeito ao ítem 44.
Deste xeito, atopouse que 30 suxeitos (48,39%) pódense considerar
acosados fronte a 32 suxeitos (51,61%), que non o son. A submostra de
acosados quedaría formada por 29 suxeitos pertencentes á asociación de vítimas
de mobbing e 1 suxeito da selección aleatoria, mentres que a submostra de non
acosados comporíase de dous suxeitos pertencentes á asociación e 30 suxeitos
da selección aleatoria. Estes resultados mostran que, de acordo co criterio
externo de pertenza á asociación de vítimas ou á selección aleatoria, o
cuestionario clasificou no grupo que lle correspondía ao 95,16% dos
participantes.

Propiedades psicométricas dos ítems
A táboa 3 mostra os índices de discriminación dos ítems e a porcentaxe
de persoas que afirma sufrir cada conduta de acoso, tanto para a mostra total
como para cada submostra.
% de persoas na mostra
Non
Acosados
Totala
acosados/dasb
/dasc

ítem

Contido do ítem

ID

1
2
3

Restrición comunicación
Ignorar
Interrupcións continuas
Traballos contra os
principios
Avaliación non equitativa
Inactividade forzada
Traballos absurdos
Tarefas por baixo de
competencia

.72
.90
.77

46,8 (0)
53,2 (1)
58,1 (1)

15,6 (0)
12,5 (0)
28,1 (0)

80,0 (6)
96,7 (6)
90,0 (5)

.80

41,9 (0)

3,1 (0)

83,3 (4,5)

.84
.57
.63

56,5 (1)
30,6 (0)
46,8 (0)

21,9 (0)
6,2 (0)
21,9 (0)

93,3 (6)
56,7 (3,5)
73,3 (3)

.57

52,1 (1)

40,6 (0)

76,7 (4,5)

4
5
6
7
8
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ítem

Contido do ítem

ID

9
10
11
12
13

Tarefas monótonas
Sobrecarga
Tarefas perigosas
Impedir seguridade
Perxuízos económicos
Prohibición comunicación
compañeiros/ras
Minusvaloración
desempeño
Acusacións difusas
Acusación sistemática
Amplificación erros
Humillacións
Ameaza uso disciplinario
Medidas de illamento
Distorsión comunicación
Desestabilización
Menosprezo
Burlas
Críticas vida persoal
Ameazas en persoa
Ameazas por escrito
Berros
Asoballamento físico
Ridiculización
Rumores e calumnias
Privar de información
Limitación de carreira
profesional
Perxuízo imaxe
Presión indebida
Reducción de prazos
Modificación de
responsabilidade
Infravaloración esforzo
Desmoralizar
Inducir a erros
Monitorización perversa
Insinuación sexual

.62
.66
.51
.59
.48

% de persoas na mostra
Non
Acosados
Totala
acosados/dasb
/dasc
52,1 (1)
34,4 (0)
73,3 (5)
38,7 (0)
9,4 (0)
70,0 (3)
29,0 (0)
6,2 (0)
53,3 (1)
40,3 (0)
15,6 (0)
66,7 (3,5)
25,8 (0)
6,3 (0)
46,7 (0)

.76

41,9 (0)

6,3 (0)

80,0 (5)

.90

52,1 (2)

19,7 (0)

93,3 (6)

.91
.86
.91
.84
.76
.73
.86
.83
.87
.63
.65
.77
.37
.65
.34
.70
.77
.78

52,1 (1,5)
59,7 (1)
56,5 (2,5)
41,9 (0)
46,8 (0)
37,1 (0)
50,0 (0,5)
54,8 (1)
50,0 (0,5)
30,6 (0)
35,5 (0)
37,1 (0)
11,3 (0)
38,7 (0)
9,7 (0)
35,5 (0)
55,2 (0)
48,4 (0)

18,4 (0)
25,0 (0)
15,6 (0)
0,0 (0)
12,5 (0)
3,1 (0)
9,4 (0)
18,7 (0)
9,4 (0)
3,1 (0)
6,3 (0)
0,0 (0)
0,0 (0)
9,4 (0)
0,0 (0)
3,1 (0)
9,4 (0)
12,5 (0)

96,7 (6)
96,7 (6)
80,0 (6)
86,7 (5)
83,3 (3,5)
73,3 (4,5)
93,3 (6)
93,3 (6)
93,3 (6)
60,0 (5)
66,7 (3)
76,7 (3)
23,3 (0)
70,0 (3,5)
20,0 (0)
70,0 (3)
83,3 (5)
86,7 (5)

.75

41,9 (0)

6,2 (0)

80,0 (3)

.77
.75
.67

40,3 (0)
54,8 (1)
50,0 (0,5)

3,1 (0)
25,0 (0)
21,8 (0)

80,0 (4,5)
86,7 (5,5)
80,0 (4)

.77

51,6 (1)

18,8 (0)

86,7 (5)

.89
.89
.91
.89
.27

53,2
46,8
46,8
53,2
11,3

12,5 (0)
3,1 (0)
0,0 (0)
12,5 (0)
3,1 (0)

96,7
93,3
96,7
96,7
20,0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

(1)
(0)
(0)
(1)
(0)

(6)
(6)
(5)
(6)
(0)

ID=Indice de discriminación. Entre paréntese aparece a frecuencia promedio (mediana) de cada conduta de
acoso.
a
n=62; b n=32; c n=30
Táboa 3. Índice de discriminación dos ítems e porcentaxe de persoas que sofren cada conduta de acoso

Como se recolle na táboa, os índices de discriminación dos ítems
(correlación de Spearman) calculados para o total da mostra presentan unha
capacidade discriminatoria máis satisfactoria que na versión orixinal (o 81,39%
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dos ítems presenta correlacións superiores a .60, mentres que na versión orixinal
só mostraban este comportamento o 53%). Os ítems con valores máis baixos
son, do mesmo xeito que na versión orixinal, os ítems 28, 30 e 43, o que expón
que deberían ser revisados para determinar a súa substitución ou eliminación.
Así mesmo, as condutas de acoso que máis afirman padecer o total de
suxeitos refírense a acusación sistemática (59,7%), interrupcións continuas
(58,1%), avaliación non equitativa (56,5%), amplificación de erros (56,5%) e
rumores e calumnias (55,2%); mentres que, pola contra, as condutas que menos
sinalan sufrir aluden o avasallamento físico (9,7%), ameazas por escrito (11,3%)
e insinuación sexual (11,3%). Diso dedúcese que os compoñentes fundamentais
do acoso psicolóxico relatado polos suxeitos da presente mostra céntranse,
principalmente, nun trato inxusto e parcial e que, á súa vez, a violencia e o
compoñente sexual só se dan de forma illada. Estes resultados encaixan cos
obtidos noutros estudos onde se empregou a escala Cisneros para medir a
incidencia do mobbing (Buendía, 2003; López-Cabarcos & Vázquez-Rodríguez,
2004; Piñuel, 2002a, 2002b; 2002c, 2004). Nestes estudos, a avaliación sesgada
e os rumores e calumnias sitúanse tamén entre as condutas máis frecuentes,
mentras que as condutas relativas á violencia física ou sexual prodúcense se
xeito illado. Outros autores que, empregando outras escalas, atoparon resultados
moi similares foron Ege (2002), Einarsen, Raknes e Matthiesen (1994) e Vartia
(1996).
O valor medio e a variabilidade dos índices de acoso para cada
submostra, recóllense na táboa 4.
Non acosados/dasa
NEAP
IGAP
IMAP
Mediana
Amplitude intercuartil

3
5,5

0,08
0,19

1
0,5

Acosados/dasb
NEAP
IGAP
IMAP
34
12,25

3,89
1,76

4,96
1,23

a
n=32; b n=30.
NEAP=número de estratexias de acoso; IGAP=índice global de acoso; IMAP=Intensidade promedio do acoso.

Táboa 4. Valor promedio e variabilidade dos índices de acoso na mostra de acosados e non acosados
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Tamén, se comprobou se existen diferenzas estatísticamente significativas
entre acosados/das e non acosados/das en canto aos índices de acoso
psicolóxico no traballo, atopando que os suxeitos difiren notablemente no
número de estratexias de acoso padecidas (Z=-6,72; p<.001), o índice global de
acoso psicolóxico (Z=-6,77; p<.001) e o índice medio do acoso (Z=-6,75;

p<001).
Ademais, do mesmo xeito que na versión orixinal, non se acharon
diferenzas nos índices de acoso en canto ao sexo, NEAP (Z=-0,82; p=.41), IGAP
(Z=-0,57; p=.58) e IMAP (Z=-0,41; p=.68).

Fiabilidade da escala
O cuestionario dividiuse en dúas metades, a primeira metade estaba
composta polos ítems impares (22 ítems) e a segunda metade estaba composta
polos ítems pares (21 ítems). O valor da correlación de Spearman entre as
puntuacións obtidas nas dúas metades foi de .989, que, debidamente axustada
mediante a corrección de Spearman-Brown, ofrece unha estimación da
fiabilidade da escala de .994. Ademais, a estimación da fiabilidade proporcionada
polo coeficiente alfa de Cronbach foi de .989, corroborando a alta fiabilidade do
cuestionario.

Validez
Para comprobar a validez da proba estableceuse a correlación entre a
puntuación dos suxeitos na escala Cisneros cos seus resultados nos cuestionarios
NAQ-RE (Einarsen & Raknes, 1997; García et al, 2004), S10/12 (Meliá e Peiró,
1989a) e CPP (García et al, 1993; Hock, 1988). Ademais, como sinalamos máis
arriba, confeccionamos tres ítems xerais para avaliar o Absentismo, as Baixas
Médicas e a Asistencia Psicolóxica debidas ao acoso psicolóxico sufrido.
Na táboa 5 preséntanse as correlacións de Spearman atopadas.
En primeiro lugar, cabe destacar que todas as relacións entre as variables
consideradas teñen o signo que teóricamente lle corresponde e que, ademais,
todas as correlacións achadas son maiores a .60, cunha probabilidade asociada
menor a .001.
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NEAP

Índices de acoso
IGAP

IMAP

.94*

.95*

.91*

.79*

.79*

.73*

-.81*

-.81*

-.78*

-.71*

-.71*

-.67*

-.80*

-.80*

-.78*

-.65*

-.63*

-.60*

Absentismo

.63*

.63*

.65*

Baixa médica

.62*

.63*

.64*

Asistencia psicolóxica

.65*

.67*

.65*

Escala

Mobbing
NAQ-RE
Problemas psicosomáticos
CPP
Satisfacción laboral
Satisfacción co
ambiente
Satisfacción cos/cas
superiores/ras
Satisfacción coas
prestacións

NEAP=número de estratexias de acoso; IGAP=índice global de acoso; IMAP=Intensidade promedio do acoso.
n=62.
*p<.001
Táboa 5. Correlación (rho de Spearman) entre a escala Cisneros e as escalas de mobbing, problemas
psicosomáticos, satisfacción laboral, absentismo, baixa médica e asistencia psicolóxica.

Loxicamente, a correlación máis alta é a que presenta a escala co NAQRE, que tamén mide mobbing, sendo maior a .91. Así mesmo, a correlación da
escala coa satisfacción laboral e os problemas psicosomáticos é moi alta; o que
pode sinalalas como as consecuencias do mobbing máis inmediatas. Estes
resultados están en consonancia cos obtidos por outros investigadores onde
quedaban patentes as diferenzas significativas existentes entre persoas vítimas e
non vítimas de mobbing respecto ao padecemento de problemas psicosomáticos
(Björkqvist, Österman & Hjelt-Bäck, 1994, Brodsky, 1976, Einarsen & Raknes,
1997; Einarsen & Skogstad, 1996; Fidalgo & Piñuel, 2004; Kaukiainen et al,
2001; Martín-Carballo et al, 2005; Niedl, 1995; Vartia, 2003; Zapf, Knorz & Kulla,
1996), e respecto ao menor nivel de satisfacción no traballo (Cortina & Magley,
2003; Hoel, Einarsen & Cooper, 2003; Mikkelsen & Einarsen, 2002; Topa, Depolo
& Morales, 2006; Topa, Morales & Gallastegui, 2006).
Por outra banda, aínda que os índices de correlación son igualmente
satisfactorios, o absentismo, a baixa médica e a asistencia psicolóxica están
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menos relacionados co mobbing, tal e como sucede tamén noutros estudos
empíricos (Einarsen & Raknes, 1991; Hoel & Cooper, 2000). Esta relación,
relativamente feble, podería explicarse pola presión que, en moitos casos, exerce
a organización sobre os/as empregados/as para asistir ao traballo, aínda estando
enfermo/a, e pola incomprensión que existe das afeccións de tipo psicolóxico
(Meseguer, 2005). A presión por asistir ao traballo increméntase cando o
individuo é consciente de que a súa ausencia terana que suplir outros
compañeiros/ras, cando existe un alto risco de perder o posto de traballo ou
cando as vítimas non queren que se lles acuse de estar finxindo unha
enfermidade (Hoel, Einarsen & Cooper, 2003).
Por todo iso, a validez da escala queda confirmada.
Así mesmo, tamén se comprobou se existen diferenzas significativas entre
acosados/das e non acosados/das nas puntuacións obtidas nestas escalas. Os
resultados recóllense na táboa 6 onde, de novo, pódese comprobar que os
suxeitos difiren notablemente nas súas puntuacións nas probas.
Non
acosados/dasa
A.
Mediana
Inter.

Acosados/dasb

U-MWc

Mediana

A.
Inter.

Z

p

Mobbing
NAQ
Problemas
psicosomáticos
CPP
Satisfacción laboral
Satisfacción co
ambiente
Satisfacción cos/cas
superiores/ras
Satisfacción coas
prestacións
a

27,00

6,75

73,00

29,50

-6,70

.000

29,50

7,00

60,00

17,50

-5,51

.000

5,50

1,54

2,33

1,40

-6,43

.000

5,75

1,13

3,75

2,63

-5,52

.000

5,58

1,96

1,00

1,62

-6,41

.000

5,50

1,00

1,00

3,00

-4,84

.000

n=32; b n=30; c U de Mann-Whitney.
Táboa 6. Estatísticos descritivos das escalas para as submostras de non acosados/das e acosados/das e
análises das diferenzas estatísticas para cada submostra.
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Dimensionalidade
Para determinar que solución dimensional foi máis acertada (isto é,
aquela que minimice a función de Stress), seguimos o criterio proposto por
Kruskal (1964), que expón a necesidade de conseguir solucións en varias
dimensionalidades e seleccionar aquela por riba da cal a reducción no Stress xa
non é tan importante. A figura 3 representa gráficamente os valores de Stress
para as distintas dimensionalidades obtidas.

Figura 3. Gráfico de Sedimentación

Os valores de Stress para as solucións das dimensións 1, 2, 3 e 4 foron,
respectivamente, .235, .093, .054 e .030. Así, atendendo ao criterio descrito
anteriormente, a solución bidimensional parece máis acertada.
A táboa 7 recolle as coordenadas dos ítems da escala no espazo
bidimensional e, igualmente, mostra as coordenadas dos mesmos ítems na
versión castelá.
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ítem

Contido del ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Restrición comunicación
Ignorar
Interrupcións continuas
Traballos contra os principios
Avaliación non equitativa
Inactividade forzada
Traballos absurdos
Tarefas por baixo de competencia
Tarefas monótonas
Sobrecarga
Tarefas perigosas
Impedir seguridade
Perxuízos económicos
Prohibición comunicación
compañeiros/ras
Minusvaloración desempeño
Acusacións difusas
Acusación sistemática
Amplificación erros
Humillacións
Ameaza uso disciplinario
Medidas de illamento
Distorsión comunicación
Desestabilización
Menosprezo
Burlas
Críticas vida persoal
Ameazas en persoa
Ameazas por escrito
Berros
Asoballamento físico
Ridiculización
Rumores e calumnias
Privar de información
Limitación de carreira profesional
Perxuízo imaxe
Presión indebida
Reducción de prazos
Modificación de responsabilidade
Infravaloración esforzo
Desmoralizar
Inducir a erros
Monitorización perversa
Insinuación sexual

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
a

Presente
estudo
D1
D2

Fidalgo y Piñuel
(2004)
D1 a
D2 b

-0,358
-0,063
0,286
0,295
-0,094
0,729
-0,163
-0,124
-0,498
0,431
0,598
0,147
0,759

0,717
-0,023
0,270
-0,143
0,378
-0,441
-0,807
-0,899
-0,776
-0,323
-0,538
-0,648
-0,161

-0469
-0,210
-0,288
-0,595
-0,322
-0,615
-0,596
-0,647
-0,551
-0,289
-0,019
-0,051
0,316

0,210
0,301
0,194
-0,344
0,073
0,571
0,027
0,113
0,114
0,048
-0,636
-0,704
-0,592

-0,720

-0,129

-0,330

-0,534

-0,358
-0,183
-0,305
-0,257
0,056
-0,693
-0,094
-0,209
-0,218
-0,022
0,621
0,533
0,200
0,464
0,283
1,082
0,514
-0,021
-0,243
-0,518
-0,724
-0,612
0,281
-0,354
-0,451
-0,351
-0,439
-0,475
1,266

0,105
0,090
0,021
-0,050
0,283
0,415
-0,503
0,287
-0,192
0,112
0,209
0,328
0,582
1,166
-0,790
0,301
0,556
0,691
0,518
0,422
0,191
-0,417
-0,519
-0,441
-0,028
0,266
0,174
-0,107
-0,147

-0,199
-0,262
-0,158
-0,195
-0,063
-0,175
-0,147
-0,063
-0,061
-0,092
0,274
0,501
0,202
2,229
-0,199
1,889
0,469
0,353
-0,062
-0,023
0,217
-0,297
-0,465
-0,391
-0,141
0,017
0,145
-0,100
1,461

0,069
0,074
0,092
0,056
0,141
-0,293
-0,345
0,003
0,086
0,120
0,439
-0,085
-0,218
-0,864
0,185
-0,015
0,316
0,162
0,048
-0,091
0,051
-0,083
-0,144
-0,065
-0,005
0,113
0,015
0,056
1,436

Ámbito da conduta de acoso; b Tipo de conduta de acoso.
Táboa 7. Coordenadas dos ítems no espazo bidimensional
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Como se pode comprobar, aínda que ambas solucións coinciden nunha
solución bidimensional, a configuración espacial dos ítems dentro da mesma é
diferente. Isto pode ser debido a que, no noso caso, empregamos unha mostra
equilibrada de suxeitos acosados e non acosados e, igualmente, servímonos dun
criterio externo que confirma a pertenza dos participantes a cada categoría.
Para facilitar a lectura das posicións dos ítems da escala no espazo
bidimensional representámolos gráficamente (ver figura 4).

Figura 4. Posición dos items no espazo bidimensional

O primeiro que cabe destacar é que, novamente, pódense comprobar as
peculiaridades dos ítems 28, 30 e 43, que están moi distanciados do resto dos
ítems polo que non serán incluídos na interpretación das dimensións. Así mesmo,
os ítems que abranguen o polo positivo da dimensión 1 mostran un maior grao
de dispersión que os ítems do polo negativo e, á súa vez, os ítems que se
agrupan no polo negativo da dimensión 2 están máis dispersos que os ítems do
polo positivo.
O exame do contido dos ítems e o seu posicionamento no espazo
bidimensional suxire que a dimensión 1 alude á intensidade das condutas de
acoso, de modo que no polo negativo estarían as condutas pasivas e no polo
positivo as condutas activas. Os ítems con valor positivo nesta dimensión
describen comportamentos como prexuízos económicos, burlas ou tarefas
perigosas; mentres que os ítems con valor negativo refírense a condutas como
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amplificación de erros ou desvaloración do esforzo. Fidalgo e Piñuel (2004)
denominan a esta dimensión como “Natureza da conduta de acoso”.
Doutra banda, a dimensión 2 fai referencia, seguindo a terminología de
Fidalgo e Piñuel (2004), ao ámbito das condutas de acoso. Así, o polo positivo
desta dimensión describe a esfera persoal definida por condutas como rumores,
calumnias ou ameazas en persoa, e o polo negativo describe condutas relativas á
esfera profesional tales como tarefas por baixo da competencia ou traballos
absurdos.

2.6.

CONCLUSIÓNS
Sempre que se desexa obter unha versión nunha lingua diferente dun

cuestionario preexistente débese levar a cabo un proceso de validación, que vai
máis aló da mera tradución dos ítems que compón a escala orixinal. Así, o
obxectivo fundamental da validación de escalas é garantir que a nova versión
mantén unhas propiedades psicométricas satisfactorias que certifiquen que pode
ser empregada con total confianza e seguridade.
Neste sentido, o presente estudo ten por obxectivo validar para a
poboación galega a escala Cisneros (Fidalgo e Piñuel, 2004). Para iso, leváronse
a cabo as mesmas análises estatísticas que na versión orixinal, a partir dunha
mostra equilibrada de suxeitos acosados e non acosados co fin de contrastar as
propiedades psicométricas da escala, isto é, fiabilidade e validez.
A fiabilidade refírese á precisión das puntuacións que ofrece unha escala.
Nós atopamos que a fiabilidade estimada da escala é de .99, valor no que
converxen os dous métodos de estimación empregados: o método de dúas
metades e o coeficiente alfa de Cronbach; polo que podemos confirmar a alta
fiabilidade da escala.
Doutra banda, cabe sinalar que existe unha gran variedade de estratexias
para garantir a validez dunha escala e que estas dependerán do tipo de
hipóteses xenéricas que se expoñan. Deste xeito, analizouse a validez de contido,
a validez de criterio, a validez converxente, a validez predictiva e a validez de
constructo.
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A validez de contido refírese á correspondencia entre o atributo que se
pretende medir e o contido da mostra dos ítems que compón a escala. Dado que
ésta é unha versión que non alterou o contido dos ítems, recollemos as palabras
dos autores da versión orixinal que afirman que existe un “notable acordo entre
as condutas mostreadas polo cuestionario Cisneros e as que se reflicten nos
cuestionarios que noutros países foron elaborados con esta finalidade” (Fidalgo e
Piñuel, 2004, p. 621).
A validez de criterio alude á relación dos datos cun criterio externo. Neste
caso, empregouse a pertenza ou non pertenza a unha asociación de vítimas de

mobbing (AGACAMT) como criterio para asimilar aos suxeitos á condición de
vítima-non vítima, atopando que a escala clasificou correctamente ao 95,16%
dos participantes.
A validez converxente refírese ao feito empírico de que as puntuacións da
escala están relacionadas coas puntuacións doutra escala que mida o mesmo
tópico. No estudo analizouse a relación das puntuacións dos suxeitos na escala
cos resultados que estes obtiveron no NAQ-RE, atopando unhas correlacións
superiores a .91.
A validez predictiva fai referencia á relación dos datos cos resultados dos
suxeitos en probas que a literatura establece como relacionados. Así,
relacionáronse as puntuacións dos participantes con diferentes consecuencias
íntimas do mobbing, achando que o acoso psicolóxico relaciónase negativamente
coa satisfacción laboral e positivamente cos problemas psicosomáticos, o
absentismo, as baixas médicas e a asistencia psicolóxica.
A validez de constructo alude a que os ítems deben estar organizados da
forma prevista na definición do atributo que se pretende medir. Así, replicamos o
escalamento multidimensional desenvolvido polos autores da versión orixinal,
atopando a solución predita de dúas dimensións.
Con todo, se nos detemos neste último punto sobre a análise da
dimensionalidade da escala cabe sinalar que, a pesar de replicar a solución
bidimensional achada polos autores da versión orixinal, hai diferentes indicios
que contradin estes resultados.
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Así, cabe sinalar que o fundamento teórico do que parte o método de
estimación da consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach) radica en que
este considera como equivalentes aos ítems dunha escala unidimensional. Isto é,
todos os ítems contribúen á puntuación final da escala nunha mesma dirección.
Por iso, a alta consistencia interna achada no cuestionario (.99) suxire que nos
atopamos ante unha escala claramente unidimensional.
Así mesmo, cando levamos a cabo unha análise factorial de compoñentes
principais achamos cinco factores que teñen un autovalor superior a 1,
explicando o 86,59% da varianza total da escala. Non obstante, o primeiro factor
dá conta por si só do 69,25% da varianza total explicada, apoiando novamente
unha solución unidimensional.
Estes resultados suxiren que estariamos ante unha proba unidimensional
cuxos polos aludirían exclusivamente ao ámbito das condutas de acoso (persoal
ou profesional).
Por todo o exposto anteriormente, podemos concluír que os resultados
avalan que a versión en galego da escala Cisneros posúe unha impresionante
fiabilidade e unha excelente validez, mellorando notablemente os coeficientes
achados na versión orixinal que, en último termo, garanten o seu uso para
avaliar o mobbing.
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3.1. OBXECTIVOS
Obxectivos xerais
O obxectivo xeral desta investigación é realizar un estudio exploratorio
sobre a situación do mobbing entre o colectivo asalariado galego, prestando
especial atención ás diferenzas de xénero. No marco destas diferenzas
analizaremos a relación do mobbing cos factores psicosociais de risco, coa
satisfacción laboral e as consecuencias que supón para o/a traballador/dora e
para a empresa, partindo de que as condutas de acoso psicolóxico máis
frecuentes están máis centradas no traballo que en aspectos persoais do
traballador. Todo isto orientado a deseñar accións para corrixir, solucionar e,
sobre todo, previr os procesos de acoso psicolóxico no traballo atendendo á
situación da muller con respecto ao mobbing.
Estes obxectivos concrétanse en:
1. Realizar un estudo exploratorio sobre a situación do mobbing entre o
colectivo asalariado galego.
2. Analizar a relación do mobbing cos factores psicosociais de risco.
3. Analizar as consecuencias do mobbing sobre o/a traballador/dora e a
empresa, para o cal se estuda a relación entre a satisfacción laboral
do/da traballador/ra e o mobbing que sofre, o absentismo e as baixas
laborais na empresa.

Obxectivos específicos
Cada un dos obxectivos anteriores vai a ser analizado mediante a
contrastación de diversas hipóteses.
Obxectivo 1. Realizar un estudo exploratorio sobre a situación do mobbing entre
o colectivo asalariado galego.
H1. Haberá diferenzas en canto á tasa de incidencia do mobbing en
Galicia respecto de España e de Europa.
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H2. As condutas de acoso psicolóxico máis frecuentes estarán máis
centradas no traballo que en aspectos persoais do traballador.
H3. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo o
xénero (mulleres máis afectadas que homes).
H4. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo a
idade do traballador.
H5. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo o
sector de actividade.
H6. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo a
relación contractual coa empresa.
H7. O mobbing procederá principalmente dos superiores.
H8. Haberá diferenzas en canto ás razóns para “xustificar” o mobbing
segundo o xénero (razóns de mulleres distintas a razóns de homes).
Obxectivo 2. Analizar a relación do mobbing cos factores psicosociais de risco.
Polos numerosos estudos realizados sobre antecedentes organizacionais
do mobbing, e que xa se mencionaron na parte teórica, todo parece indicar que
os aspectos organizativos e os relacionados coa tarefa se relacionan con este tipo
de procesos. Por iso, as hipóteses a contrastar son as seguintes:
H9. Haberá asociación positiva entre mobbing e os factores de risco
de natureza psicosocial.
H10. Os factores psicosociais permitirán predecir o mobbing.
Obxectivo 3. Analizar as consecuencias do mobbing sobre o/a traballador/dora e
a empresa.
H11. O mobbing afectará negativamente á satisfacción laboral do/da
traballador/dora.
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H12. O mobbing afectará negativamente á saúde física e psicolóxica
do/da traballador/dora.
H13. O mobbing relacionarase de xeito directo cos niveis de
absentismo da empresa.
H14. O mobbing relacionarase de xeito directo co número de baixas
laborais na empresa.

3.2. RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS
A recollida de datos foi enteiramente de carácter cuantitativo, consistindo
na realización dun cuestionario que, tal e como se explicou anteriormente, inclúe
unha batería de probas psicométricas sobre riscos psicosociais, sobre satisfacción
laboral, sobre acoso psicolóxico no traballo e, ademais, unhas preguntas de
caracter sociodemográfico e laboral.
Os cuestionarios realizáronse a transeúntes seleccionados aleatoriamente
nas principais poboacións de cada provincia e seguindo a afixación proporcional
por xénero. O único requisito que debían cumprir os enquisados era o de ser
asalariados.
Os datos foron introducidos no ordenador, pasando as respostas
recollidas nos cuestionarios a unha matriz de información nun ficheiro de datos
en formato folla de cálculo. Para esta labor utilizouse o programa informático
SPSS (versión 14.0). Unha vez introducidos os datos no programa, procedeuse á
súa depuración de cara a incrementar a calidade dos mesmos e mellorar a súa
fiabilidade e validez.
A obtención dunha parte dos resultados consiste na elaboración de
índices ou indicadores a partir de determinadas variables. Para realizar o cálculo
adecuadamente é necesario que o/a entrevistado/da contestara normalmente a
todos os ítems que compoñen tal indicador. Por exemplo, a puntuación de
calquera indicador na escala de riscos psicosociais calcúlase sumando as
puntuacións dos ítems, polo que non contestar a algún deles supón obter unha
puntuación global no indicador anormalmente baixa.
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Danse casos nos que o entrevistado, por diferentes motivos, deixa algún
ítem sen contestar (descoñecemento, despiste, falta de axuste do ítem ao seu
posto de traballo concreto). Nestas situacións é necesario efectuar imputacións
dos casos perdidos, de forma que podamos coñecer respostas “con razoable
fiabilidade” de calquera índice aínda que a persoa deixara algún dos seus ítems
sen contestar.

3.3. DESCRICIÓN DA MOSTRA
Segundo os últimos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística
referentes ao primeiro trimestre de 2007, o número de persoas asalariadas
maiores de 16 anos en Galicia ascende a 898.100 traballadores/ras. Fixando un
nivel de confianza do 95% e un marxe de erro de ±5%, resulta un tamaño de
mostraxe

de

384

enquisas.

Co

fin

de

incrementar

ao

máximo

a

representatividade da mostra e, tendo en conta as limitacións temporais coas
que se conta para realizar o estudio e elaborar o informe, estableceuse unha
afixación proporcional ao número de traballadores/ras por provincia e xénero
(feminino ou masculino), propoñéndose a seguinte distribución da mostra.
N=898100 Homes Mulleres
A Coruña

215500

Total

n=384

Homes Mulleres

160100 375600 A Coruña

Lugo

52900

35300

88200 Lugo

Ourense

58900

43700 102600 Ourense

Pontevedra

190200

141500 331700 Pontevedra

Total

517500

380600 898100

Total

Total

92

68

161

23

15

38

25

19

198

81

61

142

221

163

384

Táboa 8. Universo de estudo e mostra

A mostra está formada por persoas seleccionados incidentalmente nas
poboacións máis importantes de cada provincia, respetando a afixación
proporcional por xénero, aos que se lles pediu que cumprimentasen o
cuestionario antes sinalado.
Obtivemos unha mostra relativamente equitativa en canto á idade a
mostra resultou equilibrada, habendo un 52,9% de enquisados maiores de 30
anos e un 47,1% menores desta idade. En canto ao estado civil dase una clara
predominancia dos/das solteiros/ras (58,3%), e en segundo lugar os/as

50

Fase II. Estudo sobre a incidencia do mobbing entre a poboación asalariada galega

casados/das (31,8%). Na variable nivel de estudos vemos que o groso da mostra
atópase repartida, de maior a menor, entre os/as titulados/das superiores, os/as
que estudaron formación profesional, os/as que fixeron bacharelato e aqueles/las
que teñen primaria; o 3,1% realizaron o doutoramento ou outros estudos.

Homes;
56,8

Mulleres;
43,2

Figura 5. Distribución da mostra segundo sexo

Menor
de 30
anos;
47,1

Maior de
30 anos;
52,9

Figura 6. Distribución da mostra segundo a idade

Solteiro/a;
58,3

Casado/a;
31,8

..
d.
lla
1
re a;
/..
o/
Pa
úv ado
r
pa
Vi

Se

Figura 7. Distribución da mostra segundo estado civil
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Formac
Prof; 23,4
Bacharelat
o; 20,1

Titulado
sup.; 34,4

Primaria;
18,5

Otros; 1

Doctorad;
2,1

Figura 8. Distribución da mostra segundo nivel de estudos

A partires da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)
fíxose unha recodificación en función dos resultados e daqueles grupos nos que
existe, segundo estudios realizados, un maior risco na saúde laboral. Así, a
mostra caracterízase por estar formada por traballadores/ras do sector comercial
(30,2%) e dos servizos e administración pública (31,3%) principalmente,
seguidos da industria e a hostalería. En canto a antigüidade na empresa e no
posto obtívose unha maioría de traballadores/ras que levan máis de 4 anos na
empresa (52,9%) e unha maioría que leva entre 0 e 2 anos no mesmo posto
(52,1%).
Para finalizar coa caracterización laboral da mostra existe, con respecto á
situación laboral, unha maioría de traballadores/ras fixos/xas (56,9%), un 34,6%
de eventuais e un 8,5% noutra situación laboral.

Comercio
; 30,2
Hostel;
10,2
Serv/Adm
; 31,3

Industria;
14,1

Otros; 4,2

Figura 9. Distribución da mostra segundo sector da empresa na que traballa
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0-3
anos;
47,1

4 anos
ou
máis;
52,9

Figura 10. Distribución da mostra segundo os anos de antigüidade na empresa

0-2
anos;
52,1

3 anos
ou
máis;

47,9

Figura 11. Distribución da mostra segundo os anos de antigüidade no posto

Fixo;
56,9
Eventual
; 34,6
Outros;
8,5

Figura 12. Distribución da mostra segundo a súa situación laboral
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3.4. FACTORES DE RISCO PARA A SAÚDE DE NATUREZA
PSICOSOCIAL
Neste apartado avalíase o grao de exposición aos seis grandes grupos de
factores de risco para a saúde de natureza psicosocial no traballo que contempla
o Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca. Para isto, obtívose a
porcentaxe de traballadores que estarían baixo os distintos niveis- desfavorable,
intermedio e favorable- de risco psicosocial para a saúde.
Recordemos que os factores que contempla esta escala son os seguintes:
•

Esixencias Psicolóxicas: aqueles requirimentos do traballo que poden
afectar ás persoas tanto a nivel cognitivo como emocional ou sensorial. O
exceso de esixencias psicolóxicas significa que hai que traballar rápido ou
de forma irregular e que o traballo require que a persoa esconda os
sentimentos.

•

Traballo Activo e Posibilidades de Desenvolvemento: grao no que o
traballo é unha fonte de oportunidades de desenvolvemento das
habilidades ou coñecementos dunha persoa. A falta de Traballo Activo e
de Posibilidades de Desenvolvemento significa que o traballo non da
posibilidades para aplicar as habilidades e coñecementos da persoa.

•

Inseguridade inclúe, ademais da inseguridade contractual, aspectos do
traballo como poden ser a mobilidade funcional e xeográfica, cambios da
xornada, horario de traballo, salario, forma de pago ou carreira
profesional.

•

Estima: recoñecemento dos/das superiores/ras do esforzo realizado para
desempeñar o traballo; garantindo o apoio axeitado e un trato xusto no
traballo.

•

Apoio Social e Calidade de Liderado: Refírese á capacidade de recibir a
axuda necesaria por parte dos/das compañeiros/ras de traballo e os/as
superiores/ras; así como á calidade de dirección e xestión do persoal por
parte dos/das superiores/ras.
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•

Dobre Presenza: “dobre xornada” laboral da maioría das mulleres
traballadoras, entendendo como tal as esixencias que supoñen o traballo
productivo, por unha parte, e o traballo familiar e doméstico, por outra.

3.4.1 ESIXENCIAS PSICOLÓXICAS
As esixencias psicolóxicas refírense á dispoñibilidade de tempo en relación
ao volume de tarefas que debe realizar o/a traballador/ra, así como ás
interrupcións que sofre desempeñando o seu traballo. Ademais, abarca
esixencias de carácter cualitativo, como as emocionais, cognitivas e sensoriais.

31,6

0

20

Favorable para a saúde

23,2

40
Intermedio

45,2

60

80

100

Desfavorable para a saúde

Figura 13. Nivel de esixencias psicolóxicas entre as persoas asalariadas de Galicia

O nivel de esixencias psicolóxicas é desfavorable para un 45,2% da
poboación asalariada galega. Un 23,2% presentan un nivel intermedio de
esixencias psicolóxicas e un 31,6% presentan un nivel favorable.
Segmentando en función dunha serie de variables sociodemográficas,
pode observarse que son as mulleres, os que teñen máis de 30 anos, os casados
e os que teñen estudos medios ou superiores os que maior risco presentan (ver
táboa 9).
Por sectores de actividade, os/as traballadores/ras do sector hostaleiro,
os/as que contan cun posto de traballo fixo, que levan más de 4 anos na
empresa e máis de 3 anos no mesmo posto, son os/as que más risco teñen de
padecer unhas esixencias psicolóxicas elevadas (traballar rápido e moito) (ver
táboa 10).
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% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
ESIXENCIAS PSICOLÓXICAS NO TRABALLO
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Sexo

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Home

37,3

23,0

39,6

Muller

24,1

23,5

52,4

Menos de 30 anos

34,8

24,9

40,3

Máis de 30 anos

28,7

21,8

49,5

Solteiro/ra

35,3

24,6

40,2

Casado/da – En
parella

25,4

21,0

53,6

Outros

33,3

23,8

42,9

Primarios

42,3

25,4

32,4

Bacharelato

35,5

17,1

47,4

FP

25,6

22,2

52,2

Superiores

26,4

26,4

47,1

31,6

23,2

45,2

Idade

Estado
civil

Nivel de
estudos

TOTAL

Táboa 9. Nivel de esixencias psicolóxicas entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables sociodemográficas

% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
ESIXENCIAS PSICOLÓXICAS NO TRABALLO
VARIABLES
LABORAIS

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Servizos/Admón

34,2

20,8

45,0

Comercio

30,2

26,7

43,1

Hostalería

23,1

15,4

61,5

Industria

35,8

22,6

41,5

Construción

40,0

16,7

43,3

Outros

18,8

37,5

43,8

Eventual

38,5

20,8

40,8

Fixo

30,0

21,6

48,4

Outros

18,8

37,5

43,8

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

35,7

21,9

42,3

+ 4 anos

27,4

24,0

48,6

Antigüidade
no posto

0-2 anos

35,0

21,5

43,5

+ 3 anos

27,4

25,1

47,4

31,6

23,2

45,2

Sector de
actividade

Situación
laboral

TOTAL

Táboa 10. Nivel de esixencias psicolóxicas entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables laborais
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3.4.2 TRABALLO ACTIVO E POSIBILIDADES DE
DESENVOLVEMENTO
En canto ao traballo activo e ás posibilidades de desenvolvemento
dos/das traballadores/ras, os resultados son mellores que no caso anterior. Máis
da metade dos traballadores asalariados galegos presentan un nivel favorable
para a saúde. Porén, un de cada catro traballadores non pode desenvolverse
profesionalmente no seu posto de traballo actual.

53,3

0

20

21,7

40

Favorable para a saúde

60
Intermedio

25,1

80

100

Desfavorable para a saúde

Figura 14. Nivel de traballo activo e posibilidades de desenvolvemento entre as persoas asalariadas en Galicia

O perfil de persoa máis afectada correpóndese cos menores de 30 anos,
con contrato eventual, escasos anos de antigüidade na empresa e mesmo no
posto, e con poucos estudos. Os sectores de actividade con menos posibilidades
de desenvolvemento profesional son a industria e a hostalería (ver táboas 11 e 12).
% DE PERSOAS CON
TRABALLO ACTIVO E POSIBILIDADES DE
DESENVOLVEMENTO NO TRABALLO
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Sexo

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Home

56,7

18,9

24,4

Muller

48,8

25,3

25,9

Menos de 30 anos

46,4

24,9

28,7

Máis de 30 anos

59,4

18,8

21,8

Solteiro/ra

50,0

23,2

26,8

Casado/da – En
parella

58,7

19,6

21,7

Outros

52,4

19,0

28,6

Primarios

46,5

21,1

32,4

Bacharelato

52,6

19,7

27,6

FP

56,7

17,8

25,6

Superiores

54,3

26,4

19,3

53,3

21,7

25,1

Idade

Estado
civil

Nivel de
estudos

TOTAL

Táboa 11. Nivel de traballo activo e posibilidades de desenvolvemento entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables sociodemográficas
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% DE PERSOAS CON
TRABALLO ACTIVO E POSIBILIDADES DE
DESENVOLVEMENTO NO TRABALLO
VARIABLES
LABORAIS

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Servizos/Admón

53,3

23,3

23,3

Comercio

59,5

19,8

20,7

Hostalería

46,2

20,5

33,3

Industria

47,2

18,9

34,0

Construción

63,3

16,7

20,0

Outros

37,5

37,5

25,0

Eventual

42,3

23,8

33,8

Fixo

59,6

21,1

19,2

Outros

62,5

18,8

18,8

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

45,4

21,4

33,2

+ 4 anos

63,1

20,7

16,2

Antigüidade
no posto

0-2 anos

47,0

22,0

31,0

+ 3 anos

61,7

20,0

18,3

53,3

21,7

25,1

Sector de
actividade

Situación
laboral

TOTAL

Táboa 12. Nivel de traballo activo e posibilidades de desenvolvemento entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables laborais

3.4.3 INSEGURIDADE NO TRABALLO
Practicamente a metade dos/das traballadores/ras galegos/gas, amosan
uns niveis de inseguridade laboral (co seu propio posto de traballo) desfavorables
para a súa saúde. Tan só o 14,1% dos asalariados presentan niveis favorables
para a súa propia saúde psicosocial.

14,1

0

36,0

20

Favorable para a saúde

49,9

40
Intermedio

60

80

100
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Figura 15. Nivel de inseguridade laboral entre as persoas asalariadas de Galicia

As mulleres presentan uns niveis de inseguridade lixeiramente maiores
que os homes, pero os máis afectados son sobre todo os traballadores/ras máis
novos/vas (solteiros/ras, eventuais, con poucos anos de experiencia na empresa
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e no posto), aqueles/las con estudos primarios ou de FP e os/as que traballan no
sector comercial (ver táboa 13 e 14).

% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN Á
INSEGURIDADE NO TRABALLO
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Sexo

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Home

15,7

35,5

48,8

Muller

12,0

36,7

51,2

9,4

33,1

57,5

18,3

38,6

43,1

8,5

37,1

54,5

Casado/da – En
parella

22,5

34,1

43,5

Outros

19,0

38,1

42,9

Primarios

14,1

33,8

52,1

Bacharelato

17,1

36,8

46,1

FP

13,3

26,7

60,0

Superiores

12,1

42,1

45,7

14,1

36,0

49,9

Menos de 30 anos
Idade
Máis de 30 anos
Solteiro/ra
Estado
civil

Nivel de
estudos

TOTAL

Táboa 13. Nivel de inseguridade entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables sociodemográficas

% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
INSEGURIDADE NO TRABALLO
VARIABLES
LABORAIS

máis favorables
para a saúde
Servizos/Admón

Sector de
actividade

Situación
laboral

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

17,5

37,5

45,0

Comercio

6,9

35,3

57,8

Hostalería

17,9

35,9

46,2

Industria

18,9

34,0

47,2

Construción

16,7

40,0

43,3

Outros

6,3

37,5

56,3

Eventual

7,7

33,1

59,2

Fixo

18,3

38,5

43,2

Outros

15,6

31,3

53,1

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

9,2

34,2

56,6

+ 4 anos

20,1

38,5

41,3

Antigüidade
no posto

0-2 anos

9,0

35,5

55,5

+ 3 anos

20,6

36,0

43,4

14,1

36,0

49,9

TOTAL

Táboa 14. Nivel de inseguridade entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables laborais
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3.4.4 ESTIMA NO TRABALLO
Esta dimensión fai referencia a cómo se sinte o/a traballador/ra con
respecto ao traballo que realiza, é dicir, se o recoñecemento é o adecuado por
parte dos/das seus/súas superiores/ras e o trato xusto ou inxusto que recibe dos
mesmos.
Os resultados amosan que, a nivel xeral, o grao de recoñecemento laboral
é maioritariamente desfavorable para a saúde, especialmente entre os/as
solteiros/ras e os/as que teñen estudos primarios ou de FP, e os/as que traballan
no sector industrial e dos servizos e Administración (ver táboas 15 e 16).
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Figura 16. Nivel de estima no traballo entre as persoas asalariadas de Galicia

% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
ESTIMA NO TRABALLO
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Sexo

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Home

27,5

22,9

49,5

Muller

31,3

17,5

51,2

Menos de 30 anos

30,9

19,3

49,7

Máis de 30 anos

27,6

21,7

50,7

Solteiro/ra

26,8

19,6

53,6

Casado/da – En
parella

32,4

20,9

46,8

Outros

33,3

28,6

38,1

Primarios

26,8

21,1

52,1

Bacharelato

36,4

15,6

48,1

FP

32,2

15,6

52,2

Superiores

25,0

25,7

49,3

29,2

20,6

50,3

Idade

Estado
civil

Nivel de
estudos

TOTAL

Táboa 15. Nivel de estima entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables sociodemográficas

60

Fase II. Estudo sobre a incidencia do mobbing entre a poboación asalariada galega

% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
ESTIMA NO TRABALLO
VARIABLES
LABORAIS

máis favorables
para a saúde

máis desfavorables
para a saúde

intermedias

Servizos/Admón

20,0

22,5

57,5

Comercio

40,5

18,1

41,4

Hostalería

38,5

23,1

38,5

Industria

18,5

20,4

61,1

Construción

40,0

20,0

40,0

,0

18,8

81,3

Eventual

25,4

23,8

50,8

Fixo

30,8

19,6

49,5

Outros

34,4

15,6

50,0

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

28,6

21,4

50,0

+ 4 anos

30,0

20,0

50,0

Antigüidade
no posto

0-2 anos

27,0

21,5

51,5

+ 3 anos

31,8

19,3

48,9

29,2

20,6

50,3

Sector de
actividade

Outros
Situación
laboral

TOTAL

Táboa 16. Nivel de estima entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables laborais

3.4.5 APOIO SOCIAL NO TRABALLO
O apoio social, que entendemos como a axuda e apoio que o/a
traballador/dora recibe tanto dos/das seus/súas compañeiros/ras como dos/das
seus/súas superiores/ras, é satisfactorio para máis da metade dos/das
traballadores/ras galego/gas. Porén, ata un 27,7% deles amosan niveis
desfavorables para a súa saúde laboral.
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80
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Figura 17. Nivel de apoio social entre as persoas asalariadas de Galicia
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Non existen grandes diferenzas no apoio que reciben as persoas en
función das súas características sociodemográficas. As maiores localízanse no
nivel de estudos, onde os que estudaron FP amosan os peores niveis de apoio
social, mentras que os que teñen estudos primarios e superiores os mellores (ver
táboa 17).

% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
APOIO SOCIAL NO TRABALLO
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Sexo

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Home

51,2

22,1

26,7

Muller

51,2

19,9

28,9

Menos de 30 anos

53,0

19,3

27,6

Máis de 30 anos

49,5

22,8

27,7

Solteiro/ra

49,6

22,3

28,1

Casado/da – En
parella

50,7

21,0

28,3

Outros

71,4

9,5

19,0

Primarios

56,3

19,7

23,9

Bacharelato

57,9

17,1

25,0

FP

45,6

20,0

34,4

Superiores

47,9

25,0

27,1

51,2

21,1

27,7

Idade

Estado
civil

Nivel de
estudos

TOTAL

Táboa 17. Nivel de apoio social entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables sociodemográficas

Onde si parece localizarse unha porcentaxe especialmente alta de
traballadores/ras con escaso apoio social é na industria, e tamén na categoría de
servizos e Administración (ver táboa 18).
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% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
APOIO SOCIAL NO TRABALLO
VARIABLES
LABORAIS

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Servizos/Admón

45,0

25,0

30,0

Comercio

56,0

21,6

22,4

Hostalería

59,0

17,9

23,1

Industria

41,5

18,9

39,6

Construción

70,0

6,7

23,3

Outros

31,3

31,3

37,5

Eventual

50,0

23,8

26,2

Fixo

53,5

20,2

26,3

Outros

43,8

18,8

37,5

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

51,0

19,9

29,1

+ 4 anos

52,0

22,3

25,7

Antigüidade
no posto

0-2 anos

51,0

21,5

27,5

+ 3 anos

51,4

20,0

28,6

51,2

21,1

27,7

Sector de
actividade

Situación
laboral

TOTAL

Táboa 18. Nivel de apoio social entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables laborais

3.4.6 CONCILIACIÓN DO TRABALLO DOMÉSTICO E A VIDA
LABORAL
O que conceptualizamos como dobre presencia refírese á conciliación do
traballo

doméstico

e

a

vida

laboral.

Vemos

que

o

28,4%

dos/das

traballadores/ras atópanse no nivel máis desfavorable para a saúde en canto á
conciliación do traballo doméstico e o que realiza fóra do fogar. Pero destaca
tamén a porcentaxe relativamente elevada (do 50%) de traballadores/ras
encadrados dentro do nivel intermedio de risco.
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Figura 18. Nivel de dobre presenza entre as persoas asalariadas de Galicia
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Este traballo familiar e doméstico que duplica a xornada afecta
principalmente ás mulleres, ás persoas de máis de 30 anos e ás persoas
separadas e viúvas (ver táboa 19).

% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
DOBRE PRESENZA NO TRABALLO
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Sexo

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Home

23,9

54,1

22,0

Muller

18,7

44,6

36,7

Menos de 30 anos

24,9

51,4

23,8

Máis de 30 anos

18,7

48,8

32,5

Solteiro/ra

23,2

51,8

25,0

Casado/da – En
parella

21,6

46,8

31,7

4,8

52,4

42,9

Primarios

16,9

53,5

29,6

Bacharelato

18,2

51,9

29,9

FP

24,4

50,0

25,6

Superiores

23,6

47,1

29,3

21,6

50,0

28,4

Idade

Estado
civil

Outros

Nivel de
estudos

TOTAL

Táboa 19. Nivel de dobre presenza entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables sociodemográficas

% DE PERSOAS CON EXPOSICIÓN A
DOBRE PRESENZA NO TRABALLO
VARIABLES
LABORAIS

máis favorables
para a saúde

intermedias

máis desfavorables
para a saúde

Servizos/Admón

17,5

48,3

34,2

Comercio

20,7

49,1

30,2

Hostalería

25,6

46,2

28,2

Industria

24,1

57,4

18,5

Construción

33,3

53,3

13,3

Outros

12,5

50,0

37,5

Eventual

29,2

46,9

23,8

Fixo

16,4

53,3

30,4

Outros

15,6

46,9

37,5

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

26,5

49,0

24,5

+ 4 anos

15,6

51,7

32,8

Antigüidade
no posto

0-2 anos

26,0

49,5

24,5

+ 3 anos

15,9

50,6

33,5

21,6

50,0

28,4

Sector de
actividade

Situación
laboral

TOTAL

Táboa 20. Nivel de dobre presenza entre as persoas asalariadas
de Galicia segundo diferentes variables laborais
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A

dobre

presenza

afecta

tamén

comparativamente

máis

aos/ás

traballadores/ras do sector servizos e Administración, aos/ás eventuais, pero
tamén aos/ás que teñen máis antigüidade na empresa e no posto.

3.4.7 PERFIL DE RISCOS PSICOSOCIAIS NOS TRABALLADORES
GALEGOS
Unha vez analizados cada factor por separado, pódese efectuar unha
interesante análise comparativa das puntuacións obtidas polo conxunto dos/das
traballadores/ras nas diferentes dimensións avaliadas.
O resultado, recollido na figura 19, amosa que os factores de risco
psicosocial máis comúns no entorno laboral galego son as altas
esixencias psicolóxicas (traballar moito e rápido), a inseguridade
laboral do propio posto de traballo e o baixo nivel de recoñecemento
por parte dos superiores ao traballo desenvolvido, polo que os estilos de
liderado, o trato diario e o sistema de recompensas deberían pasar a ser
elementos fundamentais dos entornos laborais do noso país. Por sorte, en
Galicia son moitos os que contan cun apoio social efectivo por parte
dos/das seus/súas compañeiros/ras de traballo. E isto axuda a sobrelevar
situacións que noutros contextos serían dificilmente aguantables, paliando os
efectos nocivos observados nalgúns dos factores xa comentados. Ademais, o
traballo que desempeñan os/as profesionais galegos/as adoita ser
activo no senso de que permite desenvolver ben e poñer en práctica as
habilidades e coñecementos da persoa.
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45,2%

Esixencias Psicolóxicas

25,1%

Traballo Activo

23,2%

21,7%

53,3%

49,9%

Inseguridade

Apoio Social

27,7%

Dobre Presenza

28,4%

36,0%

21,1%

0%

14,1%

51,2%

50,0%

50,3%

Estima

31,6%

21,6%

20,6%

25%

29,2%

50%

Desfavorable para la salud

75%

Intermedio

100%

Favorable para la salud

Figura 19. Porcentaxe de traballadores/ras galegos/gas con distintos níveis de exposición
aos principais riscos de tipo psicosocial

Resulta interesante afondar nas análises para intentar seguir extraendo
outros resultados de interese. En concreto, pódese efecturar un reconto dos/das
traballadores/ras que, nos seis factores contemplados, presentan un nivel
desfavorable para a saúde en catro ou máis deles. Obtense así a porcentaxe de
traballadores/ras que padecen máis riscos psicosociais (ver figura 20).

58,9

0

20
0-2 factores

16,7

40

60
3 factores

24,5

80

100

4-6 factores

Figura 20. Porcentaxe de traballadores/ras galegos/gas segundo o número de factores de risco
psicosocial desfavorables para a saúde padecidos
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Ata un 24,5% dos/das traballadores/ras galegos/gas padecen niveles
desfavorables para a saúde en 4 ou máis dos seis factores analizados. Trátase
dun dato preocupante que indica a concentración de situacións de risco
psicosocial en determinados colectivos.
Analizando os datos en función das variables de segmentación pode
deducirse

que

as

maiores

diferenzas

atópanse

tanto

nas

variables

sociodemográficas -máis propias do individuo-, como nas variables etiquetadas
como laborais -máis propias da organización- (ver táboa 21 e 22).

% DE PERSOAS SEGUNDO O NÚMERO DE RISCOS
PSICOSOCIAIS QUE PRESENTA
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Sexo

0-2

3

4-6

Home

63,8

14,7

21,6

Muller

52,4

19,3

28,3

Menos de 30 anos

60,2

13,3

26,5

Máis de 30 anos

57,6

19,7

22,7

Solteiro/ra

58,5

17,4

24,1

Casado/da – En
parella

59,0

15,8

25,2

Outros

61,9

14,3

23,8

Primarios

62,0

14,1

23,9

Bacharelato

62,3

14,3

23,4

FP

50,0

20,0

30,0

Superiores

60,7

16,4

22,9

58,9

16,7

24,5

Idade

Estado
civil

Nivel de
estudos

TOTAL

Táboa 21. Porcentaxe de traballadores/ras segundo o número de riscos laborais elevados
que presenta e segundo diferentes variables sociodemográficas

As variables sociodemográficas que semellan correlacionar máis con
padecer un gran número de riscos psicosociais son o sexo e os estudos. Ser
muller (especialmente nova) e ter estudos de FP implica ter unha maior
posibilidade de padecer un gran número de riscos. Noutro extremo, os
homes, maiores de 30 anos e con estudos superiores son os que en menor
medida padecen un maior número de riscos.
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As maiores bolsas de traballadores/ras con un gran número de riscos
psicosociais están no sector servizos e da Administración pública, no persoal
eventual e que leva poucos anos traballando na empresa e mesmo no seu actual
posto de traballo (ver táboa 22).

% DE PERSOAS SEGUNDO O NÚMERO DE RISCOS
PSICOSOCIAIS QUE PRESENTA
VARIABLES
LABORAIS

0-2

3

4-6

Servizos/Admón

58,3

13,3

28,3

Comercio

62,1

16,4

21,6

Hostalería

61,5

12,8

25,6

Industria

50,0

27,8

22,2

Construción

70,0

13,3

16,7

Outros

37,5

25,0

37,5

Eventual

58,5

12,3

29,2

Fixo

59,8

18,7

21,5

Outros

56,3

21,9

21,9

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

56,1

16,3

27,6

+ 4 anos

62,8

16,7

20,6

Antigüidade
no posto

0-2 anos

55,5

17,5

27,0

+ 3 anos

62,5

15,3

22,2

58,9

16,7

24,5

Sector de
actividade

Situación
laboral

TOTAL

Táboa 22. Porcentaxe de traballadores segundo o número de riscos laborais elevados
que presenta e segundo diferentes variables laborais
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3.5. O ACOSO PSICOLÓXICO NO TRABALLO
Neste apartado recóllense os principais resultados referentes á incidencia
e ao tipo de acoso psicolóxico que sinala ter sufrido a mostra de
traballadores/ras asalariados/das galegos/gas. O apartado foi estruturado nunha
serie de puntos que contemplan a incidencia de condutas de acoso psicolóxico no
traballo, o perfil das vítimas, as formas de acoso psicolóxico máis frecuentes que
sinalan, o ámbito e natureza das mesmas, as causas percibidas e as respostas
máis habituais ante este tipo de comportamentos polos que se consideran
afectados.

3.5.1 PRESENZA DE CONDUTAS DE ACOSO PSICOLÓXICO NO
ÁMBITO LABORAL GALEGO
Para considerar que unha persoa ten mobbing utilizouse un dobre criterio:
a autodiagnose (as persoas len unha definición de acoso psicolóxico e manifestan
se o padecen ou non na actualidade) e o diagnóstico externo a partir da
ocorrencia, cunha frecuencia mínima semanal, de dúas ou máis condutas de
entre unha serie delas que recolle o cuestionario Cisneros.
A definición de mobbing empregada na autodiagnose é a seguinte:
O acoso psicolóxico no traballo (mobbing) defínese como o repetido e
persistente ataque dunha ou máis persoas que buscan atormentar,
frustrar, provocar, intimidar, humillar, desgastar, anular, ou calquera
outro comportamento a outra ou outras persoas, co obxectivo de
destruílas profesional e persoalmente (López-Cabarcos & VázquezRodríguez, 2006).
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Non;
345;
89,8%
Si; 39;
10,2%

Figura 21. Persoas asalariadas en Galicia que consideran que padecen
algunha forma de acoso psicolóxico nos últimos 6 meses

Seguindo este criterio obtívose que o 89,8% da poboación galega non
padece mobbing no seu entorno laboral, ou o que é o mesmo, o 10,2% da
poboación asalariada galega padece acoso psicolóxico no seu traballo.
Dese 10,2% que padecen mobbing, un 53,8% son homes e un 46,2%
son mulleres. Este resultado débese, non tanto ao feito de que o home sufra en
maior medida procesos de acoso psicolóxico no traballo, senón á menor
representatividade da muller entre a poboación asalariada galega, tal e como se
pode comprobar na distribución do universo de estudo e da mostra (ver táboa
8). De feito, se se analiza por separado a poboación feminina e masculina,
obsérvase que as mulleres están afectadas por procesos de acoso
psicolóxico no traballo nun 10,8% respecto ao total de mulleres
asalariadas galegas, fronte a un 9,6% dos homes.

Mulleres

Homes

Non
90,4%

Non
89,2%
Si
10,8%

Si
9,6%

Figura 22. Persoas asalariadas en Galicia que consideran que padeceran
algunha forma de acoso psicolóxico nos últimos 6 meses segundo sexo

70

Fase II. Estudo sobre a incidencia do mobbing entre a poboación asalariada galega

Comparando os datos referentes a homes e mulleres afectadas de
procesos

de acoso

psicolóxico

no

traballo, obtense que as maiores

porcentaxes de mulleres acosadas respecto dos homes preséntanse entre
as persoas de máis de 30 anos, as solteiras e as que teñen estudos primarios, de
bacherelato ou superiores (ver táboa 23).

PORCENTAXE DE VÍTIMAS DE ACOSO
PSICOLÓXICO (%)
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Idade

Homes
Menos de 30 anos

14,9

12,5

5,1

9,3

11,8

12,4

7,3

7,0

,0

16,7

Primarios

8,0

9,5

Bacharelato

9,3

14,7

13,8

12,5

8,1

9,0

9,6

10,8

Máis de 30 anos
Solteiro/ra
Estado
civil

Casado/da – En parella
Outros

Nivel de
estudos

FP
Superiores

TOTAL

Mulleres

Táboa 23. Porcentaxe de vítimas homes e mulleres segundo diferentes variables sociodemográficas

No referente a variables laborais, por un lado, existen máis mulleres
acosadas respecto aos homes en tódolos sectores productivos excepto no
comercio e na hostalería, e por outro lado, as mulleres con contratos eventuais e
cunha antigüidade na empresa e no posto inferior a 4 e 3 anos, respectivamente,
están más afectadas polo mobbing que os homes (ver táboa 24).
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PORCENTAXE DE VÍTIMAS DE ACOSO
PSICOLÓXICO (%)
VARIABLES
LABORAIS

Homes

Mulleres

Servizos/Admón

5,4

9,4

Comercio

6,5

5,6

Hostalería

23,5

9,1

Industria

19,0

41,7

,0

20,0

Outros

7,1

50,0

Eventual

9,7

16,2

Fixo

7,9

5,7

Outros

16,7

,0

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

12,2

18,5

+ 4 anos

6,0

3,8

Antigüidade
no posto

0-2 anos

12,8

13,2

+ 3 anos

5,8

8,3

9,6

10,8

Sector de actividade

Construción

Situación
laboral

TOTAL

Táboa 24. Porcentaxe de vítimas homes e mulleres segundo diferentes variables laborais

Ademais das mulleres, as maiores porcentaxes de incidencia
localízanse tamén entre os menores de 30 anos, os solteiros, e os que
contan con estudos medios (bacharelato e FP) (ver táboa 25).

¿VÍTIMA DE ACOSO PSICOLÓXICO NOS
ÚLTIMOS 6 MESES? (%)
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Idade

Estado
civil

Nivel de
estudos

TOTAL

Non

Si

Menos de 30 anos

86,2

13,8

Máis de 30 anos

93,1

6,9

Solteiro/ra

87,9

12,1

Casado/da – En parella

92,8

7,2

Outros

90,5

9,5

Primarios

91,5

8,5

Bacharelato

88,3

11,7

FP

86,7

13,3

Superiores

91,4

8,6

89,8

10,2

Táboa 25. Vítimas de acoso psicolóxico segundo diferentes variables sociodemográficas
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A nivel laboral, existe unha maior porcentaxe de persoas con mobbing no
sector da industria, hostalería e construción, e tamén entre o persoal eventual
que leva poucos anos na empresa e no posto de traballo que desempeña na
actualidade (ver táboa 26).

¿VÍTIMA DE ACOSO PSICOLÓXICO NOS ÚLTIMOS 6
MESES? (%)
VARIABLES
LABORAIS

Non

Si

Servizos/Admón

92,5

7,5

Comercio

94,0

6,0

Hostalería

84,6

15,4

Industria

75,9

24,1

Construción

90,0

10,0

Outros

93,8

6,3

Eventual

86,9

13,1

Fixo

93,0

7,0

Outros

87,5

12,5

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

85,2

14,8

+ 4 anos

95,0

5,0

Antigüidade
no posto

0-2 anos

87,0

13,0

+ 3 anos

93,2

6,8

89,8

10,2

Sector de
actividade

Situación
laboral

TOTAL

Táboa 26. Vítimas de acoso psicolóxico segundo diferentes variables laborais

Se se profundiza un pouco máis na análise dos sectores que resultan máis
afectados polos procesos de mobbing, compróbase que o sector máis afectado é
o

da

industria

manufactureira

seguido

dos

servizos

prestados

polas

administración públicas, educación e sanidade (ver táboa 27).

Sectores con máis incidencia de mobbing

Vítimas
%

Industria manufactureira

28,2

Administración Pública, Educación e Sanidade

18,0

Hostalería

15,4

Comercio

15,4

7,7

Construción

15,3

Outros

Táboa 27. Sectores de actividade con máis incidencia de mobbing
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Como comentábamos na parte introdutoria, o Cisneros distingue tres tipos
de índices ou indicadores do mobbing: o NEAP (Número de Estratexias de Acoso
Psicolóxico), o IGAP (Índice Global de Acoso Psicolóxico) e o IMAP (Índice Medio
de intensidade do Acoso Psicolóxico). A continuación preséntanse os resultados
obtidos na mostra de traballadores/ras asalariados/das galegos/gas para estes
tres índices de acoso psicolóxico que contempla a escala Cisneros.

NEAP
Mostra xeral

P25
0

P50
2

0

P75
7,75

5

10

15

20

25

30

35

40

Figura 23. Percentís 25, 50 e 75 do índice NEAP

Pode observarse que o valor medio sufrido pola poboación
asalariada é de 2 condutas de acoso, e que o 25% da mostra analizada
supera as 7 condutas padecidas.
O IGAP iría nunha escala dende 0 (ninguén padece ningunha conduta de
acoso) ata 6 (todos padecen tódalas condutas de acoso). O valor obtido
aproxímase entón, loxicamente, a 0.

IGAP
Mostra xeral

P25 P50
0 0,07

0

P75
0,28

1

2

3

4

5

6

Figura 24. Percentís 25, 50 e 75 do índice IGAP

Pola súa banda, o IMAP recolle só as puntuacións de intensidade dos
acosados. O valor medio é de 1,33, nunha escala entre 1 (padece todas as
condutas de acoso poucas veces ao ano) ata 6 (padece todas as condutas
tódolos días). O 25% máis acosado presenta un valor de intensidade de 2.
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IMAP
Mostra xeral

P25
1

1

P50
1,33

P75
2

2

3

4

5

6

Figura 25. Percentís 25, 50 e 75 do índice IMAP

3.5.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VÍTIMAS E NON VÍTIMAS DE
ACOSO PSICOLÓXICO
Ao longo do apartado anterior obtivéronse unha serie de indicadores que
nos permitiron coñecer non só a porcentaxe de persoas que padecen mobbing en
función dunha serie de variables, senón tamén aspectos como o número de
condutas de acoso que sofren ou a intensidade das mesmas.
Por iso, estamos xa en condicións de dar resposta a parte das hipóteses
formuladas no apartado de obxectivos.
H3. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo o
xénero (mulleres máis afectadas que homes).
H4. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo a
idade do traballador.
H5. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo o
sector de actividade.
H6. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo a
relación contractual coa empresa.
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Diferenzas no mobbing segundo o sexo
Esta hipótese non se cumpre. As mulleres non sufren procesos de

mobbing de xeito significativamente maior que os homes, como pode
apreciarse nos resultados das táboas 28 e 29. Nin padecen significativamente
máis mobbing que eles, nin o número do condutas que sofren ou a intensidade
das mesmas é significativamente maior.

Sexo

Mobbing
NEAP
IGAP
IMAP

Media

Desviación
típica

Erro típ. da
media

Home

1,096

,296

,020

Muller

1,108

,312

,024

Home

5,826

8,369

,567

Muller

5,464

8,197

,636

Home

,264

,509

,034

Muller

,258

,513

,040

Home

1,707

1,027

,087

Muller

1,836

1,173

,115

Táboa 28. Medias dos homes e mulleres nos diferentes indicadores do mobbing

t

Mobbing

gl

Sig.
(bilateral)

Diferenza
de
medias

Erro típ.
da
diferenza

95% IC para a
diferenza
Inferior

Superior

-,388

382

,698

-,012

,031

-,073

,049

NEAP

,423

382

,672

,36183

,85448

-1,31824

2,04191

IGAP

,110

382

,913

,00576

,05261

-,09768

,10920

IMAP

-,915

241

,361

-,12946

,14151

-,40821

,14930

Táboa 29. Probas t entre homes e mulleres nos diferentes indicadores de mobbing

Diferenzas no mobbing segundo idade
Esta hipótese si se cumpre. Os máis novos sofren significativamente
mais mobbing cos maiores, como pode apreciarse nos resultados das táboas
30 e 31. Ademais, o número de condutas de acoso que padecen é tamén
significativamente maior. No que non hai diferenzas significativas é na
intensidade media das condutas.
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Idade

Media

Ata 29 anos
De 30 en diante
Ata 29 anos
De 30 en diante
Ata 29 anos
De 30 en diante
Ata 29 anos
De 30 en diante

Mobbing
NEAP
IGAP
IMAP

1,138
1,069
7,017
4,468
,322
,207
1,786
1,736

Desviación
típica
,346
,254
8,709
7,715
,533
,484
1,029
1,159

Erro típ. da
media
,026
,018
,647
,541
,040
,034
,091
,108

Táboa 30. Medias dos grupos de idade nos diferentes indicadores do mobbing

95% IC para a
diferenza

Sig.
(bilateral)

Diferenza
de medias

Erro típ.
da
diferenza

327,2

,028

,069

,031

,008

,131

3,020

362,0

,003

2,54859

,84395

,88894

4,20825

IGAP

2,214

365,7

,027

,11546

,05216

,01289

,21804

IMAP

,359

241

,720

,05035

,14038

-,22619

,32688

t

gl

Mobbing

2,210

NEAP

Inferior

Superior

Táboa 31. Probas t entre os grupos de idade nos diferentes indicadores de mobbing

Diferenzas no mobbing segundo o sector de actividade
Nesta variable detéctanse tamén diferenzas significativas entre os
diferentes sectores laborais. En concreto, as análises de varianza detectan
diferenzas significativas na incidencia do mobbing e na intensidade do acoso
entre algúns dos grupos de actividade.

Suma de
cuadrados

Mobbing

NEAP

IGAP

IMAP

Media
cuadrática

gl

Inter-grupos

1,457

5

,291

Intra-grupos

33,487

369

,091

Total

34,944

374

Inter-grupos

565,166

5

113,033

Intra-grupos

25141,490

369

68,134

Total

25706,656

374

Inter-grupos

2,600

5

,520
,261

Intra-grupos

96,432

369

Total

99,032

374

Inter-grupos

15,901

5

3,180

Intra-grupos

269,767

231

1,168

Total

285,668

236

F

Sig.

3,210

,008

1,659

,144

1,990

,079

2,723

,021

Táboa 32. ANOVAs entre os sectores de actividade nos diferentes indicadores de mobbing
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Para saber entre cales efectuouse unha serie de comparacións post hoc
que permitiron concluír que entre os traballadores da industria rexístranse
un

número

significativamente

maior

de

casos

que

entre

os

traballadores da Administración Pública e do comercio. Tamén que a
intensidade do acoso é significativamente maior entre os traballadores
da industria que entre os do sector comercial (ver táboas 33 e 34).

(I) sector

Mobbing
IMAP

(J) sector

Diferenza
de
medias
(I-J)

Erro
típico

Sig.

Intervalo de
confianza ao 95%
Límite
inferior

Límite
superior

Administración

Industria

-,166(*)

,049

,011

-,31

-,02

Comercio

Industria

-,180(*)

,050

,004

-,32

-,04

Comercio

Industria

-,65250(*)

,22597

,048

-1,3019

-,0031

* Proba de Tukey. A diferenza de medias é significativa ao nivel ,05.
Táboa 33. Medias dos sectores de actividade en cada indicador significativo do mobbing.

Media

Mobbing

IMAP

Desviación
típica

Erro típico

Intervalo de confianza
para a media ao 95%
Límite
inferior

Límite
superior

Servizos/Admón

1,08

,264

,024

1,03

1,12

Comercio

1,06

,239

,022

1,02

1,10

Hostalería

1,15

,366

,059

1,04

1,27

Industria

1,24

,432

,059

1,12

1,36

Construción

1,06

,250

,063

,93

1,20

Outros

1,10

,305

,056

,99

1,21

Servizos/Admón

1,6757

1,06386

,12046

1,4359

1,9156

Comercio

1,6526

,86235

,10615

1,4407

1,8646

Hostalería

2,0443

1,42501

,29713

1,4281

2,6605

Industria

2,3052

1,48337

,25073

1,7956

2,8147

Construción

1,3515

,42560

,12832

1,0656

1,6374

Outros

1,6083

,75133

,15337

1,2911

1,9256

Táboa 34. Medias dos sectores de actividade en cada indicador significativo do mobbing

Diferenzas no mobbing segundo a relación contractual
O tipo de contrato (eventual vs fixo) non chega a rexistrar unha
relación estatísticamente significativa co feito de padecer máis ou menos

mobbing.
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Tipo de contrato

Mobbing
NEAP

1,131

,338

,030

Fixo

1,070

,256

,017

Eventual

6,569

8,392

,736

Fixo

4,995

8,033

,549

,272

,406

,036

Fixo

IMAP

Erro típ. da
media

Eventual

Eventual

IGAP

Desviación
típica

Media

,230

,506

,035

Eventual

1,656

,870

,091

Fixo

1,791

1,138

,102

Táboa 35. Medias dos diferentes tipos de contrato nos diferentes indicadores do mobbing

Diferenza
de medias

95% IC para a
diferenza

Erro típ.
da
diferenza

Inferior

t

gl

Sig.
(bilateral)

Mobbing

1,761

218,2

,080

,061

,034

-,007

,129

NEAP

1,732

342

,084

1,57390

,90851

-,21307

3,36087

IGAP

,805

342

,421

,04216

,05235

-,06080

,14512

IMAP

-,989

213,8

,324

-,13512

,13668

-,40453

,13429

Superior

Táboa 36. Probas t entre os diferentes tipos de contrato nos diferentes indicadores de mobbing

3.5.3 CONDUTAS DE ACOSO PSICOLÓXICO MÁIS FRECUENTES
NOS ENTORNOS LABORAIS GALEGOS
Afondando máis na análise do acoso psicolóxico preséntanse a
continuación as condutas de acoso máis frecuentes que se dan entre os
asalariados galegos.

Condutas de mobbing

Vítimas
%

Asígnanme tarefas monótonas ou sen valor ou interese ningún
Asígnanme tarefas ou traballos por debaixo da miña capacidade profesional ou
as miñas competencias

36,5

Asígnanme tarefas ou traballos absurdos ou sen sentido
Amplifícanse e dramatízanse de maneira inxustificada erros pequenos ou
intranscendentes

27,3

Asígnanme prazos de execución ou cargas de traballo irrazonables
Recibo críticas e reproches por calquera cousa que faga ou decisión que tome
no meu traballo

22,4

Avalían o meu traballo de maneira non equitativa ou de xeito malintencionado

21,6

Recibo unha presión indebida para sacar adiante o traballo

21,4

Interrómpenme continuamente impedindo expresarme
O/A meu/miña superior/riora restrinxe as miñas posibilidades de comunicarme,
falar ou reunirme con el/ela
Acúsanme inxustificadamente de incumprimentos, erros, fallos inconcretos e
difusos

20,8

30,5

24,0

21,9

20,1
20,1
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Condutas de mobbing

Vítimas
%

Modifican as miñas responsabilidades ou as tarefas para executar sen dicirme
nada

17,7

Infravaloran continuamente o meu esforzo profesional

16,4

Asígnanme unha carga de traballo insoportable de maneira malintencionada

15,1

Ignóranme, exclúenme, finxen non verme ou fanme “invisible”

14,8

Fórzanme a realizar traballos que van contra os meus principios ou a miña ética

14,8

Minusvaloran e botan por terra o meu traballo, non importa o que eu faga

14,1

Bérranme, ou elevan a voz para intimidarme

13,5

Distorsionan malintencionadamente o que digo ou fago no meu traballo

13,0

Intentan buscarme as cóxegas para «facerme explotar»

13,0

Prívanme de información imprescindible e necesaria para facer o meu traballo
Controlan aspectos do meu traballo de forma malintencionada para intentar
«pillarme nalgún renuncio»

13,0

Menosprézanme persoal ou profesionalmente

10,9

12,0

Déixanme sen ningún traballo que facer, nin sequera por iniciativa propia
Ameázanme con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de contrato,
expedientes, despedimento, traslados, etc.)
Asígnanme tarefas que poñen en perigo a miña integridade física ou a miña
saúde de maneira intencionada
Limitan malintencionadamente o meu acceso a cursos, promocións, ascensos,
etc.
Humíllanme, desprézanme ou minusvalóranme en público en presenza de
colegas ou de terceiros
Impídenme que adopte as medidas de seguridade necesarias para realizar o
meu traballo coa debida seguridade

9,9

Intentan persistentemente desmoralizarme

7,6

Prohíbenlles aos/ás meus/miñas compañeiros/ras ou colegas falar comigo
Inventan e difunden rumores e calumnias sobre min de maneira
malintencionada
Intentan illarme dos/das meus/miñas compañeiros/ras dándome traballos ou
tarefas que me afastan fisicamente deles/delas
Fan burla de min ou bromas intentando ridiculizar a miña forma de falar, de
andar, etc.

6,8

Recibo ameazas verbais ou mediante xestos intimidatorios
Atribúenme malintencionadamente condutas ilícitas ou antiéticas para
prexudicar a miña imaxe e reputación

6,0

Lánzanme insinuacións ou proposicións sexuais directas ou indirectas
Utilizan varias formas de facerme incorrer en erros profesionais de maneira
malintencionada

6,0

Recibo feroces e inxustas críticas sobre aspectos da miña vida persoal

5,5

Ocasiónanme gastos con intención de prexudicarme economicamente

4,4

Fan bromas inapropiadas e crueis sobre min

4,2

Abanéanme, empúxanme ou asobállanme fisicamente para intimidarme

2,6

Recibo ameazas por escrito ou por teléfono no meu domicilio

1,0

9,9
9,4
9,4
9,1
8,9

6,8
6,5
6,5

6,0

5,7

Táboa 37. Condutas de mobbing máis comúns entre a poboación galega

Seguindo a solución bidimensional de Fidalgo e Piñuel (2004), poden
dividirse os ítems da escala en dúas dimensións fundamentais. Por un lado unha
dimensión relacionada co ámbito ao que se refiren as condutas de acoso, dando
lugar a dous polos, un referido á esfera laboral (asignación de tarefas por
debaixo da competencia, inactividade forzada, tarefas monótonas, traballos
absurdos, etc.) e outro referido á esfera persoal (ameazas por escrito ou por
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teléfono no domicilio, asoballamento físico, insinuacións sexuais, etc.). Unha
segunda dimensión ten que ver coa natureza da conduta de maltrato, podendo
definirse os polos ninguneo/humillación (inactividade forzada, ignorar, burlas,
ridiculización, etc.) e punitivo/coercitivo (ameazas por escrito ou teléfono,
sobrecarga, tarefas perigosas, prohibición da comunicación).
Os resultados amósanse na figura 26, onde pode observarse que as
condutas de

acoso producidas no entorno laboral

galego

son

fundamentalmente de ninguneo e humillación e producidas no ámbito
laboral.

Ninguneo/
humillación
12,13
3,12
4,04

Persoal
2,56

Laboral
14,85

0,40
0,62

Natureza das condutas

3,94
5,05

Coercitivo/
punitivo
5,28
1,22
1,63

Víctimas
Non víctimas
TOTAL

Ámbito das condutas
Figura 26. Natureza e ámbito das condutas de acoso psicolóxico máis comúns entre a poboación asalariada
galega (os valores indican o número medio de condutas padecidas)

As vítimas de mobbing padecen, de media, case 15 (14,85) condutas de
acoso relacionadas co ámbito laboral, fronte a só 3 (2,56) relacionadas co ámbito
persoal. E fronte a máis de 12 condutas de ninguneo ou humillación, tan só 5 de
tipo coercitivo/punitivo.
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Condutas de mobbing

Ámbito

Tipo

1.

Restrición comunicación

Laboral

Ninguneo

2.

Ignorar

Laboral

Ninguneo

3.

Interrupcións continuas

Laboral

Ninguneo

4.

Traballos contra os principios

Laboral

Punitivo

5.

Avaliación non equitativa

Laboral

Ninguneo

6.

Inactividade forzada

Laboral

Ninguneo

7.

Traballos absurdos

Laboral

Ninguneo

8.

Tarefas por baixo da competencia

Laboral

Ninguneo

9.

Tarefas monótonas

Laboral

Ninguneo

10. Sobrecarga

Laboral

Ninguneo

11. Tarefas perigosas

Laboral

Punitivo

12. Impedir seguridade

Laboral

Punitivo

13. Perxuízos económicos

Persoal

Punitivo

14. Prohibición comunicación compañeiros/ras

Laboral

Punitivo

15. Minusvaloración desempeño

Laboral

Ninguneo

16. Acusacións difusas

Laboral

Ninguneo

17. Acusación sistemática

Laboral

Ninguneo

18. Amplificación erros

Laboral

Ninguneo

19. Humillacións

Laboral

Ninguneo

20. Ameaza uso disciplinario

Laboral

Punitivo

21. Medidas de illamento

Laboral

Punitivo

22. Distorsión comunicación

Laboral

Ninguneo

23. Desestabilización

Laboral

Ninguneo

24. Menosprezo

Laboral

Ninguneo

25. Burlas

Persoal

Ninguneo

26. Críticas vida persoal

Persoal

Punitivo

27. Ameazas en persoa

Persoal

Punitivo

28. Ameazas por escrito

Persoal

Punitivo

29. Berros

Laboral

Ninguneo

30. Asoballamento físico

Persoal

Punitivo

31. Ridiculización

Persoal

Ninguneo

32. Rumores e calumnias

Persoal

Ninguneo

33. Privar de información

Laboral

Ninguneo

34. Limitación de carreira profesional

Laboral

Punitivo

35. Perxuízo imaxe

Persoal

Ninguneo

36. Presión indebida

Laboral

Punitivo

37. Reducción de prazos

Laboral

Punitivo

38. Modificación de responsabilidade

Laboral

Punitivo

39. Infravaloración esforzo

Laboral

Punitivo

40. Desmoralizar

Persoal

Ninguneo

41. Inducir a erros

Persoal

Ninguneo

42. Monitorización perversa

Laboral

Ninguneo

43. Insinuación sexual

Persoal

Ninguneo

Táboa 38. Clasificación bidimensional dos 43 ítems do cuestionario Cisneros
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3.5.4 AUTORES DO MOBBING
O mobbing procede fundamentalmente dos/das superiores/ras, tanto
entre as vítimas homes como entre as mulleres, non sendo posible determinar o
sexo do agresor.

Compañeiros/
ras
25,9%
Subordinados/
das
4,1%

Xefes/fas ou
Supervisores/
ras
66,3%

Xefes/fas e
Compañeiros/
ras
3,7%

Figura 27. Autores do mobbing que padecen os traballadores asalariados de Galicia

Mulleres

Homes

Compañeiros/
ras
24,8%

Compañeiros/
ras
27,4%

Subordinados/
das
2,8%
Xefes/fas e
Compañeiros/
ras
6,6%

Xefes/fas ou
Supervisores/
ras
63,2%

Subordinados/
das
5,1%
Xefes/fas e
Compañeiros/
ras
1,5%

Xefes/fas ou
Supervisores/
ras
68,6%

Figura 28. Autores do mobbing que padecen os traballadores asalariados de Galicia segundo sexo
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3.5.5 AUTO-ATRIBUCIÓNS CAUSAIS DO MOBBING
Os principais motivos que aducen as vítimas de mobbing para sufrir o seu
problema son a envexa e os celos por competencias ou habilidades especiais que
eles posúen e que os demais non (o 30% dos que padecen mobbing o atribúeno
a este motivo). A envexa está tamén detrás da terceira atribución máis
mencionada, o feito de ter éxito profesional e recibir felicitacións e
recoñecemento por elo (20%). Ser vulnerable (dependencia, minusvalía,
problemas físicos) aparece como a segunda causa máis mencionada.

30%

Envexa ou celos

25%

Ser vulnerable
Éxito profesional

20%

Ser diferente

20%
15%

Ser unha ameaza

5%

Éxito persoal
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Figura 29. Auto-atribucións causais do mobbing máis comúns

Mulleres

Homes

Envexa ou celos

30 %

Enve xa o u celos

30%

Ser vulner able

30%

Ser dife rente

30%

20%

Éxi to profesional

Éxi to pr o fesi o nal

20%

Ser difer ente

10%

Ser vulner able

20%

Ser unha ameaza

10%

Ser unha am eaza

20%

Éxito per soal 0%
0%

10%

Éxit o per so al
5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

5%

10 %

15%

20%

2 5%

30%

Figura 30. Auto-atribucións causais do mobbing máis comúns segundo sexo
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Porén, existen curiosas diferenzas entre sexos. Mentres os homes
tenden a pensar que as causas veñen da envexa, dos celos e deser
diferente aos demais en algunha característica, as mulleres tamén
pensan que é debido a envexas e celos pero, en igual medida, pensan que
tamén se debe a ser ou semellar vulnerable.

3.5.6 RESPOSTA HABITUAL DO TRABALLADOR ASALARIADO DE
GALICIA ANTE AS CONDUTAS DE ACOSO PSICOLÓXICO
Para entender dun modo máis amplo a problemática do acoso psicolóxico
que afirman padecer os/as traballadores/ras galegos/gas, procedeuse a explorar
tamén o tipo de resposta habitual por parte dos mesmos ante as condutas de
acoso psicolóxico que se producen no traballo.
Na figura 31 pódense observar as porcentaxes de resposta segundo a
conduta sexa pasiva, agresiva, de impotencia, depresiva, activa e asertiva ou de
denuncia.

Impotencia

21,7%
Agresiva
17,4%

Pasiva
26,1%

Activa e
asertiva

17,4%
Denuncia
4,3%
Depresiva

13,0%

Figura 31. Resposta habitual da poboación asalariada de Galicia
ante formas de acoso psicolóxico no traballo

A resposta máis habitual é a pasiva (26,1%) e a impotencia (21,7%),
chegando incluso á depresiva (13,0%). A denuncia (poñer a situación en
coñecemento da empresa ou outros entes) só foi empregada polo 4,3% dos/das
afectados/das.
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Mulleres

Depresiva
16,7%

Homes

Pasiva
16,7%

Denuncia
9,1%

Depresiva
18,2%
Impotencia
16,7%

Agresiva 25,0%

Activa e
asertiva
25,0%

Pasiva
36,4%

Impotencia
18,2%
Agresiva 18,2%

Figura 32. Resposta habitual dos traballadores asalariados de Galicia ante formas de
acoso psicolóxico no traballo segundo sexo

Os homes toman en maior medida que as mulleres unha actitude pasiva,
mentres que as mulleres decántanse máis por unha actitude activa e asertiva.
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3.6. CONSECUENCIAS DO MOBBING
Neste último apartado adicado á descrición dos resultados acadados coa
batería de tests, analizaranse as diferentes consecuencias que ten o mobbing
para aqueles que o sofren en Galicia. Consecuencias que se dividiron en efectos
producidos a nivel físico, psicolóxico, laboral e mesmo xudicial.

3.6.1

CONSECUENCIAS FÍSICAS
Un 20% dos que padecen mobbing tiveron consecuencias físicas na

súa saúde como consecuencia directa do acoso sufrido. Tratouse
fundamentalmente de dores de columna, cefaleas, estres e incluso psoríase.

Si
20,0%
Non
80,0%

Figura 33. Porcentaxe de persoas con mobbing que tiveron consecuencias
físicas na súa saúde como consecuencia do acoso

3.6.2

CONSECUENCIAS PSICOLÓXICAS
Como consecuencia do mobbing, tan só un 8% dos afectados

asistiron a consulta psicolóxica, nalgún caso durante un período longo de
tempo (15 meses).
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Si
8,0%
Non
92,0%

Figura 34. Porcentaxe de persoas con mobbing que asistiron a consulta
psicolóxica ou psiquiátrica como consecuencia do acoso

A porcentaxe, en calquera caso, é case o dobre do que rexistra a
poboación xeral.

Si
4,4%

Non
95,6%

Duración

Nº de
vítimas

0 meses

2

1 mes

4

2 meses

1

3 meses

3

6 meses

3

10 meses

1

50 meses

1

72 meses

1

Figura 35. Porcentaxe de persoas (con mobbing ou sen el) que asistiron a consulta
psicolóxica ou psiquiátrica por outros motivos diferentes aos do acoso

3.6.3

CONSECUENCIAS LABORAIS
Como consecuencia do acoso psicolóxico, un 8% dos/das acosados/das

experimentaron absentismo no seu posto de traballo, por un período medio de
32,5 días. A poboación xeral adoita ausentarse do seu posto de traballo cunha
maior frecuencia, pero o tempo de absentismo é, de media, prácticamente a
metade. O mobbing provoca poucas ausencias laborais pero de gran
duración.
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Si
8,0%
Non
92,0%

Duración

Nº de
vítimas

20 días

1

45 días

1

Duración media
32,5 días

Figura 36. Porcentaxe de persoas con mobbing que experimentaron
absentismo laboral derivado do acoso

Duración media
16,9 días

Non
78,4%

Si
21,6%

% de
vítimas

Tipoloxía
Problemas de saúde

54,5

Problemas familiares

19,5

Familiares e de saúde

2,6

Problemas de transporte

1,3

Outros

22,1

Figura 37. Porcentaxe de persoas (con mobbing ou sen el) que experimentaron
absentismo laboral derivado doutros motivos diferentes ao do acoso

Polo contrario, o mobbing produce menos baixas laborais e de
menor duración que o resto de causas. Un 11,5% das persoas acosadas
estiveron de baixa laboral por este motivo, cunha duración media de 24 días.

Duración

Si
11,5%
Non
88,5%

Nº de
vítimas

7 días

1

20 días

1

45 días

1

Duración media
24,0 días

Figura 38. Porcentaxe de persoas con mobbing que estiveron de
baixa laboral derivada do acoso

89

Fase II. Estudo sobre a incidencia do mobbing entre a poboación asalariada galega

Duración media
49,9 días

Si
32,3%
Non
67,7%

% de
vítimas

Tipoloxía
Enfermidade común

57,7

Accidente laboral

10,8

Accidente non laboral

10,8

Enfermidade profesional

3,6

Depresión

2,7

Outros

14,4

Figura 39. Porcentaxe de persoas (con mobbing ou sen el) que estiveron de
baixa laboral derivada doutros motivos diferentes ao do acoso

3.6.4

CONSECUENCIAS XUDICIAIS
Por último, sinalar que as principais consecuencias xudiciais que se

derivan do

acoso adoitan ser o inicio de procesos xudiciais, con sentencias

firmes a favor dos/das acosados/as e apeladas en ocasións polos/las
demandados/das.

Consecuencias do mobbing

Nº de
vítimas

Esta en marcha un proceso xudicial

2

Existe sentencia firme ao meu favor

2

Existe sentencia firme ao meu favor apelada polos/las demandados/das

2

Teño pensado iniciar trámites xudiciais

1

Existe sentencia firme na miña contra apelada por min

1

Existe unha peritaxe psicolóxica que non confirma o proceso de mobbing

1

Táboa 39. Vítimas de mobbing con consecuencias xudiciais derivadas do acoso

3.6.5

CONSECUENCIAS SOBRE A SATISFACCIÓN LABORAL
A continuación preséntanse os principais resultados acerca da satisfacción

laboral das persoas asalariadas de Galicia, tanto a nivel global como a
satisfacción respecto ás tres dimensións da actividade laboral analizadas Ambiente Físico, Supervisión e Prestacións-.
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9,1

Moi satisfeito

32,8

Bastante satisfeito

29,7

Algo satisfeito

15,9

Indiferente

8,9

Algo insatisfeito

2,9

Bastante insatisfeito

0,8

Moi insatisfeito
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 40. Satisfacción laboral das persoas asalariadas de Galicia

Os/as

traballadores/ras

galegos/gas

amósanse

maioritariamente

satisfeitos co seu traballo. Un 71,6% deles considérano satisfactorio, fronte a só
un 12,6% que o consideran insatisfactorio.
O nivel de satisfacción medio acada un nivel de 5,01 nunha escala de 0 a
7, o que certamente achega a puntuación ás máis altas e satisfactorias.

Moi
satisfeito

7

6

5

4

5,01

3

2

1

Moi
insatisfeito

0

Satisfacción laboral

Figura 41. Satisfacción laboral media das persoas asalariadas de Galicia
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Por dimensións, as máis satisfactorias para os/as asalariados/das
galegos/gas son as relacionadas co ambiente físico (5,10) e a supervisión (5,07).
Atrás quedan as prestacións (4,64) referidas aos termos contractuais e legais da
relación cos seus organismos empregadores.

Moi
insatisfeito

Moi
satisfeito

Ambiente físico

5,10

Supervisión

5,07

4,64

Prestacións

0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 42. Satisfacción das persoas asalariadas de Galicia con distintos aspectos da actividade laboral

As mulleres amósanse de media máis satisfeitas que os homes, así como
aparecen máis satisfeitos os de máis idade e os casados. Pero o grupo que
destaca como máis satisfeito son os que contan con estudos superiores (5,12),
claramente por riba dos que só teñen estudos primarios (4,89).
Resultan curiosos outros resultados obtidos. Por exemplo, as mulleres
están máis satisfeitas cos homes co ambiente físico do seu traballo, pero menos
satisfeitas coas súas prestacións.
E o ambiente físico e a supervisión son os factores que fan que a xente
con estudos superiores aparezan globalmente satisfeitos, xa que a súa
satisfaccións coas prestacións é menor que a das persoas con estudos medios
(ver táboa 40).
Analizando as variables de tipo laboral tamén se atopan diferenzas de
interese. O sector máis satisfeito co seu traballo é o da hostalería (especialmente
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nos aspectos de supervisión e prestacións), seguido do comercio (polo ambiente
físico) e a construción (supervisión e prestacións). Pola súa contra, o máis
insatisfeito é claramente o sector secundario (ademais, en tódolos aspectos
avaliados) (ver táboa 41).

NIVEL MEDIO DE SATISFACCIÓN
VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
Sexo

Ambiente
físico

Supervisión

Prestacións

TOTAL

Home

5,01

5,01

4,73

4,96

Muller

5,21

5,16

4,53

5,07

Menos de 30 anos

5,03

5,09

4,53

4,98

Máis de 30 anos

5,15

5,06

4,75

5,04

Solteiro/ra

5,10

5,05

4,62

5,00

Casado/da-En
parella

5,05

5,13

4,72

5,04

Outros

5,37

4,92

4,40

4,97

Primarios

4,98

4,94

4,55

4,89

Bacharelato

5,08

5,15

4,79

5,07

FP

4,91

5,03

4,63

4,92

Superiores

5,31

5,17

4,62

5,12

5,10

5,07

4,64

5,01

Idade

Estado
civil

Nivel de
estudos

TOTAL

Táboa 40. Satisfacción das persoas asalariadas de Galicia con distintos aspectos da actividade laboral
segundo diferentes variables sociodemográficas

NIVEL MEDIO DE SATISFACCIÓN
VARIABLES
LABORAIS

Ambiente
físico

Supervisión

Prestacións

TOTAL

Servizos/Admón

5,21

4,99

4,52

4,98

Comercio

5,31

5,12

4,55

5,09

Hostalería

5,10

5,34

5,21

5,24

Industria

4,69

4,80

4,26

4,67

Construción

4,74

5,29

5,08

5,08

Outros

4,78

5,01

5,06

4,95

Eventual

5,09

5,12

4,39

4,99

Fixo

5,12

5,10

4,78

5,05

Outros

5,25

5,03

4,91

5,08

Antigüidade
na empresa

0-3 anos

5,04

5,11

4,64

5,01

+ 4 anos

5,17

5,06

4,66

5,03

Antigüidade
no posto

0-2 anos

5,07

5,12

4,60

5,02

+ 3 anos

5,12

5,03

4,67

5,00

5,10

5,07

4,64

5,01

Sector de
actividade

Situación
laboral

TOTAL

Táboa 41. Satisfacción das persoas asalariadas de Galicia con distintos aspectos da actividade laboral
segundo diferentes variables laborais
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3.7. RELACIÓNS ENTRE OS ANTECEDENTES E CONSECUENTES
DO MOBBING
Neste apartado ponse en relación o acoso psicolóxico con algúns dos seus
posibles antecedentes e consecuentes co obxectivo de chegar a unha mellor
comprensión do fenómeno.

3.7.1 ACOSO PSICOLÓXICO E RISCOS PSICOSOCIAIS NO
TRABALLO
As análises vistas ata o de agora son exclusivamente descritivas, no senso
de que describen os resultados amosados pola mostra escollida para o presente
estudo. Pero tamén resulta de interese afondar na análise, incluíndo todo un
conxunto de probas estatísticas de contraste que permitan efectuar inferencias
sobre as poboacións das que proceden estas mostras.
Por exemplo, pode resultar de interese analizar o grao en que existen
diferenzas estatísticamente significativas entre os que sofren de mobbing e os
que non respecto dos riscos psicosociais que padecen. De atoparse tales
diferenzas estaríamos na antesala de poder concluír que existe certa relación
entre experimentar determinados niveis de riscos psicosociais no traballo e
padecer acoso psicolóxico no traballo.
Na táboa 42 amósanse os resultados obtidos tras comparar as
puntuacións medias totais obtidas por cada suxeito en cada dimensión do ISTAS.
Pode observarse que existen diferenzas significativas entre os que padecen

mobbing e os que non nas dimensións de esixencias, traballo activo, apoio social,
estima, así como no total do test que avalía os riscos psicosociais no entorno
laboral (ver táboa 43). En concreto, os/as traballadores/ras galegos/gas
que padecen mobbing padecen tamén en maior medida unhas maiores
esixencias psicolóxicas (demandas de traballar moito e/ou rápido) e
menores posibilidades de desenvolvemento profesional, menor apoio
social dos/das seus/súas compañeiros/ras e menor recoñecemento por
parte dos/das seus/súas superiores/ras. Padecen, en definitiva, un
nivel significativamente maior de riscos laborais.
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Mobbing

Media

Non

Esixencias
Traballo activo

9,63

4,561

,246

13,46

4,232

,678

Non

26,73

7,262

,392

Si

17,80

7,561

1,211

5,91

3,879

,209

Si

Apoio social

7,18

4,084

,654

Non

28,87

7,057

,380

Si

19,95

7,954

1,274

5,36

2,430

,131

Non

Dobre Presenza

Si

5,51

1,848

,296

10,48

3,598

,194

Si

6,37

3,666

,587

Non

2,07

1,523

,082

Si

3,95

1,337

,214

Non

Estima
Total ISTAS

Erro típ. da
media

Si

Non

Inseguridade

Desviación
típica

Táboa 42. Medias dos que padecen mobbing e os que non en cada unha das dimensións do ISTAS

t
Esixencias

gl

Diferenza
Sig.
de
(bilateral) medias

95% IC para a
diferenza

Erro típ.
da
diferenza

Inferior

Superior

-5,003

381

,000

-3,828

,765

-5,333

-2,324

7,248

381

,000

8,931

1,232

6,508

11,353

Inseguridade

-1,919

381

,056

-1,265

,659

-2,560

,031

Apoio social

7,380

381

,000

8,918

1,208

6,542

11,294

Dobre
presenza

-,387

382

,699

-,155

,402

-,945

,635

Estima

6,753

382

,000

4,113

,609

2,915

5,310

-7,387

382

,000

-1,879

,254

-2,379

-1,378

Traballo activo

Total ISTAS

Táboa 43. Probas t entre os que padecen mobbing e os que non en cada unha das dimensións do ISTAS

3.7.2 ACOSO PSICOLÓXICO E SATISFACCIÓN LABORAL
O mesmo procedemento aplicado sobre as puntuacións de satisfacción
laboral manifestadas polos/las traballadores/ras proporciona os seguintes datos.
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Mobbing
Ambiente
Supervisión
Prestacións
Total ISTAS

Media

Desviación
típica

Erro típ. da
media

Non

5,21

1,184

,064

Si

4,05

1,454

,233

Non

5,25

1,268

,068

Si

3,56

1,566

,258

Non

4,81

1,731

,093

Si

3,17

1,868

,299

Non

5,16

1,116

,060

Si

3,66

1,236

,198

Táboa 44. Medias dos que padecen mobbing e os que non en cada unha das
dimensións do cuestionario de satisfacción

95% IC para a
diferenza

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferenza
de
medias

Erro típ.
da
diferenza

Inferior

Superior

Ambiente

4,807

43,9

,000

1,16059

,24142

,67400

1,64719

Supervisión

6,499

43,8

,000

1,68861

,25983

1,16489

2,21233

Prestacións

5,581

382

,000

1,64493

,29476

1,06537

2,22448

Total ISTAS

7,853

382

,000

1,49717

,19065

1,12230

1,87203

Táboa 45. Probas t entre os que padecen mobbing e os que non en cada unha das
dimensións do cuestionario de satisfacción

Os que padecen mobbing presentan niveis significativamente
menores de satisfacción laboral, tanto co seu ambiente de traballo
como coa supervisión que reciben e cos aspectos contractuais do seu
traballo.
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3.8. CONCLUSIÓNS
No presente estudo realízase unha diagnose xeral sobre o estado da
saúde laboral dos/das traballadores/ras asalariados/das galegos/gas, centrando a
análise na incidencia de determinadas condutas catalogables como de acoso
psicolóxico no traballo. Máis aló da saúde tradicionalmente entendida e dos riscos
físicos que entrañan os traballos, neste estudo lévase o termo saúde non só ao
sentido de ausencia de enfermidade, senón tamén a un concepto de traballo
saudable.
Pártese da base de que a organización dunha empresa é determinante
nas condicións de traballo dos/das seus/súas traballadores/ras, as cales
determinan o seu estado psicolóxico, e este estado constitúe un factor básico no
axeitado desempeño das súas funcións. Por isto, realizouse en primeiro lugar
unha análise das condiciones laborais dos/das traballadores/ras tendo en conta
as súas características sociais. Os instrumentos empregados foron dous
cuestionarios, xa existentes e testados anteriormente, que miden o nivel de
saúde psicosocial do traballador en base a síntomas condutuais, somáticos e
cognitivos de estres, e a satisfacción co entorno laboral. A parte central do
estudo céntrase na análise dos procesos de mobbing, tratando de analizar a súa
incidencia a nivel galego e a súa distribución en base a certas variables de
especial interese como o xénero e o sector de actividade.

3.8.1 ACERCA DOS ANTECEDENTES DO MOBBING
En primeiro lugar avalíase a saúde laboral da poboación asalariada galega
en base a seis dimensións que teñen en conta factores básicos do traballo como
as

esixencias

psicolóxicas

do

posto

de

traballo,

as

posibilidades

de

desenvolvemento das habilidades do/da traballador/dora, a inseguridade e
inestabilidade laboral, o clima laboral e relacións no traballo e as recompensas
afectivas que recibe o/a traballador/dora polo seu traballo. Ademais, na análise
introdúcense as obrigas e labores domésticas do/da traballador/dor, que
principalmente afectan á muller, e que intercede na saúde laboral na medida en
que duplica o traballo e as preocupacións, co cal aumenta o risco de estrés e
outras consecuencias da falta de saúde psicosocial.
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Unha visión global dos resultados do estudo sobre a saúde psicosocial da
poboación asalariada galega apórtanos xa unha primeira conclusión de interese:
os tres factores fundamentais de risco psicosocial son a inseguridade laboral, a
baixa estima e as altas esixencias psicolóxicas. Falamos de inseguridade laboral
ao referirnos non só á inestabilidade e inespecificidade das tarefas asignadas,
senón tamén á incertidumbre nas condicións laborais (salario, horarios, forma de
pago,…). A estima ten que ver co sentimento de falta de recoñecemento por
parte dos/das superiores/ras, de falta de apoio en determinadas situacións no
traballo e coa sensación de trato inxusto. As altas esixencias no desempeño do
traballo enténdense como condicións de pouco tempo e constancia na realización
do traballo -traballar rápido e/ou durante moitas horas-.
Unha serie de colectivos destacan pola súa especial exposición a este tipo
de riscos. Por exemplo, os máis novos, con pouca experiencia laboral e contratos
eventuais, tenden a estar especialmente expostos a un nivel alto de inseguridade
laboral e un baixo nivel de desenvolvemento e realización profesional. Os
maiores de 30 anos, pola contra, adoecen dun maior nivel de esixencias
psicolóxicas percibidas e tamén da necesidade de ter que compatibilizar a vida
familiar e laboral. Por sectores produtivos, os máis conflitivos semellan ser os da
industria, hostalería e servizos, en liña cos resultados obtidos noutros estudos
previos.
As mulleres galegas constitúen un colectivo especialmente exposto a
padecer problemas de saúde de caracter psicosocial. Non só existe unha maior
porcentaxe de mulleres en traballos con altas esixencias psicolóxicas, pouca
estima e alta incertidume laboral, senón que ademais as posibilidades de
desenvolvemento profesional e o apoio social son menores que no caso dos
homes. A todo isto sumáselle que a muller é a máis afectada, con diferenza, pola
dobre presenza nos ámbitos laboral e familiar.
Como consecuencia de todo o anterior, non debe sorprender que a
variable sociodemográfica que máis correlaciona con padecer un gran número de
riscos psicosociales sexa o sexo: as mulleres padecen en maior grao cos homes
un número excesivo de riscos psicosociais.
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Se nos fixamos nas variables laborais, as persoas que levan poucos anos
na empresa son os que sufren en maior medida os riscos de carácter psicosocial.
De feito, as maiores bolsas de traballadores/ras cun gran número de riscos
psicosociais están no sector servizos e da Administración Pública e no persoal
eventual, que leva poucos anos traballando na empresa e mesmo no seu actual
posto de traballo.
Por sorte, na sociedade galega son moitos os que contan cun apoio social
efectivo por parte dos/das seus/súas compañeiros/ras de traballo. Isto axuda a
sobrelevar situacións que noutros contextos serían dificilmente aguantables,
paliando os efectos nocivos observados nalgúns dos factores xa comentados.

3.8.2 ACERCA DO PROPIO ACOSO PSICOLÓXICO NO TRABALLO
A tasa de incidencia de mobbing entre a poboación asalariada galega
atopada neste estudo sitúase nun 10,2%.
A distribución en función das variables incluídas na análise segue un
correlato co observado na parte de riscos laborais psicosociais. As maiores
porcentaxes de incidencia localízanse entre as mulleres, os menores de 30 anos,
os/as solteiros/ras, e os/as que contan con estudos medios (bacharelato e FP). A
nivel laboral, existe unha maior porcentaxe de persoas con mobbing no sector da
industria, hostalería e construción, e tamén entre o persoal eventual que leva
poucos anos na empresa e no posto de traballo que desempeña na actualidade.
O perfil da víctima correspóndese con estas características. Trátase dun
home (proporcionalmente, as mulleres teñen unha maior probabilidade de ser
vítimas, pero en Galicia hai un maior número de homes asalariados), menor de
30 anos, solteiro, con estudos de FP ou superiores, que traballa na industria ou
no sector servizos, de forma eventual, con menos de 3 anos de experiencia na
empresa e de 2 anos no posto actual de traballo.
As condutas máis frecuentes son as referidas á esfera laboral e as do tipo
que Fidalgo e Piñuel (2004) califican de “ninguneo e/ou humillación” (asignar
tarefas monótonas e absurdas, por debaixo da competencia profesional,
amplificar pequenos erros cometidos ou asignar prazos de execución ou cargas
de traballo irrazoables).
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Os principais motivos que aducen as persoas acosadas para sufrir

mobbing son a envexa e os celos por competencias ou habilidades especiais que
elas posúen e que os demais non (o 30% dos que padecen mobbing achácano a
este motivo). A envexa está tamén detrás da terceira atribución máis
mencionada (o feito de ter éxito profesional e recibir felicitacións e
recoñecemento por elo: 20%), e ser vulnerable aparece como a segunda causa
máis mencionada (estar en posesión de dependencia, ser minusválido, ter algún
problema físico).
Ante este problema, a resposta máis habitual adoita ser a pasiva (26,1%
dos/das afectados/das) e de impotencia (21,7%), chegando incluso á depresiva
(13,0%). A denuncia (poñer a situación en coñecemento da empresa ou outros
entes) só é utilizada polo 4,3% do/das afectados/das.
Todo isto pode operativizarse dando unha resposta científica ás hipóteses
formuladas no apartado de obxectivos.

H1. Haberá diferenzas en canto á tasa de incidencia do mobbing en
Galicia respecto de España e de Europa.
Recentemente, sairon publicados os novos datos europeos sobre violencia no
traballo recollidos na Cuarta Enquisa Europea sobre as Condicións de
Traballo (Parent-Thirion, Fernández-Macías, Hurley & Vermeylen, 2007) e
que cifra a porcentaxe de afectados por acoso psicolóxico no traballo en
Europa nun 5%. España sitúase entre os países europeos menos afectados
polo mobbing, pasando dunha incidencia do 5% dos asalariados na enquisa
anterior a un 2,8% nesta enquisa, coincidindo esta cifra cos datos da V
Enquisa Nacional de Condicións de Traballo en España (Instituto Nacional de
Seguridad e Hixiene no Traballo, 2004). Á vista destas cifras, parece claro
que Galicia sufre en maior medida (10,2%) a incidencia de procesos de
acoso psicolóxico no traballo.
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H2. As condutass de acoso psicolóxico máis frecuentes estarán máis
centradas no traballo que en aspectos persoais do traballador.
Así é. As vítimas de mobbing padecen, de media, case 15 (14,85) condutas
de acoso relacionadas co ámbito laboral, fronte a só 3 (2,56) relacionadas co
ámbito persoal.
H3. Haberá diferenzas en canto a factores de mobbing segundo o
xénero (mulleres máis afectadas que homes).
Non se detectan diferenzas significativas en función do sexo.
H4. Haberá diferenzas en canto a facotres de mobbing segundo a
idade do traballador.
Esta hipótese si se cumpre. Os máis novos sofren significativamente mais

mobbing cos maiores, como pode apreciarse nos resultados adxuntos.
Ademais, o número de condutas de acoso que padecen é tamén
significativamente maior. No que non hai diferenzas significativas é na
intensidade media das condutas.
H5. Haberá diferencias en canto a factores de mobbing segundo o
sector de actividade.
Tamén se detectan diferenzas significativas. En concreto, entre os/as
traballadores/ras da industria rexístranse un número significativamente maior
de casos que entre os/as traballadores/ras da Administración Pública e do
comercio. Tamén a intensidade do acoso é significativamente maior entre
os/as traballadores/ras da industria que entre os do sector comercial.
H6. Haberá diferencias en canto a factores de mobbing segundo a
relación contractual coa empresa.
Non se detectan diferenzas estatísticamente significativas en función desta
variable.
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H7. O mobbing procederá principalmente dos superiores (homes vs
mulleres).
Totalmente certo. Dous de cada tres (66%) axentes acosadores son
exclusivamente superiores/ras, fronte a só un 26% de compañeiros. As
porcentaxes son moi similares entre homes e mulleres.
H8. Haberá diferencias en canto ás razóns para “xustificar” o

mobbing segundo o xénero (razóns de mulleres distintas a razóns
de homes).
É certo que as mulleres tenden a pensar máis que se debe á súa
vulnerabilidade, mentres que os homes pensan que se debe a que son
diferentes aos demáis, non obstante resulta imposible coñecer se estas
diferenzas son estatísticamente significativas.

3.8.3 ACERCA DAS CONSECUENCIAS DO MOBBING
Como consecuencia do acoso psicolóxico, un 20% das persoas acosadas
tiveron problemas de saúde físicos (dores de columna, cefaleas, estrés e incluso
psoríase), un 8% dos afectados asistiron a consulta psicolóxica (case o dobre
que a poboación xeral), e outro 8% adicional experimentou absentismo no seu
posto de traballo, un porcentaxe menor que o de ausentes do traballo por outros
motivos, aínda que durante un período que dobra a media xeral. Pola súa contra,
o mobbing produce menos baixas laborais e de menor duración que o resto de
causas. Un 11,5% dos acosados estiveron de baixa laboral por este motivo,
cunha duración media de 24 días. Isto indica claramente que estamos ante un
problema que incapacita moito ás persoas afectadas (alta duración do
absentismo) pero que aínda non ten a suficiente relevancia social nin laboral
(baixa duración das baixas médicas). O acoso psicolóxico deriva nalgúns casos
nun inicio de procesos xudiciais, con sentencias firmes a favor dos/das
acosados/das e apeladas en ocasións polos/las demandados/das.
Respecto da satisfacción laboral dos/das traballadores/ras galegos/gas,
comentar, en primeiro lugar, que as persoas amósanse maioritariamente
satisfeitas co seu traballo. Ata un 71,6% delas considérano satisfactorio, fronte a
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só un 12,6% que o consideran insatisfactorio. Por dimensións, as máis
satisfactorias para os asalariados galegos son as relacionadas co ambiente físico
(5,10) e a supervisión (5,07). Atrás quedan as prestacións (4,64) referidas aos
termos contractuais e legais da relación coa empresa.
As mulleres amósanse de media máis satisfeitas que os homes, así como
os/as de máis idade e os/as casados/das. Pero o grupo que destaca como máis
satisfeito é o que conta con estudos superiores (5,12), claramente por riba dos
que tan só teñen estudos primarios (4,89). As mulleres están máis satisfeitas que
os homes co ambiente físico do seu traballo, pero menos satisfeitas coas súas
prestacións. O ambiente físico e a supervisión son os factores que fan que a
xente con estudos superiores aparezan globalmente satisfeitos, xa que a súa
satisfacción coas prestacións é menor da que teñen as persoas con estudos
medios.
H11. O mobbing afectará negativamente á satisfacción laboral do
traballador.
Efectivamente obsérvanse niveis significativamente menores de satisfacción
laboral entre os/as acosados/das, tanto co seu ambiente de traballo, como
coa supervisión que reciben e ata cos aspectos contractuais do seu traballo.
H12. O mobbing afectará negativamente á saúde física e psicolóxica
do traballador.
Como consecuencia do acoso psicolóxico, un 20% das persoas acosadas
tiveron problemas de saúde físicos (dores de columna, cefaleas, estrés e
incluso psoríase), e un 8% dos afectados asistiron a consulta psicolóxica
(case o dobre que a poboación xeral).
H13. O mobbing relacionarase de xeito positivo cos niveis de
absentismo da empresa.
Un 8% dos acosados ausentouse do seu traballo por este motivo, unha
porcentaxe menor que a de ausentes do traballo por outros motivos, aínda
que durante un período que dobra a media xeral.
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H14. O mobbing relacionarase de xeito positivo co número de
baixas laborais na empresa.
Esta hipótese non parece cumprirse. O mobbing produce menos baixas
laborais e de menor duración que o resto de causas. Isto pode estar
indicando claramente que estamos ante un problema moi limitante para
os/as traballadores/ras (alta duración do absentismo) pero que aínda non
ten a suficiente relevancia social nin laboral (baixa duración das baixas
médicas).

3.8.4 ACERCA DA RELACIÓN ENTRE O MOBBING, OS SEUS
ANTECEDENTES E CONSECUENTES
As análises e probas estatísticas efectuadas permiten concluír que existen
diferenzas significativas entre os que padecen mobbing e os que non, nas
dimensións de esixencias, traballo activo, apoio social e estima, así como no total
do test que avalía os riscos psicosociais no entorno laboral.
En concreto, os/as traballadores/ras galegos/gas que padecen mobbing
padecen tamén en maior medida unhas maiores esixencias psicolóxicas
(demandas de traballar moito e/ou rápido) e menores posibilidades de
desenvolvemento
compañeiros/ras

profesional,
e

menor

menor

apoio

recoñecemento

por

social
parte

dos/das
dos/das

seus/súas
seu/súas

superiores/ras. Padecen, en definitiva, un nivel significativamente maior de riscos
psicosociais.
Tamén se observa que presentan niveis significativamente menores de
satisfacción laboral, tanto co seu ambiente de traballo, como coa supervisión que
reciben, e ata cos aspectos contractuais do seu traballo.
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H9. Haberá asociación positiva entre mobbing e os factores de risco
de natureza psicosocial.
Como acabamos de comentar, efectivamente parece existir unha asociación
positiva: a maior nivel de riscos psicosociais (maiores esixencias psicolóxicas,
menores posibilidades de desenvolvemento profesional, menor apoio social
dos/das seus/súas compañeiros/ras e menor recoñecemento por parte
dos/das seus/súas superiores/ras), maior probabilidade de padecer mobbing.
H10. Os factores psicosociais permitirán predecir o mobbing.
Ao

estar

asociados,

resulta

factible

empregar

os

antecedentes

organizacionais para predecir o mobbing.
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A modo de reflexión
A promoción da saúde na organización avalíase observando, ademais das
accións que esta realiza para dita promoción, a infraestrutura e integración de
medidas que permiten que esta promoción sexa constante no tempo e sólida. O
fomento e organización de accións a favor da saúde laboral nunha empresa
consiste nun proceso que vai dende a planificación ata os resultados, pasando
polo seu desenvolvemento. Este proceso apoiase no feito de que a dirección da
empresa estea comprometida co proceso e dispoña dunha estratexia para levalo
a cabo.

Algúns estudos previos feitos polo noso Grupo de Investigación apuntan a
que a promoción da saúde psicosocial nas empresas galegas é maioritariamente
inexistente ou, se existe, non repercute nos/nas traballadores/ras ou non é
visible para eles/elas. Queda evidentemente moito camiño por percorrer, e as
etapas previas de coñecemento da verdadeira dimensión do problema constitúen
pasos imprescindibles de cara á creación dunha demanda social para a
implantación de plans efectivos de promoción da saúde psicosocial das persoas
traballadoras nas súas organizacións.

Pautas de actuación para as empresas
O presente estudo pretende contribuír a cubrir parte deste camiño inicial
de diagnose e concienciación social do fenómeno, propoñendo unha serie de
medidas preventivas dos procesos de acoso psicolóxico no traballo, medidas que
deben ser deseñadas, fundamentalmente, en función das causas que os
provocan. Así, ditas medidas deben definirse en base ao deseño do traballo, ao
sistema de liderado-dirección ou aos estándares morais da empresa, preservando
e protexendo en todo caso a posición social da persoa na organización, e
desenvolvendo regras claras, explícitas, escritas e públicas sobre resolución de
conflitos persoais que garantan o dereito á queixa, o anonimato e a defensa, e
que teñan previstos sistemas de mediación e/ou arbitraxe. Estas medidas deben,
necesariamente, partir da dirección da empresa, que terá que ensinar e ímbuir a
toda a organización dunha determinada maneira ou filosofía de actuación, para
que a continuación todo o persoal, empapado dese modus operandi, se comporte
de acordo aos valores ou principios aprendidos e asumidos como válidos.
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É moi normal que as xerarquías se deixen guiar polo que elas entenden
como espírito corporativo, defendéndose sistemáticamente entre si. Non importa
a gravidade da conduta infrinxida, deben defenderse entre si porque o contrario
suporía admitir que outras persoas de nivel “inferior” teñen razón, o que podería
facer medrar as ansias de rebelión doutros que, aproveitando a situación de
inestabilidade, quixeran sacar proveito. A obsesión desmesurada polo resultado
conduce ás organizacións a que se centren en cuestións que pouco ou nada
teñen que ver co elemento humano, coa componente afectiva ou emotiva.
Ninguén cuestiona que é necesario formar aos traballadores... é un dos factores
clave na carreira cara o resultado, o que si pode ser obxecto de debate é en que
se deben formar. Ao noso xuizo unha das cuestións clave sobre as que é preciso
proporcionar formación é sobre relacións interpersoais, diálogo e emotividade.
Moi ao contrario do que cren algunhas persoas, aquelas organizacións
que se preocupan pola saúde, o benestar e a felicidade dos/das seus/súas
empregados/das, obteñen mellores resultados e teñen menos conflitos que
aquelas outras que xestionan ás persoas en base ao castigo, ás ameazas e aos
reforzos negativos. A lealdade non se merca, a lealdade gáñase. O valor dunha
organización que consegue gañarse a lealdade das persoas que a integran pode
ser incalculable.
Ademais, estamos convencidos de que a comunicación, mellor dito, a boa
comunicación –a capacidade de expresarse libremente, a posibilidade de falar e
de ser escoitado sen trabas- é un dos principios básicos e fundamentais a
observar pola empresa, que, ademais, pode axudar a resolver a meirande parte
dos conflitos e problemas, fundamentalmente os de natureza psicosocial. A
propia actitude de falar, de comunicar, de expresarse sen reparos, conleva a
actitude de non temer a nada nin a ninguén.
Non é preciso, pero si recomendable, que a organización poña límites,
senón aos problemas (o cal resultaría imposible), si ao impacto e alcance dos
mesmos. No caso do acoso psicolóxico debe existir unha actitude clara e
coñecida por todos que preveña a ocurrencia deste tipo de situacións na
organización. Os/as directivos/vas de calquera nivel deben percatarse dos
problemas e sancionar os comportamentos que estimen “irrespetuosos”. Deben
impedir comportamentos e condutas negativas, non deixando actuar aos
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responsables patolóxicos. Desgrazadamente, en numerosas ocasións a persoa
perde forza fronte ao resultado, co que, si se xustifican bos resultados, as
direccións gárdanse de emitir xuizos negativos sobre condutas persoais. Nin que
dicir ten que, un principio básico en relación a esta laboura “educativa” levada a
cabo

pola

organización

é

que

esta

debe

resultar

coherente

co

seu

comportamento real. Isto é, cando unha organización predica sobre moral, ética
ou valores morais, deben demostrar comportamentos coherentes con tal
predicamento.
Se o obxectivo é previr, o primeiro paso é inculcar e mentalizar á xente da
necesidade de ser correctos no traballo e no trato cos demais. A empresa debe
“educar” ao seu persoal, no sentido de orientalo sobre as condutas que acepto e
aquelas inaceptables. Non significa catequizar, nin reprimir, nin impor, senón
máis ben estimular, inculcar e educar.
En relación ao problema que estamos analizando, algunhas empresas,
cada vez máis, xa empezaron por establecer máis ou menos complexos
Protocolos de Prevención ou Protocolos Anti-Mobbing, detallando que tipo de
actuacións contemplan para minimizar ou anular, se é posible, o impacto e
consecuencias das situacións de acoso psicolóxico na organización.
Propoñemos a continuación un conxunto de recomendacións que poden
axudar ás empresas a identificar, solucionar e, sobre todo, previr os procesos de
acoso psicolóxico no traballo.


Incorporar ao plan de formación e información da empresa os aspectos
relativos aos riscos psicosociais en xeral e ao acoso psicolóxico en
particular.



Formar

aos

directivos

en

habilidade

sociais,

en

comunicación,

asertividade, empatía, traballo en equipo e resolución de conflitos.


Formar aos traballadores en traballo en equipo, comunicación e relacións
interpersoais.



Potenciar a participación de todo o persoal da empresa no que se refire á
prevención de riscos psicosociais.



Deseñar unha política de comunicación fluida, transparente, xusta e
participativa.
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Incrementar os niveles de autonomía, capacidade de decisión e control
sobre o propio traballo.



Establecer

mecanismos

de

motivación

e

recoñecemento

dos/das

empregados/das.


Establecer un método de análise e resolucións de conflitos colectivo ou
interpersoal no interior da empresa.



Establecer unha declaración de principios e a política empresarial respecto
ao acoso psicolóxico, incorporándooo ao réxime disciplinario (protocolo
anti-mobbing e libro de boas prácticas).
Poñer en marcha estas propostas esixe cambios na mentalidade de todas

as persoas que conforman a organización, iniciándose un proceso sen retorno –
información  formación  mentalización  educación  prevención- que debe
provocar importantes cambios na filosofía e cultura empresarial. Estes cambios,
non exentos de risco en canto á súa implantación, deben provocar, sen dúbida
algunha, melloras sustanciais no aspecto que máis debe preocupar a unha
organización, o benestar, a saúde e a calidade de vida das persoas que a
integran.

Pautas de actuación para a Administración Pública
O artigo 40 da Constitución sinala que é responsabilidade do estado velar

pola seguridade e hixiene no traballo. A Lei de Prevención de Riscos Laborias
(LPRL 31/1995), ten por obxecto determinar o corpo básico de garantías e

responsabilidades para establecer un axeitado nivel de protección da saúde dos
traballadores fronte aos riscos derivados das condicións de traballo.
Ademais, a Directiva marco 89/391/CEE do Consello Europeo (1989)
relativa á aplicación das medidas para promover a mellora da seguridade e da
saúdo no traballo, constitúe a normativa de referencia para todos os Estados da
Unión Europea. Ata a publicación da Terceira Enquisa de Condicións de Traballo
(Paoli e Merllié, 2001), ningún país, excepto Suecia, tomara medidas específicas
contra o acoso psicolóxico no traballo. Baseándose nestes resultados, o
Parlamento Europeo dictou a Resolución sobre o acoso laboral no posto de
traballo, número 2001/2339 (INI), que senta, entre outras, as seguintes
consideracións e propósitos, vixentes ainda hoxe en día:
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•

O acoso laboral constitúe un grave problema, sendo necesario prestarlle
mayor atención, reforzar as accións destinadas a combatilo e idear novas
maneiras de facerlle fronte.

•

O aumento crecente dos contratos temporais e da precariedade no
emprego, especialmente entre as mulleres, crea condicións propicias para
a práctica de diferentes formas de acoso.

•

Os efectos devastadores sobre a saúde física e psíquica das vítimas e das
súas

familias,

que

a

miúdo

precisan

de

asistencia

médica

e

psicoterapéutica e polo xeral vense abocadas a ausentarse do traballo por
incapacidade laboral ou a dimitir.
•

As mulleres vense máis afectadas que os homes.

•

As falsas acusacións de mobbing poden converterse nun temible
instrumento de mobbing.

•

As medidas contra o mobbing deben considerarse un elemento
importante na laboura de mellora da calidade e as relacións sociais no
traballo.

•

O mobbing está subestimado en moitos países da Unión Europea.

•

Pide á Comisión que teña en conta os factores psicosociais do traballo na
súa estratexia comunitaria relativa á saúde e seguridade no traballo.

•

Insta ao Consello e á Comisión a que se inclúan indicadores cuantitativos
sobre mobbing nos indicadores para a calidade no traballo.

•

Pide aos Estados membros que revisen a súa lexislación con vistas a loitar
contra o mobbing e que acorden unha definición do fenómeno uniforme.

•

Fai fincapé na responsabilidade de cada Estado e de toda a sociedade de
loitar contra o mobbing.

•

Recomenda aos Estados membros que obriguen ás empresas e aos
poderes públicos a poñer en práctica política de prevención eficaces e a
definir procedementos axeitados para solucionar o problema e evitar que
se produza de novo.
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•

Insta á Comisión e á Axencia Europea de Saúde e Seguridade no Traballo
que tomen iniciativas para a elaboración de estudos máis detallados sobre
o acoso psicolóxico no traballo.

•

A importancia de investigar con maior detalle o mobbing no só con
aspectos da organización do traballo senón con factores como o sexo, a
idade, o sector e a profesión. Solicita asimesmo que o estudo en cuestión
inclúa unha análise da situación particular das mulleres vítimas de

mobbing.
•

Insta aos Estados membros a lexislar contra o acoso psicolóxico no
traballo.

•

Recorda os efectos perniciosos do mobbing para as organizacións (perda
de rendibilidade, perda de eficacia debida ao absentismo, reducción
produtividade, etc.).
Moitas das actuacións que aquí se describen están ainda por facer. É

certo que cada vez se ten un maior coñecemento do mobbing o que permite ir
tomando pequenas decisións. Non obstante, España segue a ser un dos países
da Unión Europea que non ten ningún tipo de lexislación específica sobre o
mobbing –como a ten, por exemplo, do acoso sexual-. As vítimas teñen que
loitar por un traballo digno nos tribunais, aos que teñen que intentar demostrar
con probas un trato inxusto, desmedido e, a todas luces, inapropiado.
Queda moito camiño por percorrer pero entre todos con axudas á
investigación, con estudos, publicación e investigacións de diversos tipos, que as
persoas sepan identificar e diferenciar un problema como o do acoso psicolóxico
no traballo. Tamén conseguimos que sepan avalir a enorme gravidade das súas
consecuencias. Agora é preciso que ademais inculquemos nas persoas –vítimas
ou no (en calquera caso testemuñas)- a necesidade de actuar, reaccionar,
castigar e, fundamentalmente, previr dunha ou doutra maneira situación desde
todo punto de vista imposibles de admitir.

112

Bibliografía

Archer, D. (1999). Exploring bullying culture in the para-military organization.

International Journal of Manpower, 20(1/2), 94-105.
Ashforth, B. (1994). Petty tyranny in organizations. Human Relations, 47(7), 755778.
Ausfelder, T. (2002). Mobbing. El acoso moral en el trabajo, prevención, síntomas

y soluciones. Barcelona: Océano.
Barbado, P. (2005). La prueba del acoso psicológico en el ámbito laboral. Revista

Jurisprudencia Argentina, 12/08/2005.
Barón, M., Munduate, L. & Blanco-Barea, M. J. (2003). La espiral del mobbing.

Papeles del Psicólogo, 84, 71-82
Baron, R. A. & Neuman, J. H. (1996). Workplace violence and workplace
agression: evidence on their relative frequency and potencial causes.

Aggressive Behavior, 22(3), 161-173.
Bassman, E. S. (1992). Abuse in the workplace: Management remedies and

bottom line impact. Westport CT: Quorum Books.
Björkqvist, K., Österman, K. & Hjelt-Bäck, M. (1994). Aggression among
university employees. Aggressive Behavior, 20(3), 173-184.
Björkqvist, K., Österman, K., & Lagerspetz, K. M. J. (1994). Sex differences in
covert aggression among adults. Aggressive Behavior, 20(1), 27–33.
Blanco, C. (2003). Acoso moral, miedo y sufrimiento. Eichmann en la

globalización. Madrid: Ediciones del Orto.
Blanco-Barea, MJ. & López-Parada, J. (2002a). Argumentos jurídicos para
proteger penalmente a las víctimas de acoso laboral. Disponible en
http://www.el-refugio.org/

114

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Boada, J., De Diego, R. & Vigil, A. (2003). Mobbing: Análisis de las Propiedades
Psicométricas y Estructura Factorial de Cuatro Escalas (MOBB-90; MobbCF21; MobbCG-15 & MobbCS-28). Revista de Encuentros de Psicología Social,

1(5), 26-31.
Brislin, R. W. (1986). The wording and translation of Research Instruemnts. In
W. J. Lonner & J. W. Berry (Eds.), Field Methods in Cross-Cultural Research
(pp. 137-164). Beverly Hills, CA: Sage.
Brodsky, C. M. (1976). The harassed worker. Toronto, Canadá: Lexington Books,
D.C. Health & Co.
Buendía, J. (2003a). El acoso moral en la Universidad de Murcia. Disponible en
http://yunque.ls.fi.upm.es/seguridad/campus-111103.pdf
Buendía, J. (2003b). Riesgos psicosociales en la Universidad. El síndrome de
“burnout” y el de “mobbing”. Monográfico sobre Estrés Laboral y Riesgos

Psicosociales de la Revista La Mutua, 9.
Camps, P., Martín, F., Pérez-García, J. & López-García, JA (1996). Hostigamiento
psicológico en el trabajo: el mobbing. Salud y Trabajo, 118, 10-14.
Cortina, L. M. & Magley, V. J. (2003). Raising voice, risking retaliation: events
following

interpersonal

mistreatment

in

the workplace.

Journal of

Occupational Health Psychology, 8(4), 247-265.
Cortina, L., Magley, V., Williams, J. H. & Langhout, R. D. (2001). Incivility in the
workplace:

incidence

and

impact.

Journal of Occupational Health

Psychology, 6(1), 64-80.
Cox, E. & Goodman, J. (2005). Belittled. The state of play on bullying. Australian

Universities Review, 48(1), 28-34.
Crawford, N. (1997). Bullying at work: a Psychoanalytic Perspective. Journal of

Community & Applied Social Psychology, 7(3), 219-225.
Ege, H. (1996). Mobbing, Bologna, Italia: Associazione Prima.

115

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Ege, H. (1997). Il Mobbing in Italia, Introduzione al Mobbing culturale. Bologna:
Pitagora Editrice.
Ege, H. (2002). Mobbing. New Perspectives and Results from an Italian

Investigation. Bologna: Pitagora Editrice.
Einarsen, S. & Raknes, B. I. (1991). Mobbning in arbeidslivet. En undersclkelse av

forekomst og helsemessige konsekvenzer av mobbning på norske
arbeidsplasser. Bergen, Noruega: University of Bergen.
Einarsen, S. & Raknes, B. I. (1997). Harassment at work and the victimization of
men. Violence and Victims, 12(3), 247-263.
Einarsen, S. & Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in
public and

private organizations. European Journal

of Work and

Organizational Psychology, 5(2), 185-201.
Einarsen, S. (1999). The nature and causes of bullying at work. International

Journal of Manpower, 20(1/2), 16-27.
Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: a review of the
Scandinavian approach. Aggression and Violent Behavior: A Review Journal,

4(5), 379-401.
Einarsen, S., Hoel, H. Zapf, D. & Cooper, C. L. (2003). The concept of bullying at
work: the European tradition. En S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf & C. L.
Cooper

(Eds.),

Bullying and Emotional Abuse in the Workplace.

International perspectives in research and practise (pp. 3-30). Londres, UK:
Taylor & Francis Books Ltd.
Einarsen, S., Matthiesen, S. A. & Skogstad, A. (1998). Bullying, burn-out and
well-being among assistant nurses. Journal of Occupational Health and

Safety: Australia and New Zealand, 14(6), 563-568.
Einarsen, S., Raknes, B. I. & Matthiesen, S. B. (1994). Bullying and harassment at
work and their relationships to work environment quality: an exploratory
study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 4(4), 381401.
116

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Einarsen, S., Raknes, B. I. & Matthiesen, S. B. (1994). Bullying and harassment at
work and their relationships to work environment quality: an exploratory
study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 4(4), 381401.
Einarsen, S., Raknes, B. I., Matthiesen, S. B. & Hellesøy, O. H. (1994). Mobbing

og harde personkonflikter: Helsefarlig samspill på arbeidsplassen [Bullying
and interpersonal conflicts: Unhealthy interaction at work]. Bergen,
Norway: Sigma Forlag.
Fidalgo, A. M. & Piñuel, I. (2004). La escala Cisneros como herramienta de
valoración del mobbing. Psicothema, 16(4), 615-624.
Fidalgo, M. (2001, noviembre). Acoso psicológico en el trabajo: mobbing, un

riesgo. Ponencia presentada al XII Congreso Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Valencia, España.
Fornés, J. (2002). Mobbing: La violencia psicológica como fuente de estrés
laboral. Enfermería Global (www.um.es/eglobal), 1.
García, M., Castellón, M.; Albadalejo, B. & García, A. (1993). Relaciones entre el
burnout, ambigüedad de rol y satisfacción laboral en el personal de la
Banca. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 9(24), 1726.
García, M., Llor, B., Sáez, M. C., Ruiz, J. A., Blanco, J. R. & Campillo, M. J.
(2004). Evaluación del acoso psicológico en el trabajo: El NAQ-RE. Revisión
de la adaptación española. Comunicación oral presentada al VII European

Conference on Psychological Assessment. Málaga. España.
García, M., Sáez, M. C. & Llor, B. (2003). Validación de la escala NAQ de Einarsen
y Raknes (1997). Comunicación oral presentada al VIII Congreso Nacional

de Psicología Social. Málaga. España.
Garrett, T. (1997). Trainer-Trainee Bullying. Journal of Community & Applied

Social Psychology, 7(3), 227-232.

117

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

González de Rivera, J. L. & Rodríguez-Abuín, M. (2003). Cuestionario de
estrategias de acoso psicológico: el LIPT-60 (Leymann Inventory of
Psychological Terrorization) en versión española. Psiquis, 24(2), 59-69.
González de Rivera, J. L. (2000). El síndrome del acoso institucional. Recuperado
el

14

de

agosto

de

2005,

de

http://es.geocities.com/docu_asacamt/sindr_acoso_jlgrr/
González de Rivera, J. L. (2002). El maltrato psicológico. Cómo defenderse del

mobbing y otras formas de acoso. Madrid, España: Espasa Práctico.
Groeblinghoff, D. & Becker, M. (1996). A case of study of mobbing and the
clinical treatment of mobbing victims. European Journal of Work and

Organizational Psychology, 5(2), 277-294.
Guillén, C., Cano, J. & Depolo, M. (2005). Mobbing desde una perspectiva
organizacional. Psiquiatría Legal Newsletter, 13, 1-13. Recuperado el 31 de
julio de 2005, de http://psiquiatrialegal.org/newsletter13.pdf
Harbord, G. (2001, May). Harassment, bullying & horseplay –The employee

response.

Paper

presented

at

Harassment,

bullying

&

horseplay:

Employment law, Adelaide, South Australia.
Hock, R. R. (1988). Professional burnout among public school teachers. Public

Personnel Management, 17(2), 167-189.
Hoel, H. & Cooper, C. L. (2000). Destructive conflict and bullying at work. Report
Commissioned by the British Occupational Health Research Foundation
(BOHRF). Manchester School of Management: UMIST.
Hoel, H. & Cooper, C.L. (2000). Destructive conflict and bullying at work. Report
Commissioned by the British Occupational Health Research Foundation
(BOHRF). Manchester School of Management: UMIST.
Hoel, H., Einarsen, S. & Cooper, C. L. (2003). Organizational effects of bullying.
En S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf & C. L. Cooper (Eds.), Bullying and

emotional abuse in the workplace: international perspectives in research
and practice (pp. 203-218). Londres, Reino Unido: Taylor & Francis.
118

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2004). V Encuesta

Nacional de Condiciones de Trabajo. Recuperado el 10 de julio de 2005, de
http://www.mtas.es/insht/statistics/enct_5.htm
Ireland, J. (1999). Bullying behaviors among male and female prisoners: a study
of adult and young offenders. Aggressive Behavior, 25(3), 161-178.
Justicia, F. (2003). El acoso laboral en la Universidad de Granada. Recuperado el
15

de

octubre

de

2005,

de

http://www.ugr.es/~ccoo/informeacosouniversidad.pdf
Kaukiainen, A., Salmivalli, C., Björkqvist, K., Österman, K., Lahtinen, A., Kostamo,
A. & Lagerspetz, K. (2001). Overt and covert aggression in work setting in
relation to the subjective well-being of employees. Aggressive Behavior, 27,
360-371.
Keashly, L. (1998). Emotional abuse in the workplace: conceptual and empirical
issues. Journal of Emotional Abuse, 1(1), 85-117.
Kile, S. M. (1990). Helsefarlige ledere og medarbeidere [Líderes y compañeros de
trabajo perjudiciales para la salud]. Oslo, Noruega: Hjemmets Bokforlag.
Knorz, C. & Zapf, D. (1996). Mobbing. Eine extreme form sozialer Stress-soren
am Arbeitsplatz. Zeitschrift für Arbeits und Oreganisations Psychologie,

40(1), 12-21.
Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a
nonmetric hypothesis. Psychometrika, 29, 1-27.
Lewis, D. (1999). Workplace bullying-interim findings of a study in further and
higher education in Wales. International Journal of Manpower, 20(1/2),
106-118.
Leymann, H. & Gustafsson, A. (1996). Mobbing at work and the development of
post-traumatic

stress

disorder.

European

Journal

of

Work

and

Organizational Psychology, 5(2), 251–276.

119

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Leymann, H. (1990a). Handbook for anviindning av LIPT-formuliiret for

kartliiggning av risker for psykiskt void I arbetsmiljon [The LIPT
questionnaire manual]. Stockholm: Violen.
Leymann, H. (1990b). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence

and Victims, 5, 119-126.
Leymann, H. (1990b). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence

and Victims, 5(2), 119-126.
Leymann, H. (1992). Frän mobbning til utslagning i arbetstivet [From bullying to

expulsion from working life]. Stockholm, Sweeden: Publica.
Leymann, H. (1993). Mobbing-Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich

dagegen wehren kann [Mobbing- Psycho-terror at work and how one might
protect oneself]. Reinbeck, Germany: Rowohlt.
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.

European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
Liefooghe, A. & Olafsson, R. (1999). “Scientists” and “amateurs” mapping the
bullying domain. International Journal of Manpower, 20(1/2), 39-49.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2003a). Regulamiento jurídico
del acoso moral en España. Esic-Market, 116, 201-216.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2003b). Cómo prevenir,

identificar y solucionar el acoso psicológico en el trabajo. Madrid, España:
Pirámide.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2003c, febrero). La ley al
servicio de la víctima de mobbing. Ponencia presentada a las XIII Jornadas

Hispano-Lusas de Gestión Científica, Lugo, España.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2003d). La empresa ante la
nueva lacra del siglo XXI: el mobbing. En J.M. Barreiro, J.A. Díez, B.
Barreiro, E. Ruzo y F. Losada (Eds.). Gestión Científica Empresarial. Temas

de investigación actuales (pp. 159-171). A Coruña: Netbiblo.

120

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2004). Mobbing in Spain.
Jurisdictional treatment. Journal of Mobbing and Work Harassment, 3, 1-16.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2005a, febrero). Mobbing en el
Sistema Universitario Gallego. El Personal de Administración y Servicios.

Ponencia presentada a las XV Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica,
Sevilla, España.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2005b, junio). Incidencia de los
procesos del acoso psicológico entre el PAS del SUG. Ponencia presentada

al XIX Congreso Anual y XV Hispano-francés de AEDEM, Vitoria, España.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2005c, octubre). Psychological
Harassment in the Spanish Public University System. Ponencia presentada

en la Allied Academies International Conference, Las Vegas, USA. Este
traballo foi galardoado cun “Research Award” na mencionada conferencia.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2005d). Mobbing: un estudio de
acoso moral en la universidad pública. En E. Vinyamata (Ed.). Vivir en paz.

Conflictología y conflictividad en la vida cotidiana (pp. 43-69). Barcelona:
Hacer editorial.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2005e). Mobbing in the public
sector. The study of a case. Journal of Mobbing and Work Harassment, 4,
1-27.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2005f, noviembre). De la
identificación a la prevención del acoso psicológico. Ponencia presentada en

las III Jornadas de Salud Laboral y Riesgos Psicosociales en la enseñanza,
Ibiza, España.
López-Cabarcos, M. A. & Vázquez-Rodríguez, P. (2006, junio). El mobbing en las
organizaciones. La ausencia de un concepto global y único. Ponencia

presentada al XX Congreso Anual y XVI Hispano-Francés de AEDEM, Palma
de Mallorca, España.

121

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

López-Cabarcos, M. A., Vázquez-Rodríguez, P. & Picón, E. (2004). Mobbing en la

Administración Pública. El Sistema Universitario Gallego. Santiago de
Compostela, España: Tórculo.
López-Cabarcos, M. A., Vázquez-Rodríguez, P. & Picón, E. (2005a, julio).
Psychological harassment in Public Administration. The University System.

Ponencia presentada al 9th European Congress of Psychology, Granada,
España.
López-Cabarcos, M. A., Vázquez-Rodríguez, P. & Picón, E. (2005b). Incidencia de
los procesos de acoso psicológico entre el Personal Docente e Investigador
del Sistema Universitario Gallego. Análisis por Universidades. En J. Romay,
J. Salgado, M. Romaní y D. Robla (Eds.). Psicología de las Organizaciones,

del Trabajo y Recursos Humanos y de la Salud (pp. 15-24). Madrid:
Biblioteca Nueva.
López-Cabarcos, M. A., Vázquez-Rodríguez, P. & Picón, E. (2006). Incidencia de
los procesos de acoso psicológico entre el Personal de Administración y
Servicios del Sistema Universitario Gallego. Investigaciones Europeas de

Dirección y Economía de la Empresa, 12(2), 79-89.
López-García, JA. & Camps, P. (1999). Aspectos clínicos y prevención del
psicoterror laboral. Mapfre Medicina, 10(4), 253-260.
Lorenz, K. (1966). On aggression. Nueva York, EE. UU.: Harcourt, Brace & World.
Lorenz, K. (1993). Estoy aquí… ¿Dónde estás tú?. Barcelona, España: RBA
Editores.
Martín, F., Pérez-Bilbao, J. & López-García, JA. (1998). NTP 476: El hostigamiento

psicológico en el trabajo: mobbing. Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el trabajo.
Martin, R. J. & Hine, D. W. (2005). The development and validation of the Uncivil
Workplace

Behavior

Questionnaire.

Journal of Occupational Health

Psychology, 10(4), 477-490.

122

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Martín-Carballo, M., Pérez de Guzmán, S. & Porro, JM (2005). Mobbing. El acoso

laboral en la provincia de Cádiz. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz.
Martos, A. (2003). ¡No puedo más! Las mil caras del maltrato psicológico. Madrid,
España: McGraw-Hill.
Matthiesen, S. B. & Einarsen, S. (2001). MMPI-2 configurations among victims of
bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology,

10(4), 167-484.
Mediavilla, G. (2003). ¿Por qué la han tomado conmigo? Casos reales de

Mobbing. Madrid, España: Grijaldo Mondarori.
Meliá, J. L. & Peiró, J. M. (1989a). El Cuestionario de Satisfacción S10/12:
Estructura factorial, fiabilidad y validez. Revista de Psicologia del Trabajo y

de las Organizaciones, 4(11), 179-187.
Meliá, J. L. & Peiró, J. M. (1989b). La medida de la satisfacción laboral en
contextos

organizacionales:

El

cuestionario

de

satisfacción

S20/23.

Psicologemas, 5, 59-74.
Meliá, J. L., Peiró, J. M. & Calatayud, C. (1986). El Cuestionario General de
Satisfacción en Organizaciones Laborales: estudios factoriales, fiabilidad y
validez [presentación del Cuestionario S4/82]. Revista de Filosofía,

Psicología y Ciencias de la Educación, 11, 43-78.
Meliá, J. L., Sempere, J. M. & Romero, J. M. (2004). Factores de riesgo del acoso

social en el trabajo (mobbing): Un estudio de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Valenciana. Trabajo
presentado al Tercer Congreso Internacional de Prevención de Riesgos
Laborales, Santiago de Compostela, España.
Meseguer, M. (2005). El acoso psicológico en el trabajo (mobbing) y su relación

con los factores de riesgo psicosocial en una empresa hortofrutícola. Tesis
doctoral no publicada.

123

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Mikkelsen, E. G. & Einarsen, S. (2001). Bullying in Danish work-life: prevalence
and health correlates. European Journal of Work and Organizational

Psychology, 10(4), 293-313.
Mikkelsen, E. G. & Einarsen, S. (2002). Relationships between exposure to
bullying at work and psychological and psychosomatic health complaints:
The role of state negative affectivity and generalized self-efficacy.

Scandinavian Journal of Psychology, 43, 397-405.
Molina, C. (2001). Una 'nueva' patología de gestión en el empleo público: el
acoso institucional. La ley, 5436.
Molina, C. (2002). La tutela frente a la violencia moral en los lugares de trabajo:
entre prevención e indemnización. Aranzadi Social, 18.
Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., Garrosa, E. & Morante, ME. (2005).
Antecedentes organizacionales del acoso psicológico en el trabajo: un
estudio exploratorio. Psicothema, 17(4), 627-632.
Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., Garrosa, E., Morante, ME. &
Rodríguez, R. (2005). Diferencias de género en el acoso psicológico en el
trabajo. Un estudio den población española. Psicología em estudo, 10(1),
3-10.
Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., Morante, M. E. & Rodríguez, R.
(2004). The relevance of organizational factors on the occurrence of
mobbing. Psychology & Health, 19 (suplemento), 118.
Namie, G. (2003). Workplace bullying: escalated incivility. Ivey Business Journal,
November/December.
Niedl, K. (1995). Mobbing/Bullying am Arbeitsplatz. Eine empirische Analyse zum

Phänomen sowie zu personalwirtschaftlich relevanten Effekten von
systematischen Feindseligkeiten [Mobbing/bullying at work: An empirical
analysis of the phenomenon and of the effects of systematic harassment on
human resource management]. München, Germany: Hampp.

124

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

O’Moore, M., Seigne, E., McGuire, L. & Smith, M. (1998). Victims of workplace
bullying in Ireland. Irish Journal of Psychology, 19(2-3), 345-357.
Paoli, P. & Merllié, D. (2001). Third European Survey on Working Conditions

2000.

Recuperado

el

10

julio

de

2004,

de

http://www.eurofound.ie/publications/EFO121.htm
Parent-Thirion, A., Fernández-Macías, E., Hurley, J. & Vermeylen, G. (2007).

Fourth European Working Conditions Survey. Recuperado el 22 de febrero
de

2007,

de

http://www.eurofound.eu.int/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf
Piñuel, I. (2001a). Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo.
Santander: Sal Terrae.
Piñuel, I. (2001b). Mobbing, La lenta y silenciosa alternativa al despido. Revista

AEDIPE, 17, 19-55.
Piñuel, I. (2002a). La incidencia del mobbing o acoso psicológico en España.

Informe Cisneros II sobre violencia en el entorno laboral. Recuperado el 15
de

julio

de

2006,

de

http://www.fe.ccoo.es/ANDALUCIA/documentos/salud_laboral/inc_mobb_e
sp.pdf
Piñuel, I. (2002b). La incidencia del mobbing o acoso psicológico en el trabajo en

la enfermería. Informe Cisneros III sobre violencia en el entorno laboral.
Recuperado

el

15

de

julio

de

2006,

de

http://www.acosoescolar.com/estudios/CISNEROS-III.pdf
Piñuel, I. (2002c). Estudio Cisneros IV sobre riesgos psicosociales en la

Universidad de Alcalá. Recuperado el 15 de julio de 2006, de
http://www.acosoescolar.com/estudios/CISNEROS-IV.pdf
Piñuel, I. (2003). Mobbing. Manual de autoayuda. Claves para reconocer y

superar el acoso psicológico en el trabajo. Madrid: Aguilar.
Piñuel, I. (2004). La incidencia del mobbing o acoso psicológico en el trabajo en

la Administración (AEAT e IGAE). Resultados del Barómetro Cisneros V
125

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

sobre violencia en el entorno laboral. Recuperado el 15 de julio de 2006, de
http://www.acosoescolar.com/estudios/CISNEROS-V.pdf
Prieto, A. (2005). El acoso laboral. Encrucijada de condicionantes. XV Congreso
de Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública,
Córdoba, 1-3 junio.
Quine, L. (1999). Workplace bullying in NHS community trust: staff questionnaire
survey. British Medical Journal, 318, 228-232.
Quinlan, M. (1999). The implications of labour market restructuring in industrial
societies for occupational health and safety. Economic and Industrial

Democracy, 20, 427-460.
Rayner, C. & Hoel, H. (1997). A summary review of literature relating to
Workplace Bullying. Journal of Community & Applied Social Psychology,

7(3), 181-191.
Rayner, C. (1997). The incidence of workplace bullying. Journal of Community

and Applied Social Psychology, 7(3), 199-208.
Rayner, C. (1997). The incidence of workplace bullying. Journal of Community

and Applied Social Psychology, 7(3), 199-208.
Rayner, C. (1999). From research to implementation: finding leverage for
prevention. International Journal of Manpower, 20(1/2), 28-38.
Rayner, C. (2000). Bullying at work: Workplace bullying survey of UNISON police

support staff members. Staffordshire, UK: Staffordshire University Business
School.
Resch, M. & Schubinski, M. (1996). Mobbing—Prevention and management in
organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology,

5(2), 295–308.
Rivas, L. J. (2003). Mobbing. Terrorismo psicológico en el trabajo. Madrid,
España: Entrelíneas Editores.

126

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Rivas-Vallejo, M. P. (2005). Violencia Psicológica en el trabajo: su tratamiento en

la Jurisprudencia. Estudio, Jurisprudencia y Formularios. Navarra, España:
Thomson Civitas.
Sáez, M. C. & García-Izquierdo, M. (2001). Violencia psicológica en el trabajo: el
mobbing. En J. Buendía & F. Ramos (Eds.), Empleo, estrés y salud (pp.
191-205). Madrid, España: Pirámide.
Salin, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business professionals:
A comparison of two different strategies for measuring bullying. European

Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 425-441.
Salin, D. (2003). Workplace bullying among business professionals. Prevalence,

organizational antecedents and gender differences. Helsinfors: Swedish
School of Economics and Business Administration.
Segurado, A., Rodríguez, J., Mier, L., Agulló, E. & Sil, M. (2005). Una
aproximación psicosocial al mobbing: naturaleza y características en una
muestra concreta de trabajadores. En J. Romay, J. Salgado, M. Romaní &
D. Robla (Eds.). Psicología de las Organizaciones, del Trabajo y Recursos

Humanos y de la Salud (pp. 47-51). Madrid: Biblioteca Nueva.
Seigne, E. (1998). Bullying at work in Ireland. In C. Rayner, M. Sheehan & M.
Barker (Eds.). Bullying at work. Research Update Conference: Proceedings.
Stafford, UK: Andrea Adams Trust, Staffordshire University Business School.
Spratlan, L. P. (1995). Interpersonal conflict which includes mistreatment in a
University workplace. Violence and Victims, 10, 285–297.
Thylefors, I. (1987). Syndbockar: Om utstøtning og mobbning i arbetslivet
[Chivos expiatorios: Exclusiones y acoso psicológico en la vida laboral].
Estocolmo, Suecia: Natur och Kultur.
Topa, G., Depolo, M. & Morales, J. F. (2007). Acoso laboral: meta-análisis y
modelo integrador de sus antecedentes y consecuencias. Psicothema,

19(1), 88-94.

127

Conclusións finais e pautas de actuaciónn

Topa, G., Morales, J. F. & Gallastegui, J. A. (2006). Acoso laboral: Relaciones con
la cultura organizacional y los resultados personales. Psicothema, 18(4),
766-771.
Van Dick, R. & Wagner, U. (2001). Stress and Strain in teaching. A structural
equation approach. British Journal of Educational psychology, 71, 243-259.
Vartia, M. (1991). Bullying at workplace. En S. Lehtinene, J. Rantanen, P. Juuti,
A. Koskela, K. Lindström, P. Rehnström & J. Saari (Eds.), Towards the 21st

Century. Proceedings from the International Symposium on Future Trends
in the Changing Working Life (pp. 131-135). Helsinki, Finlandia: Institute of
Occupational Health.
Vartia, M. (1996). The sources of bullying-Psychological work environment and
organizational climate. European Journal of Work and Organizational
Psychology, 5(2), 203-215.
Vartia, M. (2003). Workplace bullying – A study on the work environment, wellbeing and health. People and Work Research Reports 56. Finnish Institute
of Occupational Health.
Velázquez, M. (2002). La respuesta jurídico legal ante el acoso moral en el
trabajo o mobbing. Prevención, Trabajo y Salud, 17, 27-38.
Zapf, D. (1999). Mobbing in Organisationen. Ein Überblick zum Stand der
Forschung [Acoso psicológico en las organizaciones. Revisión del estado de
la investigación]. Zeitschrift für Arbeits- & Organisationspsychologie, 43(1),
1-25.
Zapf, D., Knorz, C. & Kulla, M. (1996). On the relationships between mobbing
factors, and job content, social work environment and health outcomes.

European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 215-238.

128

Anexos

ANEXO I
DATOS DO PRETEST LINGÜÍSTICO
Primeira Quenda: 72 persoas consultadas
Tipo de fallo

Frecuencia

Frecuencia (%)

Aribúenme

Fallo ortográfico

17

24%

Rotineiras

Non comprensión do termo

13

18%

Perante

Non comprensión do termo

8

11%

Inequitativa

Non comprensión do termo

7

10%

Vexar

Non comprensión do termo

5

7%

Minar

Non comprensión do termo

4

6%

Agáchanche

Non comprensión do termo

3

4%

Abanéanme

Non comprensión do termo

3

4%

Difusos

Non comprensión do termo

3

4%

Asobállanme

Non comprensión do termo

2

3%

Minusvaloran

Non comprensión do termo

1

1%

Calumnias

Non comprensión do termo

1

1%

Incorrer

Non comprensión do termo

1

1%

Rescisión

Non comprensión do termo

1

1%

Hostilidade

Non comprensión do termo

1

1%

Pillarme nalgún renuncio

Non comprensión do termo

1

1%

Modifícanse as palabras que superen o 6% de frecuencia.
Tipo de fallo

Decisión tomada

Termo definitivo

Aribúenme

Fallo ortográfico

Correción

Atribúenme

Rotineiras

Non comprensión do termo

Substitución

Monótonas

Perante

Non comprensión do termo

Substitución

En presenza de

Inequitativa

Non comprensión do termo

Substitución

Non equitativa

Vexar

Non comprensión do termo

Eliminación

-

Minar

Non comprensión do termo

Substitución

Desgastar

Segunda Quenda: 22 persoas
Tipo de fallo

Frecuencia

Frecuencia (%)

Rescisión

Non comprensión do termo

1

5%

Asoballan

Non comprensión do termo

1

5%

Incorrer

Non comprensión do termo

1

5%

Hostilidade

Non comprensión do termo

1

5%

Minusvalóranme

Non comprensión do termo

1

5%

Non se realiza ningunha correción máis.
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ANEXO II

Departamento de Organización de Empresas e Comercialización
Facultade de Administración e Dirección de Empresas
Universidade de Santiago de Compostela
Avda. Alfonso X El Sabio, s/n. 27002 Lugo

A seguinte batería de tests forma parte dunha investigación científica
que está sendo desenvolvida pola Universidade de Santiago de
Compostela co obxectivo de detectar unha serie de problemas que
poden

estar

afectando

á

saúde

laboral

dos

traballadores/ras

asalariados/as galegos/gas, prestando un especial interese ás mulleres
traballadoras. A mencionada investigación estase a realizar ao amparo
da subvención concedida pola Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar – Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

Pedímosche a túa colaboración para cubrir as cuestións que seguen a
continuación. As respostas que se obteñan serán analizadas de xeito
absolutamente confidencial e sempre de maneira global (nunca
analizando enquisa a enquisa).

Lembra que a túa contestación e participación vai ser de grande axuda
para establecer e identificar a incidencia de posibles problemas laborais
no teu ámbito de traballo.

Moitas grazas pola túa colaboración.
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Por favor, le detidamente todas as preguntas e elixe a resposta que consideres máis axeitada
(marcándoa cunha cruz – X).
Só
Moitas Algunhas algunha
veces
veces
vez

Sempre

1. Tes que traballar moi rápido? .................................................................................

2. A distribución das tarefas é irregular e provoca que se che acumule o

traballo?...............................................................................................................

3. Tes tempo de levares ao día o teu traballo?.............................................................

4. Cústache esquecer os problemas do traballo? ..........................................................

5. O teu traballo, en xeral, é desgastador emocionalmente? ................................



6. O teu traballo require que agoches as túas emocións? .............................................

7. Tes influencia sobre a cantidade de traballo que se che asigna? ...............................

8. Tense en conta a túa opinión cando se che asignan tarefas? ................................

9. Tes influencia sobre a orde na que realizas as tarefas?.............................................

10. Podes decidir cando fas un descanso? ................................................................


11. Se tes algún asunto persoal ou familiar, podes deixar o teu posto de traballo

polo menos unha hora sen ter que pedir un permiso especial?................................
12. O teu traballo requiere que teñas iniciativa? ............................................................

13. O teu traballo permite que aprendas cousas novas? .................................................

14. Sénteste comprometido coa túa profesión?..............................................................

15. Teñen sentido as túas tarefas? ...............................................................................

16. Fálaslles con entusiasmo da túa empresa a outras persoas? ................................

Nestes momentos, estás preocupado/da…

Moito

18. por se che cambian as tarefas contra a túa vontade? ...............................................


19. por se che varían o salario (que non cho actualicen, que cho baixen, que

introduzan un salario variable, que che paguen en especie, etc.? ................................
20. por se che cambian o horario (quenda, días da semana, horas de entrada

e saída) contra a túa vontade?................................................................................
Sempre

21. Sabes exactamente que marxe de autonomía tes no teu traballo?.............................

22. Sabes exactamente que tarefas son da túa responsabilidade?................................


23. Na túa empresa infórmaseche con suficiente antelación dos cambios que

poden afectar ao teu futuro? ..................................................................................
24. Reciben toda a información que precisas para realizares ben o teu

traballo? ................................................................................................................
25. Recibes axuda e/ou apoio dos teus compañeiros/ras? ..............................................

26. Recibes axuda e/ou apoio do teu/túa inmediato/ta superior/riora? ............................

27. O teu posto de traballo atópase illado do dos teus compañeiros/ras? ........................

28. No traballo, sentes que formas parte dun grupo? .....................................................

29. Os teus actuais xefes/fas inmediatos/tas planifican ben o traballo? ...........................

30. Os teus actuais xefes/fas inmediatos comunícanse ben cos

traballadores/ras? ................................................................................................











































































Pouco

Nada

Máis ou
Bastante menos

17. polo difícil que sería atopar outro traballo no caso de que quedases en

paro? ....................................................................................................................

Nunca































Só
Moitas Algunhas algunha
veces
veces
vez

Nunca

























































31. Que parte do traballo familiar e doméstico fas ti?
Son o principal responsable e fago a maior parte das tarefas familiares e domésticas
Fago aproximadamente a metade das tarefas familiares e domésticas
Fago máis ou menos unha cuarta parte das tarefas familiares e domésticas
Só fago tarefas moi puntuais
Non fago ningunha ou case ningunha destas tarefas
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Sempre

32. Se faltas algún día da casa, as tarefas domésticas que realizan quedan sen

facer?....................................................................................................................
33. Cando estás na empresa, pensas nas tarefas domésticas e familiares? ......................

34. Hai momentos nos que necesitarías estar na empresa e na casa ao mesmo

tempo?..................................................................................................................



35. Os meus superiores danme o recoñecemento que merezo................................

36. Nas situacións difíciles no traballo recibo o apoio necesario ................................
37. No meu traballo trátanme inxustamente ................................................................


38. Se penso en todo o traballo e esforzo que realicei, o recoñecemento que

recibo no meu traballo paréceme adecuado.............................................................

Só
Moitas Algunhas algunha
veces
veces
vez

Nunca









































Indica cal é o teu grao de satisfacción con… (marca cunha cruz o que corresponda)
Insatisfeito
Moi

Algo

Indiferente

Algo

Bastante

Moi

 
a limpeza, hixiene e salubridade do teu lugar de traballo .....................
 
o contorno físico e o espazo de que dispós no teu lugar de
 





















42.

a temperatura do teu local de traballo ................................................
 

43.

as relacións persoais cos/cas teus/túas superiores/ras .........................
 

44.

a supervisión que exercen sobre ti......................................................
 

45.

a proximidade e frecuencia con que es supervisado/da........................
 
o xeito en que os teus/túas superiores/ras xulgan a túa
 
tarefa ...............................................................................................
a “igualdade” e “xustiza” de trato que recibes por parte da
 
empresa ...........................................................................................


































































traballo .............................................................................................

50.

o apoio que recibes dos teus/túas superiores/ras ................................
 
o grao no que a empresa cumpre o convenio, as disposicións 

e leis laborais ....................................................................................
a maneira en que se realiza a negociación sobre aspectos
 
laborais na túa empresa................................................................

Nos últimos 6 meses, con que frecuencia dirías que fuches obxecto dos seguintes
comportamentos no teu lugar de traballo? Marca cunha cruz o que corresponda.
Por favor, anota tamén o número que corresponda ao autor ou autores dese comportamento en
concreto, de acordo coa seguinte escala: (1) Xefes/fas ou supervisores/ras; (2) Compañeiros/ras
de traballo; (3) Subordinados/das
Frecuencia

Todos os días

48.
49.

Varias veces á
semana

47.

Nunca

46.

Unha vez á
semana

40.
41.

os obxectivos e metas que debes acadar ................................

Poucas veces ao
ano ou menos
Unha vez ao mes
ou menos
Algunhas veces
ao mes

39.

Bastante

Satisfeito

Autor/
es

51. O/A meu/miña superior/riora restrinxe as miñas posibilidades
de comunicarme, falar ou reunirme con el/ela................................

      ( )
    ( )
Interrómpenme continuamente impedindo expresarme ................................
       ( )

52. Ignóranme, exclúenme, finxen non verme ou fanme “invisible”.....................
  
53.
54. Fórzanme a realizar traballos que van contra os meus
  
principios ou a miña ética………………. ..........................................................
55. Avalían o meu traballo de maneira non equitativa ou de xeito
  
malintencionado.........................................................................................
56. Déixanme sen ningún traballo que facer, nin sequera por
  
iniciativa propia……………………………………....................................................
57.

    ( )
    ( )

    ( )
Asígnanme tarefas ou traballos absurdos ou sen sentido ..............................
       ( )

58. Asígnanme tarefas ou traballos por debaixo da miña
 
capacidade profesional ou as miñas competencias................................

     ( )
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59. Asígnanme tarefas monótonas ou sen valor ou interese ningún.....................
  
60. Asígnanme unha carga de traballo insoportable de maneira
  
malintencionada
61. Asígnanme tarefas que poñen en perigo a miña integridade
  
física ou a miña saúde de maneira intencionada................................
62. Impídenme que adopte as medidas de seguridade necesarias
  
para realizar o meu traballo coa debida seguridade ................................
63. Ocasiónanme gastos con intención de prexudicarme
  
economicamente ........................................................................................
64. Prohíbenlles aos/ás meus/miñas compañeiros/eiras ou colegas
  
falar comigo...............................................................................................
65. Minusvaloran e botan por terra o meu traballo, non importa o
  
que eu faga ...............................................................................................
66. Acúsanme inxustificadamente de incumprimentos, erros, fallos
  
inconcretos e difusos ..................................................................................
67. Recibo críticas e reproches por calquera cousa que faga ou
  
decisión que tome no meu traballo..............................................................
68. Amplifícanse e dramatízanse de maneira inxustificada erros
  
pequenos ou intranscendentes ................................................................
69. Humíllanme, desprézanme ou minusvalóranme en público en
  
presenza de colegas ou de terceiros ............................................................
70. Ameázanme con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de
  
contrato, expedientes, despedimento, traslados, etc.) ................................
71. Intentan illarme dos meus compañeiros/ras dándome traballos
ou tarefas que me afastan fisicamente deles................................   
72. Distorsionan malintencionadamente o que digo ou fago no
  
meu traballo ..............................................................................................

Todos os días

Varias veces á
semana

Unha vez á
semana

Poucas veces ao
ano ou menos
Unha vez ao
mes ou menos
Algunhas veces
ao mes

Nunca

Anexos

Autor/
es

    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )

    ( )
    ( )
Menosprézanme persoal ou profesionalmente ................................       ( )

73. Intentan buscarme as cóxegas para «facerme explotar»...............................
  
74.

75. Fan burla de min ou bromas intentando ridiculizar a miña
 
forma de falar, de andar, etc. ................................................................
76. Recibo feroces e inxustas críticas sobre aspectos da miña vida
 
persoal ................................................................................................

     ( )

 

Recibo ameazas por escrito ou por teléfono no meu domicilio .......................
   
Bérranme, ou elevan a voz para intimidarme ................................   

77. Recibo ameazas verbais ou mediante xestos intimidatorios ...........................
  
78.
79.

80. Abanéanme, empúxanme ou asobállanme fisicamente para
  
intimidarme ...............................................................................................
81.
















(
(
(
(

)
)
)
)

    ( )
Fan bromas inapropiadas e crueis sobre min................................        ( )

82. Inventan e difunden rumores e calumnias sobre min de
 
maneira malintencionada ................................................................
83. Prívanme de información imprescindible e necesaria para facer
 
o meu traballo
84. Limitan malintencionadamente o meu acceso a cursos,
 
promocións, ascensos, etc. ................................................................
85. Atribúenme malintencionadamente condutas ilícitas ou
 
antiéticas para prexudicar a miña imaxe e reputación................................

     ( )
     ( )
     ( )
     ( )
    ( )

86. Recibo unha presión indebida para sacar adiante o traballo ..........................
  
87. Asígnanme prazos de execución ou cargas de traballo
  
irrazonables ...............................................................................................
88. Modifican as miñas responsabilidades ou as tarefas para
  
executar sen dicirme nada ................................................................

    ( )

    ( )
    ( )
Intentan persistentemente desmoralizarme..................................................
       ( )

89. Infravaloran continuamente o meu esforzo profesional ................................
  
90.

91. Utilizan varias formas de facerme incorrer en erros
  
profesionais de maneira malintencionada.....................................................
92. Controlan aspectos do meu traballo de forma malintencionada
  
para intentar «pillarme nalgún renuncio».....................................................
93. Lánzanme insinuacións ou proposicións sexuais directas ou
  
indirectas................................................................................................

    ( )
    ( )
    ( )
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Á vista da definición que a continuación che mostramos, indica se es ou fuche (nos últimos seis
meses) vítima no teu traballo dalgún comportamento como o descrito
94. Acoso psicolóxico no traballo (mobbing) defínese como o repetido e persistente
ataque dunha ou máis persoas que buscan atormentar, frustrar, provocar, intimidar,
humillar, desgastar, anular, ou calquera outro comportamento a outra ou outras
persoas, co obxectivo de destruílas profesional e persoalmente.

SI

NON





De seguido, presentámosche unha serie de situacións similares ás anteriores co obxectivo de
comparar resultados.

95. Agáchanche información necesaria de xeito que dificultan o teu traballo .......
96. Recibes insinuacións sexuais que non desexas .............................................
97. Realízanse comentarios sobre ti que na túa opinión son ridículos ou
insultantes
98. Indícanche que leves a cabo un traballo inferior ao teu nivel de
competencia ou preparación .......................................................................
99. Prívante de responsabilidade nas tarefas laborais.........................................
100. Percibes rumores sobre ti ...........................................................................
101. Exclúente de actividades sociais cos compañeiros/ras de traballo ..................
102. Realizan comentarios ofensivos sobre ti ou a túa vida privada.......................
103. Insúltante verbalmente……………………………………………………………………….
104. Recibes atencións sexuais que non desexas………………………………………….
105. Recibes insinuacións ou indirectas dicíndoche que deberías abandonar o
teu traballo……………………………………………………………………………………
106. Recibes ameazas ou abusos físicos……………………………………….……………
107. Lémbranche de maneira continua os teus erros…………………………………..
108. Percibes hostilidade cara a ti……………………………………………………………..
109. Contéstanche con silencio ás preguntas ou intentos de participación nas
conversas………………………………………………………………………………………..
110. Infravalórase o resultado do teu traballo…………………………………………….
111. Infravalórase o esforzo que realizas no teu traballo………………………………
112. Os teus puntos de vista ou opinións non se teñen en conta………………….
113. Recibes mensaxes ou chamadas telefónicas ofensivas………………………….
114. Sénteste obxecto de bromas de mal gusto…………………………………………..
115. Infravalóranse os teus dereitos ou opinións por ser home ou muller.....…..
116. Infravalóranse os teus dereitos ou opinións pola túa idade…………..………
117. Sénteste explotado no teu traballo……………………………………………………..
118. Percibes reaccións molestas dos teus/túas compañeiros/ras por traballar
demasiado

Diariamente

Unha vez á
semana

Unha vez ao
mes

De vez en
cando

Nunca

Nos últimos 6 meses, con que frecuencia dirías que fuches obxecto dos seguintes
comportamentos no teu lugar de traballo? Marca cunha cruz o que corresponda.
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Totalmente de
acordo

De acordo

En desacordo

Totalmente en
desacordo

A continuación preséntanse unha serie de afirmacións que describen as situacións anteriores. Por
favor, indica o nivel de acordo ou de desacordo para cada unha delas.

119. Son unha fonte importante de tensión no teu traballo ...............................................

   
  

120. Esta tensión procede dos teus compañeiros/ras ........................................................

121. Esta tensión procede dos teus/túas

superiores/ras...............…………………………………..


122. Reducen a túa eficacia no traballo............................................................................
 
123. Son un grave problema no teu lugar de traballo........................................................
 
124. Reducen a túa motivación para facer as cousas ben..................................................
 











125. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como ameazante para elas
 
debido a que posúo competencias ou habilidades que elas non posúen................................

Totalmente de
acordo

De acordo

En desacordo

Totalmente en
desacordo

Por favor, sinala o teu grao de acordo coas seguintes afirmacións relacionadas co teu
contorno laboral.

 

126. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como alguén vulnerable ao que
   
poden agredir impune ou facilmente ................................................................................................
127. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como ameazante debido a que
non transixo con prácticas pouco éticas que elas realizan ou encobren

   

128. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como alguén moi diferente a
 
elas en aspectos importantes ................................................................................................

 

129. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como ameazante debido a que
 
aglutino a outros/tras traballadores/ras e son apreciado por eles/las................................

 

130. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como envexable debido a
  
cualidades humanas ou persoais que elas non posúen ................................................................



131. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como envexable debido a

situacións persoais ou familiares positivas ................................................................

  

132. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como ameazante debido a que

queren situar no meu posto a outra persoa ................................................................

  

133. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como ameazante debido a que
  
progresei moi rapidamente a miña carreira profesional................................................................



134. Algunhas persoas do meu contorno percíbenme como ameazante debido a que
  
non son ben considerado/da ou valorado/da por clientes................................................................



135. Algunhas persoas do meu contorno teñen un poder na organización que eu non
 
posúo................................................................................................................................
136. Creo que non teño nada que facer se teño que enfrontarme a algunhas persoas
do meu contorno ................................................................................................
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137. A túa resposta habitual ante este tipo de agresións pode cualificarse de (marca só unha

resposta, a que sexa máis habitual ás agresións):









pasiva (non fago nada) .....................................................................................................



evasiva (fuxo, poño terra por medio, voume do lugar da agresión) ......................................



agresiva (enfádome e contesto, ou estalo coa ira) ..............................................................



impotencia (afúndome na impotencia ou na desesperación) ................................................



depresiva (bótome a chorar ou póñome triste) ...................................................................



activa e asertiva (emprego as miñas habilidades ou recursos persoais para facer
fronte ás agresións)....................................................................................................................



denuncia (póñoo en comunicación de superiores/ras ou outras persoas)..............................



Como consecuencia dos procesos de mobbing sufridos, sinala o que corresponda:
138. Teño pensado iniciar trámites xudiciais ......................................................................................
SI  NON 
SI  NON 
139. Está en marcha un proceso xudicial...........................................................................................
140. Existe sentenza firme ao meu favor...........................................................................................
SI  NON 
141. Existe sentenza firme ao meu favor apelada polos demandados..................................................
SI  NON 
SI  NON 
142. Existe sentenza firme na miña contra ........................................................................................
143. Existe sentenza firme na miña contra apelada por min…………………………………………

SI  NON 

144. Existe unha peritaxe psicolóxica que confirma o proceso de mobbing ................................ SI  NON 
145. Existe unha peritaxe psicolóxica que non confirma o proceso de mobbing………………

SI  NON 

Examina a lista que se che ofrece a continuación e indica a frecuencia coa que che
ocorreu cada unha destas molestias nos últimos 6 meses:

Nunca

Raras veces

Poucas veces

Algunhas veces

Con relativa
frecuencia

Con moita
frecuencia

Frecuencia


147. Xaquecas, dores de cabeza ......................................................................... 
148. Indixestións ou molestias gastrointestinais................................................... 
149. Sensación de cansanzo extremo ou esgotamento ......................................... 
150. Tendencia a comer, beber ou fumar máis do habitual................................... 
151. Diminución do interese sexual..................................................................... 
152. Respiración entrecortada ou sensación de afogo .......................................... 
153. Diminución do apetito................................................................................. 
154. Tremores musculares (ex. tics nerviosos, pestanexo) ................................... 
155. Picadas ou sensacións dolorosas en distintas partes do corpo ....................... 
156. Tentacións fortes de non erguerse pola mañá .............................................. 
157. Tendencias a suar ou palpitacións ............................................................... 


































































146. Imposibilidade de prender no sono, durmir toda a noite seguida
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Por último, rematamos recollendo unha serie de datos sociodemográficos para poder efectuar
posteriormente análises agrupadas.
158. Idade: _______ anos.
159. Sexo:

Home 

Muller 

160. Estado civil:
Solteiro/ra 
Divorciado/da 

Casado/da 

Parella de feito 

Viúvo/va 

Separado/da-

Bacharelato 
Formación profesional 
161. Estudos realizados: Primaria 
Titulado/da superior 
Doutoramento 
Outros_____________ 
162. Anos de antigüidade na empresa: _______________________________________
163. Anos de antigüidade no posto: _________________________________________
164. Sector no que traballa (marque só unha opción):
Agricultura, gandería, caza e silvicultura
Pesca
Industrias extractivas
Industria manufactureira
Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga
Construción
Comercio, reparación de vehículos de motor
Hostalería
Transporte, almacenamento e comunicacións
Intermediación financeira
Actividades inmobiliarias e de alugamento, servizos empresariais
Administración pública, defensa e seguridade social obrigatoria
Educación
Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais
Outras actividades sociais e de servizos prestados á comunidade
Actividades dos fogares
Organismos extraterritoriais
165. Situación laboral: Eventual 

Fixo/xa 



















Outros  ___________________

166. Deixache de acudir ao teu posto de traballo por problemas derivados de mobbing?
Si  Duración (en días) _______________
Non 
167. Deixache de acudir ao teu posto de traballo por algún outro motivo recentemente?
Non 
Si  Duración (en días) _______________
168. Neste último caso, cal foi o motivo do teu absentismo? (Sinala todos os que sexan pertinentes)
Problemas familiares 
Problemas de transporte 
Problemas de saúde 
Outros
_________________ 
169. Estiveche de baixa nalgunha ocasión por problemas derivados de mobbing?
Si  Duración (en días) _______________
Non 
170. Estiveche de baixa nalgunha ocasión por algún outro motivo recentemente?
Si  Duración (en días) _______________
Non 
171. Neste último caso, cal foi o motivo da túa baixa laboral? (Sinala todos os que sexan pertinentes)
Enfermidade común 
Enfermidade profesional 
Accidente laboral  Accidente non laboral 
Depresión 
Estrés 
Outros ___________________ 
172. Asistiche a consulta psicolóxica ou psiquiátrica por problemas derivados de mobbing?
Si  Duración (en meses)___________
Non 
173. Asistiche a consulta psicolóxica ou psiquiátrica por algún outro motivo recentemente?
Si  Duración (en meses)___________ Non 

MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN

138

Anexos

ANEXO III

Departamento de Organización de Empresas e Comercialización
Facultade de Administración e Dirección de Empresas
Universidade de Santiago de Compostela
Avda. Alfonso X El Sabio, s/n. 27002 Lugo

A seguinte batería de tests forma parte dunha investigación científica
que está sendo desenvolvida pola Universidade de Santiago de
Compostela co obxectivo de detectar unha serie de problemas que
poden

estar

afectando

á

saúde

laboral

dos

traballadores/ras

asalariados/as galegos/gas, prestando un especial interese ás mulleres
traballadoras. A mencionada investigación estase a realizar ao amparo
da subvención concedida pola Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar – Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

Pedímosche a túa colaboración para cubrir as cuestións que seguen a
continuación. As respostas que se obteñan serán analizadas de xeito
absolutamente confidencial e sempre de maneira global (nunca
analizando enquisa a enquisa).

Lembra que a túa contestación e participación vai ser de grande axuda
para establecer e identificar a incidencia de posibles problemas laborais
no teu ámbito de traballo.

Moitas grazas pola túa colaboración.
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Por favor, le detidamente todas as preguntas e elixe a resposta que consideres máis axeitada
(marcándoa cunha cruz – X).
Só
Moitas Algunhas algunha
veces
veces
vez

Sempre

1.
2.

Tes que traballar moi rápido? .................................................................................

A distribución das tarefas é irregular e provoca que se che acumule o

traballo? ................................................................................................................

3.

Tes tempo de levares ao día o teu traballo?.............................................................


4.

Cústache esquecer os problemas do traballo? ..........................................................


5.

O teu traballo, en xeral, é desgastador emocionalmente? ................................

6.

O teu traballo require que agoches as túas emocións? .............................................


7.

Tes influencia sobre a cantidade de traballo que se che asigna? ...............................


8.

Tense en conta a túa opinión cando se che asignan tarefas? ................................


9.

Tes influencia sobre a orde na que realizas as tarefas?.............................................




10. Podes decidir cando fas un descanso? ................................................................


11. Se tes algún asunto persoal ou familiar, podes deixar o teu posto de traballo

polo menos unha hora sen ter que pedir un permiso especial?................................
12. O teu traballo requiere que teñas iniciativa? ............................................................

13. O teu traballo permite que aprendas cousas novas? .................................................

14. Sénteste comprometido coa túa profesión?..............................................................

15. Teñen sentido as túas tarefas? ...............................................................................

16. Fálaslles con entusiasmo da túa empresa a outras persoas? ................................

Nestes momentos, estás preocupado/da…

Moito

18. por se che cambian as tarefas contra a túa vontade? ...............................................


19. por se che varían o salario (que non cho actualicen, que cho baixen, que

introduzan un salario variable, que che paguen en especie, etc.? ................................
20. por se che cambian o horario (quenda, días da semana, horas de entrada

e saída) contra a túa vontade?................................................................................

Sempre

21. Sabes exactamente que marxe de autonomía tes no teu traballo?.............................

22. Sabes exactamente que tarefas son da túa responsabilidade?................................


23. Na túa empresa infórmaseche con suficiente antelación dos cambios que

poden afectar ao teu futuro? ..................................................................................
24. Reciben toda a información que precisas para realizares ben o teu

traballo? ................................................................................................................
25. Recibes axuda e/ou apoio dos teus compañeiros/ras? ..............................................

26. Recibes axuda e/ou apoio do teu/túa inmediato/ta superior/riora? ............................

27. O teu posto de traballo atópase illado do dos teus compañeiros/ras? ........................

28. No traballo, sentes que formas parte dun grupo? .....................................................

29. Os teus actuais xefes/fas inmediatos/tas planifican ben o traballo? ...........................

30. Os teus actuais xefes/fas inmediatos comunícanse ben cos

traballadores/ras? ................................................................................................











































































Pouco

Nada

Máis ou
Bastante menos

17. polo difícil que sería atopar outro traballo no caso de que quedases en

paro? ....................................................................................................................

Nunca































Só
Moitas Algunhas algunha
veces
veces
vez

Nunca

























































31. Que parte do traballo familiar e doméstico fas ti?
Son o principal responsable e fago a maior parte das tarefas familiares e domésticas
Fago aproximadamente a metade das tarefas familiares e domésticas
Fago máis ou menos unha cuarta parte das tarefas familiares e domésticas
Só fago tarefas moi puntuais
Non fago ningunha ou case ningunha destas tarefas
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Sempre

32. Se faltas algún día da casa, as tarefas domésticas que realizan quedan sen

facer?....................................................................................................................
33. Cando estás na empresa, pensas nas tarefas domésticas e familiares? ......................

34. Hai momentos nos que necesitarías estar na empresa e na casa ao mesmo

tempo?..................................................................................................................
35. Os meus superiores danme o recoñecemento que merezo................................



36. Nas situacións difíciles no traballo recibo o apoio necesario ................................
37. No meu traballo trátanme inxustamente ................................................................


38. Se penso en todo o traballo e esforzo que realicei, o recoñecemento que

recibo no meu traballo paréceme adecuado.............................................................

Só
Moitas Algunhas algunha
veces
veces
vez

Nunca









































Indica cal é o teu grao de satisfacción con… (marca cunha cruz o que corresponda)
Insatisfeito
Moi

Algo

Indiferente

Algo

Bastante

Moi

 
a limpeza, hixiene e salubridade do teu lugar de traballo .....................
 
o contorno físico e o espazo de que dispós no teu lugar de
 





















42.

a temperatura do teu local de traballo ................................................
 

43.

as relacións persoais cos/cas teus/túas superiores/ras .........................
 

44.

a supervisión que exercen sobre ti......................................................
 

45.

a proximidade e frecuencia con que es supervisado/da........................
 
o xeito en que os teus/túas superiores/ras xulgan a túa
 
tarefa ...............................................................................................
a “igualdade” e “xustiza” de trato que recibes por parte da
 
empresa ...........................................................................................


































































traballo .............................................................................................

50.

o apoio que recibes dos teus/túas superiores/ras ................................
 
o grao no que a empresa cumpre o convenio, as disposicións 

e leis laborais ....................................................................................
a maneira en que se realiza a negociación sobre aspectos
 
laborais na túa empresa................................................................

Nos últimos 6 meses, con que frecuencia dirías que fuches obxecto dos seguintes
comportamentos no teu lugar de traballo? Marca cunha cruz o que corresponda.
Por favor, anota tamén o número que corresponda ao autor ou autores dese comportamento en
concreto, de acordo coa seguinte escala: (1) Xefes/fas ou supervisores/ras; (2) Compañeiros/ras
de traballo; (3) Subordinados/das
Frecuencia

Todos os días

48.
49.

Varias veces á
semana

47.

Nunca

46.

Unha vez á
semana

40.
41.

os obxectivos e metas que debes acadar ................................

Poucas veces ao
ano ou menos
Unha vez ao mes
ou menos
Algunhas veces
ao mes

39.

Bastante

Satisfeito

Autor/
es

51. O/A meu/miña superior/riora restrinxe as miñas posibilidades
de comunicarme, falar ou reunirme con el/ela................................

      ( )
    ( )
Interrómpenme continuamente impedindo expresarme ................................
       ( )

52. Ignóranme, exclúenme, finxen non verme ou fanme “invisible”.....................
  
53.
54. Fórzanme a realizar traballos que van contra os meus
  
principios ou a miña ética………………. ..........................................................
55. Avalían o meu traballo de maneira non equitativa ou de xeito
  
malintencionado.........................................................................................
56. Déixanme sen ningún traballo que facer, nin sequera por
  
iniciativa propia……………………………………....................................................
57.

    ( )
    ( )

    ( )
Asígnanme tarefas ou traballos absurdos ou sen sentido ..............................
       ( )

58. Asígnanme tarefas ou traballos por debaixo da miña
 
capacidade profesional ou as miñas competencias................................

     ( )
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59. Asígnanme tarefas monótonas ou sen valor ou interese ningún.....................
  
60. Asígnanme unha carga de traballo insoportable de maneira
  
malintencionada
61. Asígnanme tarefas que poñen en perigo a miña integridade
  
física ou a miña saúde de maneira intencionada................................
62. Impídenme que adopte as medidas de seguridade necesarias
  
para realizar o meu traballo coa debida seguridade ................................
63. Ocasiónanme gastos con intención de prexudicarme
  
economicamente ........................................................................................
64. Prohíbenlles aos/ás meus/miñas compañeiros/eiras ou colegas
  
falar comigo...............................................................................................
65. Minusvaloran e botan por terra o meu traballo, non importa o
  
que eu faga ...............................................................................................
66. Acúsanme inxustificadamente de incumprimentos, erros, fallos
  
inconcretos e difusos ..................................................................................
67. Recibo críticas e reproches por calquera cousa que faga ou
  
decisión que tome no meu traballo..............................................................
68. Amplifícanse e dramatízanse de maneira inxustificada erros
  
pequenos ou intranscendentes ................................................................
69. Humíllanme, desprézanme ou minusvalóranme en público en
  
presenza de colegas ou de terceiros ............................................................
70. Ameázanme con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de
  
contrato, expedientes, despedimento, traslados, etc.) ................................
71. Intentan illarme dos meus compañeiros/ras dándome traballos
ou tarefas que me afastan fisicamente deles................................   
72. Distorsionan malintencionadamente o que digo ou fago no
  
meu traballo ..............................................................................................

Todos os días

Varias veces á
semana

Unha vez á
semana

Poucas veces ao
ano ou menos
Unha vez ao
mes ou menos
Algunhas veces
ao mes

Nunca

Anexos

Autor/
es

    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )
    ( )

    ( )
    ( )
Menosprézanme persoal ou profesionalmente ................................       ( )

73. Intentan buscarme as cóxegas para «facerme explotar»...............................
  
74.

75. Fan burla de min ou bromas intentando ridiculizar a miña
 
forma de falar, de andar, etc. ................................................................
76. Recibo feroces e inxustas críticas sobre aspectos da miña vida
 
persoal ................................................................................................

     ( )

 

Recibo ameazas por escrito ou por teléfono no meu domicilio .......................
   
Bérranme, ou elevan a voz para intimidarme ................................   

77. Recibo ameazas verbais ou mediante xestos intimidatorios ...........................
  
78.
79.

80. Abanéanme, empúxanme ou asobállanme fisicamente para
  
intimidarme ...............................................................................................
81.
















(
(
(
(

)
)
)
)

    ( )
Fan bromas inapropiadas e crueis sobre min................................        ( )

82. Inventan e difunden rumores e calumnias sobre min de
 
maneira malintencionada ................................................................
83. Prívanme de información imprescindible e necesaria para facer
 
o meu traballo
84. Limitan malintencionadamente o meu acceso a cursos,
 
promocións, ascensos, etc. ................................................................
85. Atribúenme malintencionadamente condutas ilícitas ou
 
antiéticas para prexudicar a miña imaxe e reputación................................

     ( )
     ( )
     ( )
     ( )
    ( )

86. Recibo unha presión indebida para sacar adiante o traballo ..........................
  
87. Asígnanme prazos de execución ou cargas de traballo
  
irrazonables ...............................................................................................
88. Modifican as miñas responsabilidades ou as tarefas para
  
executar sen dicirme nada ................................................................

    ( )

    ( )
    ( )
Intentan persistentemente desmoralizarme..................................................
       ( )

89. Infravaloran continuamente o meu esforzo profesional ................................
  
90.

91. Utilizan varias formas de facerme incorrer en erros
  
profesionais de maneira malintencionada.....................................................
92. Controlan aspectos do meu traballo de forma malintencionada
  
para intentar «pillarme nalgún renuncio».....................................................
93. Lánzanme insinuacións ou proposicións sexuais directas ou
  
indirectas................................................................................................

    ( )
    ( )
    ( )
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Á vista da definición que a continuación che mostramos, indica se es ou fuche (nos últimos seis
meses) vítima no teu traballo dalgún comportamento como o descrito
94. Acoso psicolóxico no traballo (mobbing) defínese como o repetido e persistente
ataque dunha ou máis persoas que buscan atormentar, frustrar, provocar, intimidar,
humillar, desgastar, anular, ou calquera outro comportamento a outra ou outras
persoas, co obxectivo de destruílas profesional e persoalmente.

SI

NON





Se de 51 a 93 sinalan 2 ou máis condutass (frecuencia 4, 5 ou 6) E/OU 94=si, entonces MOBBING.
Se MOBBING = SI, cubrir todo e se MOBBING = NO, cubrir todo excepto gris
174. Por favor, sinala cal/es cres que foron as causas ou razóns do mobbing? (Marca cunha X

todas as que correspondan)
A envexa ou celos por competencias ou capacidades que posúo.........................................................



O éxito profesional ou recibir felicitacións ou recoñecementos ............................................................



O éxito na miña vida persoal ou disfrutar de situacións persoais ou familiares envexables



Ser diferente dos demáis en algo (cultura, raza, procedencia xeográfica, educación, persoalidade,
orientación sexual, etc.) ...................................................................................................................
Ser ou semellar vulnerable (estar en posición de dependencia, ser minusválido, ter algún problema
físico, etc.) ......................................................................................................................................
Supoñer unha ameaza para outras persoas (pola miña progresión profesional, polas miñas
habilidades que outros non posúen, etc.) ..........................................................................................





175. A túa resposta habitual ante este tipo de agresións pode cualificarse de (marca só unha

resposta, a que sexa máis habitual ás agresións):
pasiva (non fago nada) ....................................................................................................................



evasiva (fuxo, poño terra por medio, voume do lugar da agresión) .....................................................



agresiva (enfádome e contesto, ou estalo coa ira) .............................................................................



impotencia (afúndome na impotencia ou na desesperación) ...............................................................



depresiva (bótome a chorar ou póñome triste) ..................................................................................
activa e asertiva (emprego as miñas habilidades ou recursos persoais para facer fronte ás
agresións) .......................................................................................................................................
denuncia (póñoo en comunicación de superiores ou outras persoas)...................................................





Como consecuencia dos procesos de mobbing sufridos, sinala o que corresponda:
176. Teño pensado iniciar trámites xudiciais ......................................................................................
SI  NON 
177. Está en marcha un proceso xudicial...........................................................................................
SI  NON 
178. Existe sentenza firme ao meu favor...........................................................................................
SI  NON 
179. Existe sentenza firme ao meu favor apelada polos/las demandados/das ................................
SI  NON 
180. Existe sentenza firme na miña contra ........................................................................................
SI  NON 
181. Existe sentenza firme na miña contra apelada por min……………………………………………………SI  NON 
182. Existe unha peritaxe psicolóxica que confirma o proceso de mobbing ................................ SI  NON 
183. Existe unha peritaxe psicolóxica que non confirma o proceso de mobbing……………………

SI  NON 

184. Os procesos de mobbing sufridos, provocáronche algún tipo de consecuencia física na túa saúde?
Si  Indica cal________________________________________ Non 
185. Asistiche a consulta psicolóxica ou psiquiátrica por problemas derivados de mobbing?
Si  Duración (en meses)___________
Non 
186. Asistiche a consulta psicolóxica ou psiquiátrica por algún outro motivo?
Si  Duración (en meses)___________ Non 
187. Deixache de acudir ao teu posto de traballo por problemas derivados de mobbing?
Si  Duración (en días) _______________
Non 
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188. Deixache de acudir ao teu posto de traballo por algún outro motivo nos últimos 6 meses ?
Si  Duración (en días) _______________
Non 
189. Neste último caso, cal foi o motivo do teu absentismo? (Sinala todos os que sexan pertinentes)
Problemas de transporte 
Problemas de saúde 
Outros __________ 
Problemas familiares 
190. Estiveche de baixa nalgunha ocasión por problemas derivados de mobbing?
Si  Duración (en días) _______________
Non 
191. Estiveche de baixa nalgunha ocasión por algún outro motivo?
Si  Duración (en días) _______________
Non 
192. Neste último caso, cal foi o motivo da túa baixa laboral? (Sinala todos os que sexan pertinentes)
Enfermidade común 
Enfermidade profesional 
Accidente laboral  Accidente non laboral 
Depresión 
Estrés 
Outros ___________________ 

Por último, rematamos recollendo unha serie de datos sociodemográficos para poder efectuar
posteriormente análises agrupadas.
193. Idade: _______ anos.
194. Sexo:

Home 

Muller 

195. Estado civil:
Solteiro/ra 
Divorciado/da 

Casado/da 

Parella de feito 

Viúvo/va 

Separado/da-

196. Estudos realizados: Primaria 
Bacharelato 
Formación profesional 
Titulado superior 
Doutoramento 
Outros_____________ 
197. Anos de antigüidade na empresa: _______________________________________
198. Anos de antigüidade no posto: _________________________________________
199. Sector no que traballa (marque só unha opción):
Agricultura, gandería, caza e silvicultura
Pesca
Industrias extractivas
Industria manufactureira
Produción e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga
Construción
Comercio, reparación de vehículos de motor
Hostalería
Transporte, almacenamento e comunicacións
Intermediación financeira
Actividades inmobiliarias e de alugamento, servizos empresariais
Administración pública, defensa e seguridade social obrigatoria
Educación
Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais
Outras actividades sociais e de servizos prestados á comunidade
Actividades dos fogares
Organismos extraterritoriais
200. Situación laboral: Eventual 

Fixo/xa 



















Outros  ___________________

MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN

144

