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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξερευνήσει την ικανότητα για την 

διαχείριση των συγκρούσεων εντός του εργασιακού χώρου και πιο συγκεκριμένα στον 

δημόσιο τομέα. Μελετώνται τα αίτια των συγκρούσεων, τα αποτελέσματά τους, η σημασία 

της διαπραγμάτευσης, της επικοινωνίας και των συναισθημάτων και παρουσιάζονται οι 

ικανότητες διαχείρισης των εργασιακών συγκρούσεων. Εκτός από την δευτερογενή 

βιβλιογραφική έρευνα, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει και την διαδικασία προσωπικών 

συνεντεύξεων που αποτελεί την πρωτογενή έρευνα. Η μέθοδος που υιοθετήθηκε είναι η 

ποιοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε συναδέλφους, καθώς η συγγραφέας της 

παρούσας εργασίας απασχολείται στον δημόσιο τομέα. Η διπλωματική εργασία 

ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της ανάλυσης που προκύπτουν από τα αποτελέσματα 

της βιβλιογραφικής επισκόπησης σε συνδυασμό με τα πραγματικά δεδομένα από την 

πρωτογενή έρευνα. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο καταμερισμός της εργασίας, οι 

ευθύνες που αναλαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος, η συμπεριφορά και η επικοινωνία στο 

εργασιακό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές συγκρούσεις και την 

αντιμετώπισή τους. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση Συγκρούσεων, Χώρος Εργασίας, Επικοινωνία, Συμπεριφορά, 

Συναισθήματα 

 

ABSTRACT  

 
The aim of this dissertation is to explore the capability of managing the conflicts in the 

workplace and more specifically at the public sector. The causes of conflicts, their 

consequences, the importance of negotiation, communication and emotions are investigated 

and the capabilities of conflicts management in the workplace are presented. Apart from the 

secondary literature review, this study also involves the procedure of personal interviews that 

constitutes the primary research. The method adopted is qualitative research via personal 

interviews to colleagues, as the author of this dissertation works at the public sector. This 

dissertation ends up with the conclusions of literature review in combination with the real 

results/data from the primary research. The results demonstrate that the distribution of labour, 

the responsibilities that each employee undertakes, behavior and communication in the 

workplace play a decisive role at labour conflicts and their management.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η επικοινωνία και η αποτελεσματικότητά της βασίζεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά και 

την κατανόηση. Ο παράγοντας “άνθρωπος” παίζει σημαντικό ρόλο για την πορεία και το 

μέλλον μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού (Αντωνάκης, 2012). 

 

Ο σύγχρονος άνθρωπος αφιερώνει μεγάλο κομμάτι του χρόνου του, περίπου το 30% στο 

χώρο της εργασίας. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι και δεν είναι μηχανές, 

έχουν αισθήματα και είναι λογικό να προκύπτουν διαφορές και εντάσεις μεταξύ τους οι 

οποίες μπορεί να οδηγήσουν με τη σειρά τους σε συγκρούσεις, αν δεν επιλυθούν γρήγορα και 

άμεσα. Με αυτό τον τρόπο κάθε μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρείται απαραίτητη 

προκειμένου να αναλυθεί και η συμπεριφορά του ατόμου στον εργασιακό του χώρο καθώς 

μέσω αυτής μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα εργασίας, η παραγωγικότητα των εργαζομένων 

και κατ’ επέκταση το κέρδος της επιχείρησης ή του οργανισμού (Αντωνάκης, 2012, Δούμα, 

2014). 

 

Η έρευνα αυτή ασχολείται με τις συγκρούσεις που διαδραματίζονται στον εργασιακό χώρο 

ανάμεσα στα μέλη μιας επιχείρησης-οργανισμού. Οι συγκρούσεις αποτελούν ένα 

καθοριστικής σημασίας και διαχρονικό θέμα για την κοινωνία μας και όπως έχει διαπιστωθεί 

οι διοικήσεις και οι μάνατζερς καταναλώνουν ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό από τον 

εργασιακό τους χρόνο προκειμένου να τις επιλύσουν (Αντωνάκης, 2012).  

 

O σκοπός του ερευνητικού προβλήματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να 

εξερευνήσει την ικανότητα για την διαχείριση των συγκρούσεων εντός του εργασιακού 

χώρου και πιο συγκεκριμένα στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, επιχειρείται να εξεταστούν οι 

τρόποι με τους οποίους διαχειρίζονται οι εργασιακές συγκρούσεις με σκοπό την σταδιακή 

μείωσή τους και εν τέλει την οριστική εξάλειψή τους. 

 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόστηκε είναι η ποιοτική έρευνα μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων σε συναδέλφους, καθώς η συγγραφέας της παρούσας εργασίας εργάζεται στον 

δημόσιο τομέα. Η ποιοτική έρευνα βασίζεται, επομένως, στις προσωπικές συνεντεύξεις και 

υπάρχουν δύο περιπτώσεις/σενάρια. Στην περίπτωση 1 υπήρξαν 13 απαντήσεις, ενώ στην 

περίπτωση 2 το δείγμα των συναδέλφων που απάντησαν είναι 6.  
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Όσον αφορά την δομή της εργασίας, αρχικά ορίζεται η έννοια της σύγκρουσης και 

αναλύονται οι μορφές των συγκρούσεων. Μελετώνται τα αίτια των συγκρούσεων σε μια 

επιχείρηση – οργανισμό. Αυτά αφορούν κυρίως τις επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης οι οποίες είναι ιδαίτερα έντονες στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Η δυσμενής 

οικονομική κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η Ελλάδα, το ασταθές εργασιακό περιβάλλον, 

ο αριθμός των απολύσεων, των περικοπών καθημερινά και η πληθώρα των επιχειρήσεων που 

δίνουν την δική τους μάχη για να επιβιώσουν, δημιουργούν μία ασταθή, αβέβαιη και 

απειλητική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους. Εντός αυτού του κλίματος όλο και 

αυξάνεται ο ανταγωνισμός των εργαζομένων που συχνά οδηγεί σε συγκρούσεις στον 

εργασιακό χώρο. Η ελλιπής ασφάλεια, το δυσάρεστο περιβάλλον, ο υψηλός φόρτος εργασίας 

και οι χαμηλοί μισθοί συμβάλουν καθοριστικά στην δημιουργία εντάσεων εντός της 

επιχείρησης/οργανισμού οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε συγκρούσεις μεταξύ των 

εργαζομένων και ενδεχομένως και με τη διοίκηση (Αντωνάκης, 2012). Περιγράφοντας την 

διαδικασία της σύγκρουσης αλλά και τις συνέπειες της, θετικές και αρνητικές, 

πραγματοποιείται μία προσπάθεια να εξεταστούν οι τρόποι πρόληψης ή ακόμα και 

αντιμετώπισης της σύγκρουσης αλλά και του ανταγωνισμού. Στη συνέχεια υπογραμμίζεται η 

σημασία της διαπραγμάτευσης, της επικοινωνίας και των συναισθημάτων για την διαχείριση 

των συγκρούσεων και παρουσιάζονται οι ικανότητες που κρίνονται ως οι πιο χρήσιμες, οι 

βασικότερες και οι πιο αποτελεσματικές. Στο τέλος ύστερα από την μελέτη περιπτώσεων 

ακολουθεί η συζήτηση επιχειρώντας να καταλήξει σε περιορισμούς και ευκαιρίες για 

περαιτέρω μελλοντική έρευνα, χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις.  
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα οριστεί η έννοια της σύγκρουσης και θα αναλυθούν οι μορφές των 

συγκρούσεων και τα αίτια τους σε μια επιχείρηση – οργανισμό. Επιπρόσθετα, θα μελετηθεί η 

διαδικασία της σύγκρουσης καθώς και τα στάδια από τα οποία αποτελείται. Στο τέλος του 

κεφαλαίου θα περιγραφεί η διαχείριση συγκρούσεων και θα δοθεί ο ορισμός της ομάδας.  

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 
Οι συγκρούσεις αποτελούν αναπόφευκτο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων. Εμφανίζονται 

καθημερινά στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή, έχοντας διαφορετική 

ένταση και σημασία για την ζωή μας σε κάθε περίσταση (Βασιλείου, 2013). Σύγκρουση 

ουσιαστικά είναι μία διαδραστική διαδικασία που προκαλείται εξαιτίας της ασυμβατότητας, 

διαφωνίας, ή αντίδρασης μεταξύ των ατόμων ή ομάδων (Pondy, 1997). Με άλλα λόγια η 

σύγκρουση αποτελεί μια ανοιχτή ή κλειστή αντιπαράθεση για την οποία δεν έχει επιτευχθεί η 

αποτελεσματική της αντιμετώπιση (Παπαδοπούλου, 2012). Η σύγκρουση θεωρείται ένα 

αρνητικό γεγονός, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρές επιδράσεις στον καθένα 

(Αντωνάκης, 2012). 

  

Η οργανωσιακή σύγκρουση πραγματοποιείται όταν τα μέλη της οργάνωσης ενεργούν ή 

υιοθετούν στάσεις οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με εκείνες των συναδέλφων τους ή των 

υπόλοιπων μελών που αξιοποιούν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της οργάνωσης 

(Παπαδοπούλου, 2012, Rahim, 2001). Είναι αρκετά πιθανόν, η σύγκρουση στον χώρο 

εργασίας να προκαλέσει σοβαρές επιδράσεις στη λειτουργία καθώς και την παραγωγικότητα 

τόσο της οργάνωσης αλλά και του ηθικού της ομάδας. Πολλές βέβαια είναι και οι 

περιπτώσεις όπου η σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει στην ανανέωση της οργάνωσης ή σε 

κάποιου είδους λειτουργική μετεξέλιξη. Σε πολλές περιπτώσεις οι διαπροσωπικές διαφωνίες, 

η αντιζηλία, ο ανταγωνισμός και άλλες μορφές σύγκρουσης έχουν θετική αξία για τους 

εμπλεκόμενους και συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα του κοινωνικού συστήματος 

μέσα στο οποίο εμφανίζονται. (Αντωνάκης, 2012, Walton, 1969).  
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Η σύγκρουση ορίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ομάδων. Η κάθε μία από τις ομάδες 

αυτές αντιλαμβάνεται ότι η άλλη ομάδα παρεμποδίζει τις προσπάθειες της ώστε να επιτύχει 

τους στόχους της (Griffin and Moorhead, 1986). Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι η 

σύγκρουση εμφανίζεται όταν μία ομάδα επιδιώκει τα συμφέροντα της, σε βάρος των 

συμφερόντων της άλλης ομάδας (Αντωνάκης, 2012). 

 

Οι συγκρούσεις μπορούν να εμφανιστούν λόγω κακής επικοινωνίας, δυσπιστίας, κακής και 

μη αποτελεσματικής διοίκησης, ύπαρξη παρεξηγήσεων κα. Είναι εμφανές ότι η σύγκρουση 

αποτελεί μία κατάσταση όπου η συμπεριφορά ενός ατόμου ή ομάδας σκόπιμα επιδιώκει να 

εμποδίσει την επίτευξη των στόχων ενός άλλου ατόμου ή ομάδας (Robbins, 1993, 

Μπουραντάς, 2002). 

 

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την σύγκρουση και ως μία πάλη ή μια κατάσταση  

ανταγωνισμού ή εχθρικών συμπεριφορών οι οποίες προέρχονται από αντικρουόμενα 

συμφέροντα, ανάγκες ή και επιθυμίες (Αντωνάκης, 2012).     

 

Σε κάθε σύγκρουση, δύο τουλάχιστον μέλη, οι αποκαλούμενοι παράγοντες, βρίσκονται σε 

διαμάχη και παρουσιάζουν διαφωνία γύρω από ένα θέμα. Οι παράγοντες μπορεί να είναι 

άτομα, εταιρείες, κράτη, πολιτικά κόμματα και άλλοι (Pawlak, 1998).  

 

Η σύγκρουση ορίζεται ως μία αλληλεπίδραση ενός συγκεκριμένου τύπου, που σημαδεύεται 

από προσπάθεια παρεμπόδισης, διάφορες πράξεις περιορισμού και προκαταλήψεων και από 

αντίσταση ή ανταπόδοση ενάντια σε αυτές τις προσπάθειες (Katz and Kahn, 1978). 

 

Η αδυναμία λήψης απόφασης όσον αφορά την πορεία της ομάδας, είτε γιατί τα άτομα δεν 

μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, είτε γιατί δεν υπάρχει μοναδική και από κοινού 

αποδεκτή λύση, προκαλεί και εμφανίζει τη σύγκρουση (Αντωνάκης, 2012, March and Simon, 

1958).  

 

Οι συγκρούσεις έχουν  πάντοτε και μία συναισθηματική πτυχή, πρόκειται για μία 

συναισθηματική διεργασία που γεννά δυνατά συναισθήματα και στις δύο πλευρές. Εκτός από 

τα συναισθήματα οργής και θυμού που δημιουργούνται, η σύγκρουση γεννά και 

συναισθήματα λύπης στενοχώριας εγκατάλειψης και αγωνίας (Βασιλείου, 2013).  
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Οι ορισμοί για τη σύγκρουση είναι πολλοί, ανεξάρτητα όμως από τον κάθε ορισμό, μπορούμε 

να καταλήξουμε ότι η σύγκρουση αποτελεί μια δυσλειτουργία, αλλά εάν υπάρξει σωστός 

χειρισμός της μπορεί να βοηθήσει την οργάνωση σε πολύ μεγάλο βαθμό να πετύχει τους 

στόχους της και να εξελιχθεί (Αντωνάκης, 2012).  

 

1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 

Οι οργανωσιακές συγκρούσεις χωρίζονται σε ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις, δηλαδή 

συγκρούσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός της οργάνωσης και εξωεπιχειρησιακές 

συγκρούσεις, δηλαδή συγκρούσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων οργανώσεων. Οι 

ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις χωρίζονται περεταίρω σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

συγκρούσεων (Rahim et al., 2000). Χωρίζοντας λοιπόν τις συγκρούσεις σε ατομικό 

(διαπροσωπικές συγκρούσεις) και σε ομαδικό (μεταξύ ατόμων, ομάδων οργανώσεων) 

επίπεδο μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες συγκρούσεων (Παπαδοπούλου, 2012): 

 

Διαπροσωπικές συγκρούσεις: 

 

• Οι συγκρούσεις ισοτιμίας αφορούν την δυσκολία επιλογής μεταξύ δύο ή 

περισσότερων στόχων ή ενεργειών από το άτομο, τις οποίες μπορεί να θεωρεί ότι έχει 

την ίδια ή διαφορετική ωφέλεια. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος θα δυσκολευτεί 

να διαλέξει ανάμεσα σε υπερωριακή εργασία που θα του προσφέρει περισσότερα 

χρήματα και στον ελεύθερο χρόνο του, που μπορεί να αξιοποιήσει με την οικογένεια 

και τα αγαπημένα του πρόσωπα. 

 

• Οι συγκρούσεις διπλής εκτίμησης εμφανίζονται όταν ένα άτομο δυσκολεύεται να 

επιλέξει μεταξύ περισσότερων στόχων επειδή οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι πιθανόν 

να περιέχουν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. 

 

• Οι συγκρούσεις επιλογής αρνητικών συνεπειών εμφανίζονται στις περιπτώσεις που 

το άτομο είναι υποχρεωμένο να επιλέξει στόχους που περιλαμβάνουν μονάχα 

αρνητικές συνέπειες, παραδείγματος χάριν ένας εργαζόμενος που εμπλέκεται στις 

αποφάσεις για εκτεταμένες απολύσεις ή περικοπές μισθών που προγραμματίζει η 

εταιρεία του (Παπαδοπούλου, 2012). 
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Ομαδικές συγκρούσεις: 

 

Δημιουργούνται μεταξύ ατόμων, ομάδων, οργανώσεων κλπ, περιλαμβάνουν τις εξής 

κατηγορίες συγκρούσεων. 

 

• Συγκρούσεις κατανομής. Για την ύπαρξη της σύγκρουσης κατανομής υπάρχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

 

 Ύπαρξη ωφέλειας που είναι εύκολο να κατανεμηθεί. 

 Άτομα που διεκδικούν ένα μέρος της ωφέλειας. 

 Αντιθέσεις και ανταγωνισμός μεταξύ των ατόμων για την κατανομή και το μοίρασμα 

των ωφελειών. 

 Η επιθυμία του κάθε ατόμου για την απουσία άλλων διεκδικητών και την 

αποκλειστική εκμετάλλευση της επιδιωκόμενης ωφέλειας. 

 

• Οι συγκρούσεις ανταλλαγής βασίζονται στη σχέση ανταλλαγής ωφελειών των ατόμων. 

Σε αυτή την περίπτωση ο καθένας από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμεί την απουσία των 

υπολοίπων, διότι με την απουσία τους δεν θα έχει την ευκαιρία να καρπωθεί την ωφέλεια 

την οποία και διεκδικεί. 

 

• Οι συγκρούσεις συντονισμού συμβαίνουν όταν τα συστήματα στόχων πολλών 

διεκδικητών περιλαμβάνονται σε ένα γενικότερο σύστημα στόχων. Η αιτία των 

συγκεκριμένων συγκρούσεων οφείλεται στην δημιουργία μηχανισμών συντονισμού, 

αλλά και στη συμπεριφορά τους κατά την πραγματοποίηση των ενεργειών.  

 

• Οι συγκρούσεις συνεργασίας προκύπτουν μεταξύ των ατόμων που συνεργάζονται 

μεταξύ τους, τα συστήματα στόχων των οποίων δεν βρίσκονται σε σχέση ανταλλαγής ή 

κατανομής, αλλά συμπράττουν μεταξύ τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τρίτους, με 

τους οποίους βρίσκονται σε σχέση ανταλλαγής ή κατανομής (Παπαδοπούλου, 2012).    

 

Οι συγκρούσεις όμως μπορούν να ταξινομηθούν και στις εξής κατηγορίες: 

 

• Συγκρούσεις γραμμικών – επιτελικών στελεχών. 
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• Ιεραρχικές συγκρούσεις, εκείνες δηλαδή που λαμβάνουν χώρα μεταξύ διάφορων 

ιεραρχικών επιπέδων. 

• Λειτουργικές συγκρούσεις που συμβαίνουν μεταξύ των διάφορων λειτουργιών ή 

των τμημάτων μιας επιχείρησης.  

• Συγκρούσεις μεταξύ τυπικής και άτυπης οργάνωσης μιας επιχείρησης. 

• Συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων 

• Συγκρούσεις ανάμεσα σε συλλόγους εργαζομένων και στη διοίκηση. 

• Συγκρούσεις του ίδιου ατόμου με τον εαυτό του, οι οποίες αναλύθηκαν διεξοδικά 

παραπάνω (Παπαδοπούλου, 2012, Αντωνάκης, 2012). 

 

Υπάρχει ο εξής ισχυρισμός «Η κατηγοριοποίηση των οργανωσιακών συγκρούσεων είναι μια 

αυθαίρετη διαδικασία και επίσης η σύγκρουση αποτελεί ένα ευρύ φαινόμενο όπου οι τύποι 

και οι πηγές των συγκρούσεων είναι αναρίθμητοι». (Tjosvold, 2008:445-454). 

 

1.3 ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο των 

οργανωσιακών συγκρούσεων μέσα σε μια επιχείρηση, βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

διάγνωση καθώς και η κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών που τις δημιουργούν. Όλες οι 

συγκρούσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι αν αντιμετωπιστούν με τον σωστό τρόπο μπορούν να 

εφοδιάσουν με θετικά αποτελέσματα τα εμπλεκόμενα άτομα, αλλά και ολόκληρο το 

περιβάλλον εργασίας. Ωστόσο όμως, οι συγκρούσεις δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν θετικά 

εάν δεν εντοπιστούν οι αιτίες που τις δημιουργούν πρώτα. Θα μελετήσουμε διεξοδικά 

παρακάτω, τις πιθανές αιτίες που δημιουργούν έντονες συγκρούσεις μέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον (Αντωνάκης, 2012, Παπαδοπούλου, 2012, Μπουραντάς, 2002).   

 

«Οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων ορίζονται με την ταυτόχρονη δημιουργία αντίθετων 

τάσεων, όσον αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη μιας συγκεκριμένης πορείας δράσης. Οι 

κύριες αιτίες των συγκρούσεων είναι:   

 

□ Παρανόηση λόγω κακής επικοινωνίας  

□ Διαφορετικές/Αντίθετες προσωπικότητες 
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□ Διαφορετικές Αξίες και Στόχοι  

□ Απόδοση κάτω ή και πάνω του προτύπου  

□ Διαφορές για τη μέθοδο εκτέλεσης των εργασιών 

□ Ασαφή όρια ευθύνης 

□ Ασαφή όρια εξουσίας 

□ Έλλειψη/αδυναμία συνεργασίας 

□ Ανταγωνισμός για περιορισμένους πόρους 

□ Μη συμμόρφωση με κανόνες και πολιτικές  

□ Προσωπικοί λόγοι/προβλήματα 

□ Διαφορετικές απόψεις – θέσεις για τις ανταμοιβές 

□ Διαφορετικές ή και αντίθετες επιλογές για τους στόχους και την πορεία της 

επιχείρησης» (Χυτήρης, 2001:216). 

 

Σύγκρουση Ρόλων 

 

«Σύγκρουση ρόλων εμφανίζεται όταν το άτομο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

ενός ή περισσότερων ατόμων που αποτελούν το πλαίσιο ρόλου του. Η ένταση της 

σύγκρουσης ρόλων εξαρτάται από τη δύναμη των πιέσεων που ασκούνται από τους πομπούς 

και την επιθυμία του δέκτη να ανταποκριθεί. Υπάρχουν 4 είδη σύγκρουσης ρόλων, όταν 

παρατηρείται:  

 

1. Ασυμβατότητα ρόλων: Η σύγκρουση δημιουργείται όταν το άτομο αντιμετωπίζει μια 

κατάσταση στην οποία ταυτόχρονα διαφορετικές ή αντίθετες προσδοκίες δημιουργούν 

ασυνέπεια. Η συμμόρφωση του ατόμου προς ένα σύνολο προσδοκιών καθιστά αδύνατη 

τη συμμόρφωση του προς τον άλλο ρόλο. Συγκρουσιακή κατάσταση μπορεί να 

δημιουργηθεί και όταν το σύστημα αξιών του ατόμου του επιβάλλει την μη εκτέλεση 

κάποιων ρόλων. 
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2. Ασάφεια ρόλου: Όταν οι απαιτήσεις του ρόλου δεν είναι σαφείς το άτομο δεν ξέρει 

ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Η αντίληψη που έχει για το ρόλο του μπορεί να διαφέρει από 

εκείνη των άλλων που περιμένουν από αυτόν συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Δημιουργούνται έτσι συγκρούσεις για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες, εξουσία, 

ευθύνη, εκτέλεση έργων πρότυπα απόδοσης κλπ. 

 

3. (Υπερβολικά) πολλοί ρόλοι: Η σύγκρουση δημιουργείται όταν από το άτομο ζητείται να 

υποδυθεί πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Αφού το άτομο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε 

όλους τους ρόλους  βρίσκεται σε σύγκρουση – ποιόν να υποδυθεί; Σε ποιόν να 

ανταποκριθεί πρώτα και πλήρως; Η περίπτωση να μην μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί 

στις υπερβολικές απαιτήσεις ενός μόνο ρόλου είναι κάτι διαφορετικό και έχει να κάνει με 

τον υπερβολικό φόρτο απαιτήσεων σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.  

 

4. Ελάχιστα απαιτητικός ρόλος: Το άτομο βρίσκεται σε σύγκρουση, όταν οι απαιτήσεις 

του ρόλου του είναι πολλοί λίγες και αισθάνεται ότι δεν προσφέρει όσο θα μπορούσε ή 

αισθάνεται ότι δεν αξιοποιείται» (Χυτήρης, 2001:226-228). 

 

Συγκρούσεις Ομάδων  

  

«Αναφέρονται σε συγκρούσεις και διαφορές μεταξύ ομάδων, τμημάτων ή διευθύνσεων μέσα 

σε μια επιχείρηση. Οι αιτίες που δημιουργούνται αυτές οι αιτίες είναι:  

 

□ Αλληλεξαρτήσεις καθηκόντων  

□ Εξαρτήσεις στόχων 

□ Μη ύπαρξη σωστών κριτηρίων εκτίμησης, απόδοσης και ανταμοιβών 

□ Διαφορές μεταξύ ομάδων 

□ Προβλήματα σε σχέση με την κατανομή κοινών πόρων, ιδίως αν οι πόροι δεν είναι 

αρκετοί» (Χυτήρης, 2001:232-233). 
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Σύμφωνα με βασικό στοιχείο του γραμμικού τυπικού συστήματος οργάνωσης, ο κάθε 

υφιστάμενος θα πρέπει να λαμβάνει εντολές από μονάχα έναν προϊστάμενο. Σε περίπτωση 

όμως, όπου δεν συμβαίνει αυτό και κάθε υφιστάμενος έχει να λογοδοτήσει σε περισσότερους 

από έναν προϊστάμενο, δημιουργούνται συγκρούσεις, εξαιτίας της αλληλοεπικάλυψης ρόλων 

και ο εργαζόμενος, τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να αποδώσει, εξαιτίας πιθανών 

διαφορετικών καθοδηγήσεων ή εντολών που λαμβάνει από τους διαφορετικούς 

υφιστάμενους, αλλά και λόγω του άγχους από τις πολλαπλές αναθέσεις εργασίας που έχει 

(Μπουραντάς, 2002). 

 

Οι συγκρούσεις προκαλούνται πολλές φορές και έπειτα από την λήψη ορισμένων 

αποφάσεων. Αυτό συμβαίνει διότι η λήψη μιας απόφασης μπορεί να θεωρηθεί και απειλή για 

τη θέση ορισμένων εργαζομένων, ακόμα και για την εξουσία κάποιου διοικητικού στελέχους. 

Ας μελετήσουμε ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Σε περίπτωση που 

αποφασιστεί αγορά αυτόματης μηχανής συσκευασίας σε μια εταιρεία που μέχρι στιγμής η 

συσκευασία έτοιμων ενδυμάτων πραγματοποιείται από τρεις συσκευάστριες, σημαίνει ότι 

μελλοντικά οι συγκεκριμένες συσκευάστριες, είτε θα πρέπει να απολυθούν, είτε να γίνουν 

γαζώτριες (δηλαδή να μεταβάλλουν το αντικείμενο εργασίας τους.  Σε γενικές γραμμές 

προβλήματα και συγκρούσεις παρουσιάζονται με την λήψη αποφάσεων και αυτό οφείλεται 

κυρίως στην αβεβαιότητα και στους κινδύνους που εμπλέκονται σε εναλλακτικές λύσεις 

(Μπουραντάς, 2002).   

 

Τα αίτια μιας σύγκρουσης μπορούν ακόμη να εμπεριέχουν κοινές οργανωτικές καταστάσεις, 

όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση που εμφανίζονται διαφορές σους στόχους μεταξύ 

μονάδων οργανισμού, τα μη συγκεκριμένα όρια καθηκόντων που πολλές φορές δημιουργούν 

έντονες παρεξηγήσεις καθώς και την αλληλεξάρτηση διάφορων δραστηριοτήτων (Walton, 

1969). Επιπλέον, πολλές είναι οι περιπτώσεις που συγκρούσεις εμφανίζονται όταν 

εργαζόμενοι νιώθουν πως απειλούνται ή πως οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους καταπιέζονται 

(Αντωνάκης, 2012). 

 

Η έλλειψη σωστής επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων και των ομάδων σε μια επιχείρηση 

προκαλεί παρεννοήσεις, παρεξηγήσεις και αρνητισμό. Ως αποτέλεσμα πραγματοποιείται 

κακή μετάδοση, αλλαγμένο περιεχόμενο, αλλά και παράδοση λανθασμένου μηνύματος και 

πολλές φορές παραλείπονται σημαντικές πληροφορίες (Μπουραντάς, 2002). Σημαντικό αίτιο 

της ελαττωματικής επικοινωνίας, αποτελούν οι κακές συνθήκες στον χώρο εργασίας, οι 
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διαφορετικές αντιλήψεις και τα πιστεύω των εμπλεκόμενων ατόμων καθώς και η έλλειψη 

υπομονής (Βαγιάτης, 2008). 

 

Η έλλειψη επαρκών πόρων σε μια επιχείρηση δεν εξασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών 

των εργαζομένων. Κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν ελλείψεις και παράπονα. Στη 

συνέχεια για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους συμμετέχουν σε συνδικάτα. Τα 

υψηλόβαθμα στελέχη σπάνια συμφωνούν με τις απαιτήσεις και διαμαρτυρίες των 

συνδικάτων, οπότε και οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες (Mullins, 1996). 

 

Δεν αποτελούν λίγες οι φορές που εργαζόμενοι νιώθουν πως γίνονται διακρίσεις εις βάρος 

τους σε σχέση με άλλους εργαζομένους (αντιμετώπιση, αμοιβή, άδειες, bonus, δώρα, 

προαγωγή). Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος μέσα σε μια ομάδα ο οποίος νιώθει ότι 

αναλαμβάνει μεγάλο φόρτο εργασίας σε σχέση με τους συνεργάτες του, είναι λογικό  να 

νιώθει αδικημένος και να παραπονεθεί ή να αντιδράσει άσχημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ώστε 

να μην υπάρχουν εντάσεις και συγκρούσεις θα πρέπει ο προϊστάμενος της ομάδας να 

συζητήσει με τα μέλη της ομάδας και να χωρίσει την εργασία σε ισότιμες υποχρεώσεις που 

θα έχει ο κάθε εργαζόμενος, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται κάποιος περισσότερο και να μην 

νιώθει αδικημένος (Ingram, 2017).   

 

Το αρνητικό feedback έχει ως σκοπό να μας επισημάνει τα λάθη και τις αδυναμίες μας ώστε 

γινόμαστε καλύτεροι. Πολλοί όμως είναι αυτοί που το αντιλαμβάνονται αρνητικά. Μεγάλες 

οπότε είναι και οι πιθανότητες σύγκρουσης μετά από ένα αρνητικό feedback. Μπορεί να 

υπάρξει έντονη αντιπαράθεση κατευθείαν μεταξύ προϊστάμενου και υφιστάμενου . Υπάρχει 

όμως και η περίπτωση, η σύγκρουση να μην είναι άμεση, δηλαδή να μην εκδηλώσει ο 

υφιστάμενος απευθείας στον εργοδότη του ότι ενοχλήθηκε, αλλά να το μεταφέρει με σχόλια 

στους συνεργάτες του και να δημιουργηθεί έντονο αρνητικό κλίμα (Ingram, 2017).  

 

Στην περίπτωση ύπαρξης προσωπικών προβλημάτων, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να γίνει η 

παραδοχή του ατόμου για την ύπαρξη του προβλήματος και στη συνέχεια να γίνει διερεύνηση 

για την αναγνώριση της αιτίας που προκαλεί το πρόβλημα. Ας υποθέσουμε πως ένας 

εργαζόμενος, τον τελευταίο καιρό και σε συχνή βάση, καταφθάνει αργοπορημένος στην 

εργασία του. Μερικές από τις αιτίες που θα μπορούσε να πηγάζει η συγκεκριμένη 

καθυστέρηση αποτελούν οι εξής (Δούμα, 2014):  
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o Να έχουν αλλάξει ή καταργηθεί κάποια από τα δρομολόγια των μέσων μαζικής 

μεταφοράς που χρησιμοποιεί και να μην έχει προλάβει να προσαρμοστεί ή να μην έχει 

πρόσβαση σε κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει πόση ώρα 

νωρίτερα θα πρέπει να ξεκινήσει από την κατοικία του ώστε να προλάβει το νωρίτερο 

δρομολόγιο. 

 

o Να γίνονται έργα στο οδικό δίκτυο, το οποίο συνεπάγεται με κλείσιμο ορισμένων 

δρόμων για τα οχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση με αποτέλεσμα να αργεί χωρίς 

να φταίει ο ίδιος. 

 

o Επειδή το τελευταίο διάστημα δεν μένει απόλυτα ικανοποιημένος από την εργασία 

του, ως αντίδραση, να θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αργεί χωρίς να του κάνεις 

κάποιος παρατήρηση. 

 

o Επειδή θεωρεί ότι η δουλειά και η προσφορά του είναι παραπάνω από το 

συνηθισμένο, υπάρχει περίπτωση να πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να προσέλθει στην 

εργασία του με καθυστέρηση, οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί. 

 

o Να πρέπει να πραγματοποιήσει κάποια από τα εργασιακά του καθήκοντα από το σπίτι 

ή να του έχουν ανατεθεί εξωτερικές εργασίες που να τον καθυστερούν. 

 

o Να αισθάνεται κουρασμένος λόγω εργασίας ή άλλων ψυχολογικών – προσωπικών 

προβλημάτων που μπορεί να έχει τη συγκεκριμένη περίοδο και να του είναι αδύνατο 

να ξυπνήσει τα πρωινά. Πιθανό, στη συγκεκριμένη περίπτωση να παρουσιάζει και 

κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο μέλος της οικογένειας του να παρουσιάζει κάποιο 

πρόβλημα υγείας και να χρειάζεται να επισκέπτεται τα πρωινά το νοσοκομείο (Δούμα, 

2014). 

 

Οι παραπάνω λόγοι αναφέρθηκαν έτσι ώστε να τονίσουμε ότι η καθυστέρηση ενός ατόμου 

στον εργασιακό του χώρο μπορεί να οφείλεται από εξωτερικούς παράγοντες και όχι από την 

αμέλεια του ίδιου του ατόμου. Το άτομο μπορεί να παρουσιάζει επιπλέον προσωπικά 

προβλήματα και δυσκολίες, όπως για παράδειγμα χωρισμό, ασθένεια, οικονομικές δυσκολίες 

κλπ που να του προκαλούν συναισθηματική φόρτιση, έντονα συναισθήματα και άγχος 

(Δούμα, 2014). 
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Η αντίληψη των συναισθημάτων μας αλλά και τον άλλων γύρω μας, αποτελεί ιδιαίτερα 

σημαντικό παράγοντα για την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργασίας. Η 

συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την δημιουργία καλού 

κλίματος ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους ηγέτες μιας εταιρίας και στην αποφυγή 

συγκρούσεων (Goleman, 1999). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αιτίες των συγκρούσεων, μεταξύ των ατόμων στο εργασιακό 

περιβάλλον ποικίλουν. Πάντα όμως θα πρέπει να τις διερευνούμε, να τις εντοπίζουμε, να τις 

επεξεργαζόμαστε και να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης τους, ώστε να τις 

ξεπεράσουμε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην βγάζουμε βεβιασμένα συμπεράσματα όταν 

επικρατεί μία κατάσταση, να έχουμε κατανόηση, υπομονή και με τον διάλογο να 

προσπαθούμε να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις (Αντωνάκης, 2012).  
  

1.4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Οι συγκρούσεις που εμφανίζονται μεταξύ των ατόμων και των ομάδων αποτελούν ένα 

συνηθισμένο καθημερινό φαινόμενο που υπάρχει στο εργασιακό περιβάλλον.  Άτομα και 

διαφορετικές ομάδες που παρουσιάζουν διαφορετικές αξίες, ικανότητες, γνώσεις, στόχους 

αντιλήψεις κλπ είναι υποχρεωμένοι να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να μην 

δημιουργούν εντάσεις (Παπαδοπούλου, 2012). 

 

Αφού σε πρώτο στάδιο ορίσαμε τη σύγκρουση και είδαμε και τις μορφές της, ας μελετήσουμε 

τώρα το πώς καταλαβαίνουμε την παρουσία της. 

 

Τα σημάδια της σύγκρουσης μπορεί να είναι εμφανή μπορεί όμως και όχι. Συνήθως η 

σύγκρουση γίνεται αισθητή όταν έχει φτάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο και τα 

συναισθήματα είναι έντονα. Η σύγκρουση όμως ξεκινά από απλές ενοχλήσεις ή από αίσθημα 

δυσφορίας και σιγα σιγά εξελίσσεται και κλιμακώνεται σε κρίση (Βασιλείου, 2013). 
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Γράφημα 1.1: Σημάδια μίας σύγκρουσης (Πηγή: Βασιλείου, 2013:21) 

 

Πιο αναλυτικά τα στάδια είναι: 

 

• Δυσφορία: Η δυσφορία είναι μια αίσθηση. Πιθανόν να μην έχει ειπωθεί κάτι 

συγκεκριμένο που να ενοχλήσει ένα άτομο, αλλά μπορεί μία συνεχόμενη στάση 

κάποιου άλλου ή γενικά μια κατάσταση να τον ενοχλεί και να του δημιουργεί έντονα 

το συναίσθημα της δυσφορίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι που νοιώθουν δυσφορία 

δεν μπορούν να ονοματίσουν το πρόβλημα και δεν γνωρίζουν επακριβώς γιατί έχουν 

το συγκεκριμένο συναίσθημα. 

 

• Περιστατικό: Το περιστατικό είναι μία συναλλαγή με κάποιον άλλον που αφήνει ένα 

από τα δύο άτομα ή και τα δύο με δυσάρεστη αίσθηση και εκνευρισμό. 

 

• Παρεξήγηση: Στο συγκεκριμένο στάδιο μπερδεύονται οι προθέσεις των δύο πλευρών, 

παρανοούνται λόγια και καταστάσεις και πολλά μηνύματα είναι ασαφή. 

 

• Ένταση: Ακολουθεί η ένταση. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από αρνητικές 

συμπεριφορές και αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων.  

 

• Κρίση: Έρχεται λοιπόν η στιγμή εκείνη όπου μεταβάλλεται η συμπεριφορά του 

ατόμου, δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει όπως στο παρελθόν καθώς έχουν 

προηγηθεί εντάσεις και παρεξηγήσεις. Σχέσεις κινδυνεύουν και έρχονται στιγμές που 

το άτομο δεν αντέχει άλλο και φτάνει σε σημείο παραίτησης, λεκτικής ή σωματικής 

βίας κλπ (Βασιλείου, 2013). 
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Η διαδικασία της σύγκρουσης αποτελείται από 5 φάσεις (Αντωνάκης, 2012, Βαγιάτης, 2008): 

 

1ο στάδιο: Το πρώτο στάδιο αποτελείται από την δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων 

για την πρόκληση μιας σύγκρουσης στο χώρο εργασίας, προσωπικά χαρακτηριστικά 

επικοινωνία κλπ. Πολλές φορές η σύγκρουση δεν είναι εμφανής. Παρότι δεν μπορούμε να τη 

διακρίνουμε, είναι υπαρκτή και εντοπίζει διαφορές, αδυναμίες κλπ.    

 

2ο στάδιο: Στο δεύτερο στάδιο η σύγκρουση πλέον γίνεται αντιληπτή. Εργαζόμενοι και 

διοίκηση αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της και ξεκινάει ένας αγώνας για την αναζήτηση των 

αιτιών που την προκάλεσαν. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια θα λέγαμε ώστε να φθάσουν οι 

εμπλεκόμενοι σε μία συμφωνία. 

 

3ο στάδιο: Στο στάδιο αυτό, ανάλογα με τις εκτιμήσεις που έχουν κάνει τα εμπλεκόμενα 

μέρη κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο σταδίων, τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στο 

παρελθόν αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, θα αποφασίσουν ποια 

στρατηγική επιθυμούν να ακολουθήσουν ώστε να αντιμετωπίσουν τη σύγκρουση.  

 

Παρουσιάζονται παρακάτω μερικές μορφές στρατηγικής: 

 

• Ανταγωνισμός: Με τον ανταγωνισμό, προσπαθούμε ώστε να επιτύχουμε αυτό που 

θέλουμε σε βάρος του άλλου. Εκμεταλλευόμαστε την εξουσία που έχουμε, τις απειλές 

καθώς και την οποιαδήποτε υπεροχή ώστε να υποχρεώσουμε την άλλη πλευρά να 

συμφωνήσει με τη δική μας λύση. Οι επιλογές εδώ είναι δύο (κερδίζω-χάνεις) 

 

• Αποφυγή: Σε αυτή την περίπτωση αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε τη σύγκρουση 

δηλαδή την αγνοούμε. Όταν αγνοούμε κάτι, καθυστερεί και η λήψη της απόφασης 

που πρέπει να πάρουμε διότι περιμένουμε πως όλα θα βελτιωθούν με το πέρασμα του 

χρόνου. Φυσικά όμως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εξελιχθεί η κατάσταση προς το 

χειρότερο, εφόσον οι αιτίες παραμένουν. Τα αισθήματα, οι προοπτικές αλλά και οι 

ανάγκες του κάθε ατόμου που συμμετέχει στη σύγκρουση είναι αποτυπωμένες με 

αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια δηλαδή χάνω-χάνεις 

 

• Συμβιβασμός: Η συγκεκριμένη στρατηγική οδηγεί σε μία έντονη αναζήτηση της 

λύσης, η οποία θα επιτρέψει στα άτομα που εμπλέκονται στη σύγκρουση να 
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ξεπεράσουν τα προβλήματα τους και να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην 

εργασία τους. Το ζητούμενο δεν είναι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση αλλά ένας 

δίκαιος συνδυασμός θετικών και αρνητικών σημείων και για τις δυο πλευρές ώστε να 

μπορέσουν και οι δύο να αποδεχτούν το αποτέλεσμα. 

 

• Διευθέτηση: με την διευθέτηση βάζουμε στην άκρη το ατομικό μας συμφέρον και 

επιδιώκουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της άλλης πλευράς. Το χαρακτηριστικό αυτής 

της περίπτωσης είναι ότι δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε τον άλλο. Επομένως εδώ 

το αποτέλεσμα είναι χάνω-κερδίζεις. 

 

• Συνεργασία: Εδώ δύο πλευρές επιδιώκουν να συνεργαστούν ώστε από κοινού να 

βρουν μία κοινή λύση, η οποία θα είναι ικανή να ικανοποιήσει τις ανάγκες και των 

δύο πλευρών. Τα βήματα που περιλαμβάνει η εξής στρατηγική είναι τα παρακάτω: 

 

 Γίνεται παραδοχή της σύγκρουσης και από τις δύο πλευρές. Οι δύο 

πλευρές ενημερώνουν η μία την άλλη για τους στόχους τους αλλά και για 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την κατάσταση από την σκοπιά 

της άλλης, ώστε να κατανοήσει η μια τις ανάγκες της άλλης, οι οποίες θα 

πρέπει να ικανοποιηθούν. 

 

 Η σύγκρουση σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζεται και από τις δύο 

πλευρές, ως πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει σύντομα να βρεθεί λύση.  

 

 Γίνεται έντονη αναζήτηση ώστε να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες 

και θα ικανοποιήσουν  τις ανάγκες και των δύο πλευρών. Οι εναλλακτικές 

λύσεις αυτές, θα πρέπει να μπορούν να αποτελέσουν σύνθεση απόψεων. 

 

 Τέλος θα επιλεχθεί η πλέον κατάλληλη λύση, δηλαδή η λύση εκείνη η 

οποία θα ικανοποιεί τις ανάγκες των δύο πλευρών. Σε περίπτωση που 

χρειαστεί, οι δύο πλευρές συνεργάζονται και για την υλοποίηση της λύσης 

που αποφάσισαν να δεχτούν (Βαγιάτης, 2008).  

 

4ο στάδιο: Είναι το στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου εκφράζεται η στάση που κρατάμε, 

αλλά και   η στρατηγική που πιστεύουμε ότι είναι η καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη 
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σύγκρουση. Το κύριο ζήτημα σε αυτό το στάδιο είναι η συμπεριφορά που έχουμε τόσο εμείς 

αλλά και οι άλλοι. Οι βασικές ικανότητες επικοινωνίας που θα εξετάσουμε σε ακόλουθο 

κεφάλαιο αποτελούν καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων. 

Η κατάλληλη στρατηγική καθώς και τα καλύτερα πλάνα δεν θα επιτύχουν σε περίπτωση που 

δεν συνοδεύονται από αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας. Επίσης υπάρχει και μεγάλη 

περίπτωση να οδηγήσουν σε χειρότερη κατάσταση. 

 

5ο στάδιο: Το τελευταίο αυτό στάδιο αφορά τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από 

τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ή και όχι 

η σύγκρουση. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας των εμπλεκόμενων ατόμων ή και ομάδων. Σε περίπτωση που δεν ήταν 

αποτελεσματική η επίλυση της σύγκρουσης, πιθανόν να υπάρξει έλλειψη εμπιστοσύνης 

μεταξύ των εργαζομένων που εξαρτάται ο ένας από τον άλλον στην εκτέλεση της εργασίας 

του. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα αρνητικά αποτελέσματα δεν επηρεάζουν μονάχα τα άτομα 

που εμπλέκονται στη σύγκρουση, αλλά αντιθέτως αντανακλώνται και στα υπόλοιπα μέλη του 

εργασιακού χώρου. Η παραγωγικότητα όλης της ομάδας επηρεάζεται αρνητικά και τελικά 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της οργάνωσης. Στην περίπτωση όπου η 

σύγκρουση αντιμετωπίζεται  σωστά ,έχει αποτελέσματα θετικά στα άτομα που εμπλέκονται, 

διότι κατά τη διάρκεια μίας σύγκρουσης τα άτομα αναθεωρούν τις απόψεις τους και 

αναζητούν νέες προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους. Και σε αυτήν 

βέβαια τη περίπτωση το αποτέλεσμα θα επηρεάσει το γενικό περιβάλλον του εργασιακού 

χώρου θετικά καθώς θα υπάρχει θετικό κλίμα και κατά συνέπεια μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα εργασίας (Αντωνάκης, 2012, Βαγιάτης, 2008). 

 

Υπόδειγμα σύγκρουσης 

 

Ένα υπόδειγμα σύγκρουσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στα στελέχη μια επιχείρησης, διότι τα 

βοηθά στο να διαγνώσουν τις βασικές καταστάσεις συγκρούσεων τις οποίες θα κλιθούν να 

αντιμετωπίσουν. Το υπόδειγμα το οποίο θα παρουσιάσουμε έπειτα, τονίζει ότι χρειάζονται 

διαφορετικές προσεγγίσεις για τις διαφορετικές μορφές των συγκρούσεων.  Οι μεταβλητές 

του υποδείγματος είναι οι εξής (Χυτήρης, 2001): 
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Μεταβλητή αντίθετων στόχων: Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με το αν και πόσο οι στόχοι των 

ατόμων ή των ομάδων που συγκρούονται είναι ασυμβίβαστοι. Η τιμή της συγκεκριμένης 

μεταβλητής μεταβάλλεται από υψηλή ως και χαμηλή (Χυτήρης, 2001).  

 

Μεταβλητή συμβατών στόχων: Η οποία είναι ανάλογη με τον βαθμό που ένας ή περισσότεροι 

στόχοι των ατόμων μεμονωμένα ή των ομάδων που συγκρούονται θεωρούνται συμβατοί, 

δηλαδή όχι αντίθετοι. Η μεταβλητή αυτή εμφανίζεται στον οριζόντιο άξονα και κυμαίνεται 

από χαμηλές ως ψηλές τιμές (Χυτήρης, 2001). 

 

Η σταυροειδή ταξινόμηση των παραπάνω δύο μεταβλητών οδηγεί στη δημιουργία του 

σχετικού υποδείγματος: 

 

Υπόδειγμα σύγκρουσης 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

“ΧΑΝΩ – ΚΕΡΔΙΖΩ” 

(Σοβαρές συγκρούσεις) 

ΜΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

(Σχετικά σοβαρές έως 

σοβαρές συγκρούσεις) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

(Καθόλου ή ελάχιστα 

σοβαρές συγκρούσεις) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

“ΚΕΡΔΙΖΩ-ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ” 

(Ελάχιστα έως σχετικά 

σοβαρές συγκρούσεις) 

 

 

 

Γράφημα 1.2: Υπόδειγμα Σύγκρουσης (Πηγή: Χυτήρης, 2001:221) 

 

Το παραπάνω υπόδειγμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την διάγνωση της φύσης της 

σύγκρουσης δύο ή και περισσότερων ατόμων ή ομάδων.  

 

Καταλαβαίνουμε από το υπόδειγμα ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και ακολουθηθεί 

διαφορετική προσέγγιση για διαφορετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα σε μία κατάσταση 

ΚΕΡΔΙΖΩ – ΧΑΝΩ είναι χρήσιμο να ακολουθήσουμε τη διαδικασία ανάμιξης τρίτου 

προσώπου (προϊστάμενος ο οποίος αναλαμβάνει να διευθετήσει την διαφωνία δύο 

Πολύ 

Λίγο 

Μικρή Μεγάλη Συμβατότητα 
 

Αντίθετοι 
στόχοι 
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υπαλλήλων). Από την άλλη πλευρά μια μεικτή κατάσταση καλό θα ήταν να αντιμετωπιστεί 

μέσα από βελτιωμένες προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων και αντιπαραθέσεων. 

 

Στην επιλογή της πιο κατάλληλης και αποτελεσματικής μεθόδου, επηρεαζόμαστε από μια 

σειρά παραγόντων. Μερικοί από αυτούς του παράγοντες αποτελούν οι εξής: 

 

• Ο χρόνος που διαθέτουμε για την επίλυση της σύγκρουσης 

• Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εμπλεκόμενων ατόμων αλλά και η 

γενική νοοτροπία που επικρατεί σε κάθε οργάνωση 

• Η σημασία των αιτιών που προκάλεσαν τη σύγκρουση 

• Καταστάσεις όπου μερικές στρατηγικές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές πχ όταν μία 

συμβιβαστική λύση είναι δυσλειτουργική για την οργάνωση (Χυτήρης, 2001). 

 

1.4.1 ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

Οι φάσεις της σύγκρουσης στον εργασιακό χώρο είναι συνήθως οι εξής: 

 

• Η σιωπηρή σύγκρουση: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι λόγοι που προκαλούν τη 

σύγκρουση υφίστανται, διότι τα άτομα δρουν σε σχέσεις αλληλεξάρτησης, όπου 

υπάρχει περίπτωση να ανακύψουν ασύμβατοι στόχοι. 

 

• Η αντιληπτή σύγκρουση: Εδώ ένα ή περισσότερα άτομα αντιλαμβάνονται πως η 

κατάσταση τους χαρακτηρίζεται από ασυμβατότητα και αλληλεξάρτηση. 

 

• Η αισθητή σύγκρουση: Τα άτομα ξεκινούν εδώ να προσωποποιούν την αντιληπτή 

σύγκρουση, επικεντρώνονται στα θέματα της σύγκρουσης και έπειτα σχεδιάζουν τις 

στρατηγικές διαχείρισης. 

 

• Η έκδηλη σύγκρουση: Η σύγκρουση κατά πάσα πιθανότητα εμφανίζεται μέσω της 

επικοινωνίας.  
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• Μετά τη σύγκρουση: Μετά τη σύγκρουση εμφανίζονται βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια αποτελέσματα στα άτομα, αλλά και στο εργασιακό περιβάλλον 

(Αντωνάκης, 2012). 

 

1.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 

Διαχείριση της σύγκρουσης αποτελεί ουσιαστικά, η πράξη αναγνώρισης και διαχείρισης της 

με έναν λογικό και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς να θίγει κάποιο άτομο. Για να γίνει 

αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων απαιτούνται ικανότητες και δεξιότητες 

διαπραγμάτευσης, επίλυσης προβλημάτων καθώς και επικοινωνίας. Η διαχείριση 

συγκρούσεων ορίζεται επίσης και ως η συστηματική διαδικασία η οποία σκοπεύει στην 

εύρεση και εφαρμογή αμοιβαίων αποτελεσμάτων για τα άτομα της σύγκρουσης. Αυτά τα 

αποτελέσματα δίνουν την ευκαιρία στην ομάδα ή τον οργανισμό να λειτουργεί πιο 

αποτελεσματικά, αλλά και να επιτυγχάνει τους στόχους του. Ουσιαστικά ο κύριος ρόλος και 

σκοπός της διαχείρισης συγκρούσεων είναι να παρεμποδίσει την εμφάνιση των συγκρούσεων 

οι οποίες προκαλούν δυσλειτουργίες στο χώρο εργασία και οι οποίες με τη σειρά τους 

προκαλούν μείωση της απόδοσης των εργαζομένων (Αντωνάκης, 2012, Rahim, 2001). 

 

Όλοι οι μάνατζερ τυπικών ή και άτυπων ομάδων θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

και να προβαίνουν σε ενέργειες, για την διευθέτηση συγκρούσεων οι οποίες μπορεί να 

δημιουργήθηκαν στην δική τους ομάδα ή και όχι. Οι ομάδες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα 

παρακάτω βήματα (Χυτήρης, 2001): 

 

1. Η κάθε ομάδα ξεχωριστά αναπτύσσει άριστες σχέσεις με την άλλη 

2. Οι ομάδες ύστερα έρχονται σε συνάντηση ώστε να συζητήσουν και να καταλήξουν σε 

ένα αποδεκτό πλαίσιο σχέσεων. 

3. Η κάθε μία ομάδα θα κλιθεί να περιγράψει την παρούσα σχέση που επικρατεί με την 

άλλη ομάδα. 

4. Οι ομάδες συναντώνται ώστε να συμφωνήσουν και να καταλήξουν στον τύπο της 

σχέσης που υπάρχει μεταξύ τους. 

5. Αναπτύσσεται ανάλογο σχέδιο, συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειών ώστε να επιτευχθεί η 

αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους. 
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6. Υπάρχει μία προκαθορισμένη ημερομηνία όπου γίνεται έλεγχος προόδου και 

αποτελεσματικότητας της σχέσης του και επεξεργάζονται κάποια σχέδια αν φυσικά 

αυτό είναι απαραίτητο (Χυτήρης, 2001). 

 

Καθοριστικός παράγοντας στην διευθέτηση της σύγκρουσης αποτελεί ο βαθμός 

ενδιαφέροντος που δείχνουν τα άτομα και οι ομάδες  για τα συμφέροντα και τις ανάγκες 

της αλλά και για τα συμφέροντα και τις ανάγκες των υπολοίπων. 

 

Στο σχήμα ακολουθεί ένα υπόδειγμα διευθέτησης διομαδικής σύγκρουσης με βάση τις 

παραπάνω δύο μεταβλητές ενδιαφέροντος που αναφέρθηκαν. 

  

Υπόδειγμα διευθέτησης διομαδικής σύγκρουσης. 

 

 

Στυλ Πιεστικό 

 

(κερδίζω – χάνω) 

 

 

Στυλ Συνεργατικό  

 

(κερδίζω – κερδίζεις) 

 

 

Στυλ αποφυγής 

Αδιαφορία 

 

 

 

Στυλ παραχώρησης 

 

 

 

 

Γράφημα 1.3: Υπόδειγμα διευθέτησης διομαδικής σύγκρουσης (Πηγή: Χυτήρης, 2001:236) 

 

Μερικοί τρόποι αντιμετώπισης της σύγκρουσης από την πλευρά των μάνατζερ είναι: 

 

• Προσφορά περισσότερων πόρων στους εργαζόμενους ή στις ομάδες. 

• Διεύρυνση της αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάμεσα στις ομάδες. Γενικότερα θα 

πρέπει να φροντίζουν, ώστε να έχουν πλήρη επίβλεψη της κατάστασης που 

Στυλ 
Συμβατικό 

Υψηλό 
 

Χαμηλό 

Υψηλό Χαμηλό 

Ενδιαφέρον 
για τα ίδια 

συμφέροντα 

Ενδιαφέρον για τα ίδια 
συμφέροντα των άλλων 
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επικρατεί και στο αν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ διάφορων ομάδων ή και 

ατόμων της ίδιας ομάδας. 

• Να προσπαθούν να θέτουν υψηλότερους στόχους. 

• Να έχουν ηγετικές δεξιότητες και πειθώ ώστε να μπορούν να πείσουν τους 

συμμετέχοντες της σύγκρουσης να συνεργαστούν. 

• Να νοιάζονται και να φέρουν σε επαφή τις ομάδες ή τα άτομα που συγκρούονται 

ώστε να διαπραγματευτούν για τη σύγκρουση. 

• Να πείσουν τα άτομα για την εμπλοκή τρίτου ατόμου που παίζει τον ρόλο 

διαμεσολαβητή στη σύγκρουση (Χυτήρης, 2001). 

 

1.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 

Δύο ή και περισσότερα άτομα τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται 

από την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχουν μπορούν να θεωρηθούν ομάδα. Αυτό δηλαδή 

σημαίνει ότι τα άτομα έχουν τακτική επαφή μεταξύ τους και ότι βρίσκονται σε συχνή 

επικοινωνία. Επίσης ότι εξαιτίας της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης το άτομο επηρεάζει τις 

αντιλήψεις και τις πράξεις των άλλων ατόμων. 

 

Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι ομάδες είναι τα εξής: 

 

• Κοινή αντίληψη των ατόμων. 

• Η επιδίωξη της ικανοποίησης των αναγκών τους με αμοιβαίο τρόπο. 

• Οι κοινοί στόχοι που έχουν. 

• Η οργάνωση που έχουν, δηλαδή οι ρόλοι που έχουν συνεννοηθεί να έχουν με τους 

κοινούς αποδεκτούς κανόνες. 

• Η αλληλεξάρτηση που δημιουργείται μεταξύ των ατόμων (Αντωνάκης, 2012). 
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2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξερευνηθούν οι επιδράσεις της σύγκρουσης και του στρες στον 

εργαζόμενο και θα αναλυθούν τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα των 

συγκρούσεων.  

 

2.1 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ  

 
Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους 

Έλληνες. Η κατάσταση της οικονομικής κρίσης και οι συνθήκες που επικρατούν οδηγούν τον 

άνθρωπο σε ιδιαίτερα πιεστικές καταστάσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βιώνει το 

άτομο συνεχώς μία αγχώδης κατάσταση. Μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να 

προκληθούν, είναι ψυχολογικές εκδηλώσεις, αισθήματα αποτυχίας, εκδηλώσεις αποφυγής της 

εργασίας, πονοκέφαλοι, ανησυχίες, κακή διάθεση, τρέμουλο κλπ (Αντωνάκης, 2012).  

 

Ότι συμβαίνει στη ζωή του εργαζομένου τον επηρεάζει είτε αυτό έχει άμεση σχέση μαζί του 

δηλαδή για παράδειγμα οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσει, είτε συμβαίνει στο κοινωνικό 

του περίγυρο.  Όταν οι άνθρωποι βιώνουν προβλήματα γίνονται πιο οξύθυμοι, πολλές φορές 

δεν σκέπτονται λογικά και παραφέρονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεσπούν σε τρίτα 

άτομα και να δημιουργούν διαπληκτισμούς.  Όμως και οι συγκρούσεις επηρεάζουν έντονα 

ψυχολογικά τον κάθε εργαζόμενο και έχουν επίδραση στη ζωή του (Αντωνάκης, 2012). 

 

Η δουλειά μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτή είναι που μας εξασφαλίζει τα 

απαραίτητα για να ζήσουμε και διότι περνάμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στο χώρο 

εργασίας μας μαζί με τους συνεργάτες μας. Είναι αποδεδειγμένο πως οι άνθρωποι που δεν 

τους αρέσει η δουλειά τους είναι δυστυχισμένοι. Την ένταση και τη δυσαρέσκεια τους την 

εμφανίζουν στην οικογένεια τους, σε φίλους και κατά αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι 

συγκρούσεις. Και εκείνοι όμως που παρότι αγαπούν τη δουλειά τους έχουν εντάσεις στην 

εργασία τους είτε με τον προϊστάμενο, είτε με τους συνεργάτες τους, ξεσπούν πολλές φορές 

σε τρίτους. Συμπεραίνουμε ότι οι συγκρούσεις επιδρούν έντονα στην ψυχολογία του ατόμου 

και πολλές φορές συντελούν στο να μεταβληθεί η συμπεριφορά του. Αποτέλεσμα είναι η μία 
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σύγκρουση να φέρνει την άλλη, το άτομο να βρίσκεται σε μία συνεχής ένταση, να έχει άγχος 

ανησυχίες και να χάνει τη ψυχική ηρεμία του (Αντωνάκης, 2012). 

 

2.1.1 ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 
Όλα όσα προαναφέρθηκαν συμβαίνουν διότι οι άνθρωποι δεν έχουμε μάθει να 

διαχειριζόμαστε σωστά τις συγκρούσεις (Αντωνάκης, 2012, Παπαδοπούλου, 2012). Η 

σύγκρουση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο αν το εκμεταλλευτούμε, μπορεί να μας 

οδηγήσει στη μάθηση, στην καινοτομία, στην απόδοση της ομάδας, καθώς και στην 

ανάπτυξη του εαυτού μας. Αυτό συμβαίνει όταν:  

 

• Η σύγκρουση δεν εστιάζεται στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά στα καθήκοντα. 

• Τα καθήκοντα αυτά δεν παρουσιάζουν δυσκολία και πολυπλοκότητα. 

• Υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται στη σύγκρουση και 

παρουσιάζουν κοινούς στόχους. 

• Επίσης, τα άτομα αναζητούν να βρουν λύσεις μέσω εποικοδομητικής 

διαπραγμάτευσης (Παπαδοπούλου, 2012). 

 

Ορισμένες από τις θετικές συνέπειες των συγκρούσεων αποτελούν οι εξής: 

 

• Οι συγκρούσεις, υπάρχει περίπτωση να προκύψουν από έναν υγιή ανταγωνισμό. 

 

• Η έγκυρη συνειδητοποίηση ύπαρξης συγκρούσεων και η άμεση – αποτελεσματική 

αντιμετώπιση τους, μπορεί να γλιτώσει την επιχείρηση από μελλοντικές μεγαλύτερες 

συγκρούσεις. 

 

• Η σύγκρουση όταν εμφανίζεται δείχνει ότι υπάρχει μία αδυναμία που δίνει έρεισμα 

για την οριστική αντιμετώπιση της. 

 

• Γίνεται συνεχής αναζήτηση μιας συμβιβαστικής λύσης, που θα ικανοποιεί και τα δύο 

μέλη της σύγκρουσης. 

 

• Αυξάνεται και βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η συνοχή των ομάδων, καθότι 

επιδιώκουν κοινές βέλτιστες λύσεις. 
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• Οι συγκρούσεις αναδεικνύουν τους μελλοντικούς ηγέτες μέσα από τον ανταγωνισμό, 

διότι οι καλύτεροι θα επιβιώσουν. 

 

• Ανοίγουν τον δρόμο μάθησης για τους εμπλεκόμενους καθώς λόγω της σύγκρουσης 

θα έρθουν σε θέση να μάθουν, να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ώστε να αντιμετωπίσουν στην συνέχεια αποτελεσματικά και με 

ωριμότητα επερχόμενες αντιπαραθέσεις. 

 

• Βοηθούν το άτομο να απελευθερώσει αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις, πρόκειται 

δηλαδή για έναν τρόπο εκτόνωσης και απαλλαγής από το άγχος και το στρες της 

καθημερινότητας. 

 

• Στο τέλος αν η σύγκρουση αντιμετωπιστεί σωστά και εν τέλει ξεπεραστεί, τα άτομα 

κατακλύζονται από αίσθημα ωριμότητας και δυναμισμού (Παπαδοπούλου, 2012).  

 

2.1.2 ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

 
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως οι συγκρούσεις επηρεάζουν τη ψυχολογία του ατόμου, 

προκαλούν σύγχυση και αρνητικό κλίμα.  Επίσης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις 

μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών και της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης 

(Παπαδοπούλου, 2012). Ορισμένα από τα αρνητικά αποτελέσματα των συγκρούσεων είναι τα 

εξής: 

 

• Οι συγκρούσεις προκαλούν απόσπαση της προσοχής των εμπλεκόμενων από άλλες 

υποθέσεις, ίσως περισσότερο σημαντικές. Επίσης υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην 

εκτέλεση εργασιών και διαδικασιών της οργάνωσης. 

 

• Μέσα από μια σύγκρουση οι εμπλεκόμενοι που δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους 

στόχους τους, νοιώθουν έντονη απογοήτευση, στενοχώρια και μείωση του ηθικού 

τους. 

 



 
 

32 
 

• Δημιουργείται απόσταση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη. Πολλές φορές η απόσταση 

αυτή προκαλεί απέχθεια και οδηγεί στη μείωση ικανότητας δημιουργικής 

συνεργασίας. 

 

• Υπάρχει έντονα αρνητικό κλίμα, προκαταλήψεις μεταξύ εμπλεκόμενων ατόμων αλλά 

και τρίτων που δεν συμμετείχαν στην όλη διαδικασία. Αυτοί ίσως ήταν απλοί θεατές ή 

μπορεί και να ενημερώθηκαν για τα γεγονότα από τα εμπλεκόμενα άτομα. 

 

• Η σύγκρουση είναι μία διαδικασία διαδοχική. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως το αρχικό 

στάδιο εκδηλώνεται ως μία απλή διαφωνία και στη συνέχεια η διαφωνία γίνεται όλο 

και μεγαλύτερη με έντονες αντιδράσεις, ανάρμοστες συμπεριφορές και ζημίες τόσο 

για τους ίδιους τους εμπλεκόμενους αλλά και για την ίδια την επιχείρηση 

(Παπαδοπούλου, 2012). 
 

Η διοίκηση συνήθως είναι αυτή που αναλαμβάνει την ευθύνη σε σχέση με τις συγκρούσεις 

που υφίστανται εντός ενός οργανισμού. Θεωρείται ίσως η μοναδική δύναμη που έχει τη 

δυνατότητα να μετατρέψει μία σύγκρουση από καταστροφική σε επικοδομητική, διότι 

αποτελεί τον μοναδικό ανθρώπινο παράγοντα που μπορεί να εμπλακεί σε μία σύγκρουση. 

Παράλληλα, όλοι οι υπόλοιποι ανθρώπινοι παράγοντες όπως η στάση, η συμπεριφορά κλπ. 

έχουν πιο άμεση συσχέτιση με την εσωτερική κατάσταση των εμπλεκομένων. Επομένως, η 

ηγεσία μπορεί να μετασχηματίσει την αρνητικότητα των συγκρούσεων σε θετική δύναμη και 

οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διοίκηση προκειμένου να βρεθούν οι 

κατάλληλες λύσεις (Γαλανάκης κ.α., 2017).    
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3 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 
Είναι εμφανές ότι η σύγκρουση αποτελεί ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο για όλους τους 

οργανισμούς. Εμφανίζεται με διάφορες μορφές αλλά κατά βάση θεωρείται ένα αρνητικό 

φαινόμενο. Πολλές φορές όμως εμφανίζει και θετικές επιπτώσεις, οδηγώντας στην ανανέωση 

και τη δημιουργική προσαρμογή (Αντωνάκης, 2012).  

 

Οι ηγέτες έχουν ρόλο καθοριστικής σημασίας στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Είναι 

απαραίτητο όλοι οι ηγέτες να έχουν τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να μπορούν να 

αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις συμπεριφορές των ομάδων και να  παρεμβαίνουν όπου 

και όποτε χρειάζεται, ώστε να επιλύουν προβλήματα και διαπληκτισμούς. Ένα τέτοιο έργο 

φυσικά είναι απαιτητικό, διότι οι τύποι των ομάδων ποικίλουν ως προς το είδος του έργου 

που έχουν να εκτελέσουν, την πολυπλοκότητα, τα άτομα της ομάδας, την αλληλεξάρτηση 

μεταξύ τους κα. και κάθε τύπος ομάδας απαιτεί διαφορετικό χειρισμό (Αντωνάκης, 2012). Σε 

αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν διάφοροι τρόποι πρόληψης συγκρούσεων. Οι τρόποι αυτοί 

φυσικά διαφέρουν ανάλογα με το είδος του οργανισμού αλλά και τους υπαλλήλους. Η 

ανάλυση των μεθόδων περιλαμβάνει τον τρόπο δράσης των διευθυντών αλλά και κινδύνους 

που ενδεχομένως να παρουσιαστούν με την εφαρμογή της κάθε μεθόδου.  

 

3.1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

  

Ένας από τους κυρίαρχους λόγους των ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων είναι ο 

διαχωρισμός των καθηκόντων και εργασιών.  Η διαδικασία  τμηματοποίησης όμως αποτελεί 

βασικό συστατικό για κάθε επιχείρησης, επομένως κάθε προσπάθεια για πρόληψη θα πρέπει 

να ξεκινάει με δεδομένη την τμηματοποίηση του οργανισμού. Οι προτεινόμενες μέθοδοι για 

την πρόληψη των συγκρούσεων με δεδομένη την τμηματοποίηση των οργανισμών είναι οι 

εξής: 

 

a. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί μεγάλη έμφαση στην αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού και να τονιστεί η σημασία των επιμέρους 

τμημάτων αλλά και η προσφορά τους. 
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b. Μεταξύ των τμημάτων είναι απαραίτητο να υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία και να 

γίνεται εποικοδομητικός διάλογος σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. 

 

c. Θα ήταν αποτελεσματική η μετακίνηση των εργαζομένων στα διάφορα τμήματα και 

θέσεις της επιχείρησης, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες τους. 

 

d. Θα πρέπει να μην υπάρχουν έντονες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων 

και οι αμοιβές καλό θα ήταν να δίνονται χωρίς διακρίσεις και όχι με βάση το 

αποτέλεσμα, διότι πολλές φορές το αποτέλεσμα επηρεάζεται από άλλους παράγοντες 

για τους οποίους δεν ευθύνονται τα άτομα (Αντωνάκης, 2012).  

 

3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 
Με την εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών συμπεριφοράς και επικοινωνιακών τεχνικών, οι 

συγκρούσεις απομακρύνονται αισθητά. Παρουσιάζονται παρακάτω κάποιοι μέθοδοι και 

συμβουλές που έχουν ως στόχο την αποφυγή συγκρούσεων στον χώρο εργασίας (Αντωνάκης, 

2012): 

 

• Πρέπει να σκεφτόμαστε καλά τις συνέπειες των λεγόμενων μας πριν μιλήσουμε, να 

μην αντιδρούμε επιπόλαια και ότι λέμε να προσέχουμε να αντιπροσωπεύει τον τρόπο 

σκέψη μας και κυρίως να μην προσβάλει τους άλλους. 

 

• Στις περιπτώσεις όπου ο προϊστάμενος μας, ή κάποιος συνάδελφος είναι είτε 

εκνευρισμένος, είτε απογοητευμένος μαζί μας, η σωστή στάση που πρέπει να 

κρατήσουμε είναι να το καταλάβουμε και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη 

θέση του. Έχει κάθε δικαίωμα να νοιώθει έτσι, όπως θα μπορούσαμε να νοιώθουμε 

και εμείς για κάποιον άλλον, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έρθουμε σε 

σύγκρουση μαζί του. Το να μπορούμε να κατανοήσουμε τα λάθη μας και να ζητάμε 

συγνώμη δείχνει ωριμότητα. 

 

• Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Αν υπάρχει 

κάτι το οποίο μας προκαλεί ενόχληση θα πρέπει πρώτα απ όλα να το σκεφτούμε 
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αρκετά να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και στη συνέχεια να ενεργήσουμε 

συζητώντας ήρεμα το θέμα. 

 

• Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι προϊστάμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί να 

προστατεύουν την ασφάλεια της θέσης εργασία στους. 

 

• Αποτελεί ζωτικής σημασίας η ύπαρξη ευδιάκριτων ορίων.  Δηλαδή, ο καθένας μπορεί 

ελεύθερα να εκφράσει την άποψη του, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο το οποίο δεν θα 

προσβάλει κανέναν. Τα όρια αυτά πρέπει να είναι ορατά από τον καθένα και να μην 

παραβιάζονται σε καμία περίπτωση. 

 

• Οι σχέσεις με τους συνεργάτες μας θα πρέπει να είναι καλές και ευχάριστες. Το 

ευχάριστο κλίμα μεταξύ των συνεργατών και οι συζητήσεις μαζί τους, μπορούν να 

φτιάξουν τη διάθεση του ατόμου και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

του. Επίσης είναι σημαντικό να έχουμε καλές και φιλικές σχέσεις με τους άλλους 

διότι, είναι πιθανό να χρειαστούμε μελλοντικά τη βοήθεια τους. 

 

• Η αποφυγή των υπερβολικών αντιδράσεων είναι πάρα πολύ σημαντική.  Οι 

υπερβολικές αντιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε απόλυση. Πολλές φορές 

η σιωπή βοηθάει στην αποφυγή πολλών άσχημων καταστάσεων, διότι όταν 

βρισκόμαστε σε ένταση και σε κατάσταση θυμού πολλές φορές λέμε πράγματα που 

δεν εννοούμε και πιθανό να μετανιώσουμε στη συνέχεια.  

 

• Θα πρέπει να σεβόμαστε την διαφορετικότητα των άλλων και να μην προσπαθούμε να 

τους αλλάξουμε, αλλά ούτε και να τους αποδείξουμε πως εκείνοι είναι λάθος ενώ 

εμείς είμαστε οι σωστοί. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να έχουμε κριτική 

σκέψη, να ακούμε τι διαφορετικό έχουν να μας πουν οι συνεργάτες μας και να 

εξελισσόμαστε μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναλαμβάνουμε συνετά τις ευθύνες μας και να 

παραδεχόμαστε τα λάθη μας (Αντωνάκης, 2012). 
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4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η διαδικασία της επίλυσης μιας σύγκρουσης. Πιο 

συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές αντιμετώπισης της σύγκρουσης και οι 

τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων, καθώς και θα εξερευνηθεί η αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού. 

  

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Οι εκάστοτε συνθήκες κάτω από τις οποίες τείνουν να δημιουργούνται οι συγκρούσεις 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την αιτία ύπαρξής τους. Κατά συνέπεια και η στρατηγική που 

θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κάθε σύγκρουση είναι επίσης 

διαφορετική. Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες στρατηγικών αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων:  

 

 η στρατηγική Win-Lose (Νίκη-Ήττα) 

 η στρατηγική Win-Win (Νίκη-Νίκη) 

 η στρατηγική Lose-Lose (Ήττα-Ήττα).  

 

Αν και η στρατηγική Lose-Lose (Ήττα-Ήττα) έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, οι άλλες 

δύο στρατηγικές θεωρούνται πιο διαδεδομένες στην πράξη διότι υπάρχει η τάση να 

χρησιμοποιούνται γνωστές και ήδη χρησιμοποιημένες μέθοδοι ακόμα και σε περιπτώσεις που 

μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα (Αντωνάκης, 2012). 

 

4.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 
Η διοίκηση διαχειρίζεται μία σύγκρουση με ποικίλους τρόπους και τακτικές. Εκείνοι που 

θεωρούν μία σύγκρουση ανεπιθύμητη κάνουν προσπάθειες να την ελαχιστοποιήσουν ή να 

την εξαλλείψουν εντελώς, ενώ άλλοι που μπορεί να θεωρούν μία σύγκρουση απαραίτητη, 

προσπαθούν να την εντάξουν στην κουλτούρα της επιχείρησης και να αφομοιωθεί 

(Αντωνάκης, 2012). 
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Μια τεχνική που χρησιμοποιείται από την διοίκηση είναι αυτή που εστιάζεται στις 

συγκρουόμενες ομάδες για θέματα στρατηγικής σημασίας ή επιβίωσης του οργανισμού. Μια 

άλλη είναι αυτή για την επέκταση των διαθέσιμων σε χρήση πόρων, όταν η αιτία της 

σύγκρουσης είναι σχετική με την έλλειψη ή τη σπανιότητά τους. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να 

ελεχθεί ο ανταγωνισμός αλλά θα προκαλέσει και κατ’ επέκταση αύξηση του κόστους 

(Αντωνάκης, 2012). 

 

Έχουν προταθεί πέντε τρόποι διοίκησης συγκρούσεων, όπου εντάσσονται αντίστοιχα σε 

διαφορετικές συνθήκες: 

 

Ο πρώτος τρόπος χειρισμού συγκρούσεων είναι η αποφυγή  

 

Τα συγκρουόμενα μέρη σε αυτή την περίπτωση δεν ενδιαφέρονται για το συμφέρον των 

αντιπάλων, ούτε για τα συμφέροντα του οργανισμού. Η αποφυγή είναι χρήσιμος τρόπος 

χειρισμού συγκρούσεων όταν το πρόβλημα που προκύπτει είναι χαμηλής σπουδαιότητας και 

υπάρχουν στην ιεραρχία πιο σημαντικά ζητήματα να διευθετηθούν. Επίσης, αποτελεί χρήσιμη 

τακτική όταν η πιθανότητα να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας είναι ιδιαίτερα μικρή. 

Προτιμάται σε σχέση με άλλες τακτικές με στόχο τα άτομα να κερδίσουν χρόνο και να 

μειωθούν οι εντάσεις. 

 

Ο δεύτερος τρόπος είναι η εξομάλυνση 

 

Η μία συγκρουόμενη ομάδα ενδιαφέρεται και ανησυχεί για τα συμφέροντα της άλλης 

αντιπαρατιθέμενης ομάδας. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί μία ειρηνική συνύπαρξη. Η 

προσοχή για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων είναι μειωμένη αφού η έμφαση δίνεται 

στη διατήρηση των ομαλών σχέσεων. Ο τρόπος αυτός συστήνεται σε περιπτώσεις όπου η 

διαφορά δεν είναι τόσο σημαντική για την μία από τις δύο συγκρουόμενες ομάδες και δεν 

υπάρχει μεγάλη ζημία, ενώ η άλλη ομάδα αντίθετα έχει πολλά να κερδίσει. 

 

Ο τρίτος είναι ο συμβιβαστικός τρόπος 

 

Σε αυτή την περίπτωση, οι συγκρουόμενες ομάδες κινούνται σε μια μέση οδό, έτσι ώστε να 

μην υπάρχει ούτε κάποιος νικητής αλλά ούτε και κάποιος ηττημένος. Αυτός ο τρόπος 
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χειρισμού συγκρούσεων οδηγεί σε αμοιβαία ικανοποίηση των εμπλεκόμενων μερών αλλά οι 

λύσεις που προσφέρονται είναι περισσότερο προσωρινές παρά μόνιμες. Ο συμβιβασμός φέρει 

άριστα αποτελέσματα όταν οι στόχοι δεν θεωρούνται καθοριστικής σημασίας. Τέλος, 

προτιμάται όταν οι αντικρουόμενες ομάδες έχουν ίδια περίπου ισχύ.  

 

Ο τέταρτος είναι ο εξουσιαστικός τρόπος 

 

Σε αυτή την περίπτωση ο ισχυρός επιβάλλει τον τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης. Από την 

μία πλευρά εάν η διοίκηση έχει αρκετά μεγάλη δύναμη αλλά και ευελιξία, θα είναι σε θέση 

να καθορίσει ακριβώς την τακτική με την οποία θα χειριστεί την σύγκρουση. Από την άλλη 

πλευρά, εάν τα συνδικάτα έχουν περισσότερη δύναμη αντίστοιχα, η διοίκηση θα πρέπει να 

υποκύψει στις πιέσεις και θα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές 

τους. Θεωρείται μάλλον αυταρχικός τρόπος και χρησιμοποιείται όταν απαιτείται γρήγορη 

δράση. Επιπρόσθετα, στην πράξη συνήθως ακολουθείται όταν λαμβάνονται δυσάρεστες 

αποφάσεις, όπως περικοπές, απολύσεις κ.λπ. 

 

Ο πέμπτος τρόπος χειρισμού συγκρούσεων είναι αυτός της επίλυσης των προβλημάτων 

 

Σε αυτήν την περίπτωση αξιολογούνται οι διαθέσιμες εναλλακτικές ως τρόποι δράσης με 

αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις υποψίες και τις επιφυλάξεις αναλυτικά. Η 

στρατηγική της επίλυσης των προβλημάτων χρησιμοποιείται όταν οι στόχοι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί και για τα δύο μέρη, καθώς και όταν είναι επιθυμητή η ενθάρρυνση των 

εργαζομένων για ενεργή συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων ή στην επίλυση 

προβλημάτων. Εξαλείφει τις συγκρούσεις όταν γίνονται δυσλειτουργικές απομακρύνοντας τα 

εμπόδια για μεγαλύτερη απόδοση (Αντωνάκης, 2012). 
 

4.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στην περίπτωση ανταγωνισμού μεταξύ ομάδων ή τμημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

εξής τακτικές προκειμένου να μειωθεί ή να κατασταλεί η σύγκρουση: 

 

 Η εύρεση άλλου κοινού εχθρού 
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 Η δημιουργία νέου απώτερου στόχου 

 

 Η συνεργασία και η επαφή μεταξύ των ηγετικών στελεχών ή υπο-ομάδων των 

αντικρουόμενων ομάδων 

 

 Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή εργαστηρίων με σκοπό την επίλυση της 

σύγκρουσης (Αντωνάκης, 2012) 
 

4.3.1  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 

Προκειμένου μια οργάνωση να πετύχει τους στόχους της, η διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση 

να επιλύσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν λειτουργικά. Μία σύγκρουση μπορεί να 

διευθετειθεί είτε μέσω συμβιβασμού είτε μέσω συνεργασίας. Η συνεργασία ακολουθείται 

όταν κάθε μέρος ενδιαφέρεται για την επίτευξη των δικών του στόχων αλλά και των στόχων 

του άλλου μέρους και έχει την προθυμία να συμμετάσχει σε μια διαδικασία «δίνω και 

παίρνω» και να έχει συγκαταβατική διάθεση μέχρι να επέλθει μια λογική λύση. Ο 

συμβιβασμός είναι ένας τρόπος διαχείρισης της σύγκρουσης στον οποίο τα μέρη που 

εμπλέκονται δεν είναι συγκαταβατικά, αλλά βρίσκουν ένα τρόπο επίλυσης των διαφορών 

τους που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο (Αντωνάκης, 2012). 

 

Οι στρατηγικές διαχείρισης της σύγκρουσης που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση ώστε να 

διασφαλίσει την λειτουργική επίλυση της συνεργασίας εστιάζονται 1) στο άτομο αλλά και  2) 

στον οργανισμό ως ολότητα (Αντωνάκης, 2012). 

 

4.3.2  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

 

Αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τις πηγές της σύγκρουσης 

 

Η σύγκρουση μερικές φορές προέρχεται από διαπροσωπικές παρεξηγήσεις και προβλήματα 

επικοινωνίας.  Ένα παράδειγμα αποτελούν οι γλωσσικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 
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γυναικών. Έτσι εάν η ενημέρωση των ανθρώπων πάνω σε αυτό το θέμα αυξάνεται, οι 

διοικήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην λειτουργική επίλυση της σύγκρουσης. Από τη στιγμή 

που οι άντρες και οι γυναίκες θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η σύγκρουσή τους οφείλεται σε 

γλωσσικές διαφορές μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους αποτελεσματικότερα. 

 

Αύξηση της ενημέρωσης σε σχέση με την ποικιλία 

 

Η διαπροσωπική σύγκρουση μπορεί να οφείλεται και στην ποικιλία. Για παράδειγμα, στους 

παλιούς εργάτες δεν αρέσει η ιδέα ότι θα πρέπει να δίνουν αναφορά σε έναν επιβλέποντα, ο 

οποίος είναι νεότερός τους ή μια γυναίκα που είναι ανώτατο στέλεχος μιας επιχείρησης 

μπορεί να αισθάνεται ότι στην ανδροκρατούμενη ομάδα των ανώτερων στελεχών οι άνδρες 

συνασπίζονται, όταν κάποιος από αυτούς διαφωνεί με τις προτάσεις της. Οι συμπεριφορές 

αυτές και τα αισθήματα είναι πιθανό να προκαλέσουν επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις. 

 

Εξάσκηση της κυκλικής εργασίας ή της προσωρινής ανάθεσης έργων 

 

Πηγή σύγκρουσης πολλές φορές στα πλαίσια ενός οργανισμού αποτελεί η έλλειψη 

κατανόησης από μέλη της όσον αφορά τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η κυκλική μετακίνηση των μελών σε τέτοιες 

περιπτώσεις σε διάφορα τμήματα και η προσωρινή ανάθεση έργων διευρύνει τη γνώση των 

μελών, αυξάνει την εκτίμηση και το σεβασμό τους για άλλα τμήματα και οδηγεί με αυτό τον 

τρόπο στην επίλυση της σύγκρουσης. 

 

Χρήση της μετάθεσης μεταξύ τμημάτων ή και της απόλυσης εάν θεωρείται απαραίτητο 

 

Όταν οι υπόλοιπες στρατηγικές επίλυσης της σύγκρουσης δεν επιτυγχάνουν, κρίνεται 

απαραίτητη η λήψη πιο δραστικών μέτρων, όπως η μόνιμη μετάθεση σε άλλο τμήμα ή ακόμη 

και η απόλυση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που δύο μάνατζερς που δουλεύουν στο ίδιο 

τμήμα βρίσκονται σε συνεχή διαμάχη, παρ’ όλο που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με 

κανέναν άλλο συνεργάτη τους, τότε η μετάθεση του ενός ή και των δυο σε άλλο τμήμα ή η 

απόλυση μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση της σύγκρουσης (Αντωνάκης, 2012). 
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4.3.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

 

Αλλαγή στην οργανωτική δομή και κουλτούρα 

 

Μία σύγκρουση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην οργανωτική δομή και 

κουλτούρα. Η διοίκηση μπορεί να επιλύσει μία σύγκρουση αλλάζοντας την οργανωτική δομή 

που ακολουθεί. Επιπλέον, μπορεί να επιλύσει αποτελεσματικά τη σύγκρουση αυξάνοντας τα 

επίπεδα της ολοκλήρωσης-ενσωμάτωσης στην οργάνωση. Για παράδειγμα, όταν 

συγκρούονται ένα συγγραφέας και ένα σκιτσογράφος για την καταλληλότητα των σκίτσων 

δεν προσπαθούν να επιλύσουν τη σύγκρουση μέσω των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού, 

αλλά αναγνωρίζουν ότι αποτελεί δικό τους πρόβλημα και προσπαθούν να επιλύσουν την 

διαφορά μόνοι τους. Άλλες φορές θεωρείται απαραίτητη η αλλαγή της οργανωτικής 

κουλτούρας προκειμένου να επιλυθεί η σύγκρουση. Οι κανόνες και οι αξίες μιας οργάνωσης 

μπορούν να αποτελέσουν ζητήματα και αίτια σύγκρουσης. Για παράδειγμα, οι κανόνες που 

πρεσβεύουν σεβασμό προς την επίσημη εξουσία μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση που 

δύσκολα επιλύεται επειδή η οργάνωση βασίζεται σε αυτοδιοικούμενες ομάδες εργασίας και ο 

ρόλος των μάνατζερς καθώς και η δομή της εξουσίας στην οργάνωση αλλάζουν. Σε μια 

τέτοια περιπτώση η αλλαγή των κανόνων μπορεί να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο 

επίλυσης της σύγκρουσης. 

 

Αλλαγή της πηγής σύγκρουσης 

 

Όταν μία σύγκρουση προέρχεται από υπέρβαση εξουσίας, ασυμβίβαστη εξέλιξη ή σύστημα 

ανταμοιβών και ασυνεπείς καταστάσεις η διοίκηση μπορεί να επιλύσει αποτελεσματικά την 

σύγκρουση αλλάζοντας την πηγή της. Ενδεικτικά, κάποιοι τρόποι με τους οποίους η διοίκηση 

μπορεί να ελέγξει, να περιορίσει ή να διευθετήσει μία σύγκρουση είναι: 

 

• Να δώσουν περισσότερους πόρους στις ομάδες. 

• Να διευρύνουν την αλληλεπίδραση των ομάδων και να τις συντονίζουν συχνότερα και 

σε μεγαλύτερο βαθμό. 

• Να θέσουν ανώτερους - πιο υψηλούς στόχους. 

• Να πείσουν τα συγκρουόμενα μέρη να συμβιβαστούν ή να συνεργασθούν. 

• Να φέρουν αντιμέτωπες τις συγκρουόμενες ομάδες, ώστε να διαπραγματευθούν για τη 

σύγκρουση. 
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• Να πείσουν τις συγκρουόμενες ομάδες να δεχθούν τη διαμεσολάβηση τρίτου 

προσώπου (Αντωνάκης, 2012).  
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5 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

 

Ο όρος διαπραγμάτευση αναφέρεται στην επικοινωνία δύο πλευρών που έχουν κοινό στόχο 

της ανεύρεση μίας αποδεκτής, κοινής λύσης. Στο παρελθόν έχουν γίνει έρευνες, οι οποίες 

έχουν χρησιμοποιηθεί δύο ειδών έργα (Αντωνάκης, 2012). 

 

Σύμφωνα με τη μονοδιάστατη μορφή, το υπό επίλυση πρόβλημα έχει μονάχα μία διάσταση. 

Ένα παράδειγμα εδώ για να κατανοήσουμε καλύτερα τη μονοδιάστατη μορφή είναι η 

παραχώρηση από τη μία ομάδα για κάτι που διεκδικεί η άλλη (πχ μία αύξηση μισθού στο 

15%). Οι πιθανές εκδοχές σε αυτή τη περίπτωση είναι η δεύτερη ομάδα να δεχτεί το αίτημα 

της άλλης ακριβώς όπως αυτό παρουσιάστηκε, ή να προτείνει κάτι διαφορετικό, το οποίο 

προϋποθέτει την παραχώρηση της πρώτης ομάδας προς την άλλη (π.χ. μια αύξηση μισθού 

στο 10%). Εκείνη η ομάδα η οποία θα απαιτήσει, έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει, εάν 

κάνει καλή διαπραγμάτευση. Υπάρχει όμως και μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει τη 

διαπραγμάτευση σε αδιέξοδο αν παρουσιάζει εντελώς απόλυτη στάση. Μία πιθανή 

αποτελεσματική λύση σε αυτή τη περίπτωση είναι να έρθουν σε συνεννόηση οι δύο πλευρές 

για ένα μέσο ποσοστό αύξησης (Αντωνάκης, 2012). 

 

Από την άλλη τώρα, η πολυδιάστατη μορφή εμπεριέχει τη δυνατότητα αμοιβαίας 

ικανοποίησης, δηλαδή την ύπαρξη ικανοποίησης και των δύο μερών (Αντωνάκης, 2012). 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται 4 υποκατηγορίες διαπραγμάτευσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε σε συνδυασμό, είτε ξεχωριστά:  

 

• Διαπραγμάτευση κατανομής:  Τα συμφέροντα των δύο μερών, σε αυτή τη περίπτωση 

είναι εντελώς αντίθετα και η κάθε πλευρά προσπαθεί να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο 

κέρδος ή την μεγαλύτερη ωφέλεια. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι μία 

ενδιάμεση λύση συμβιβαστική δηλαδή και οι δύο πλευρές θα κάνουν κάποια 

υποχώρηση.  

 

• Διαπραγμάτευση αμοιβαίας ικανοποίησης: Η συγκεκριμένη μορφή διαπραγμάτευσης 

χρησιμοποιείται όταν υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης και των δύο πλευρών. Οπότε 

υπάρχει αμοιβαίο κέρδος. 
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• Δόμηση στάσεων: Αυτή η μορφή εστιάζει στην προσπάθεια της μιας ομάδας να 

επηρεάσει την στάση της άλλης.  Οι δύο πλευρές προσπαθούν να οικοδομήσουν 

ανάμεσα τους ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Η προσπάθεια μπορεί να επικεντρωθεί κα 

στην αλλαγή των προσδοκιών του άλλου τονίζοντας το κόστος ενός πιθανού 

αδιεξόδου της διαπραγμάτευσης. Η δόμηση στάσεων είναι ιδιαίτερα συχνή στις 

περιπτώσεις, όπου η διατήρηση των καλών σχέσεων μεταξύ των ομάδων είναι 

σημαντική. 

 

• Ενδο-οργανωσιακή διαπραγμάτευση: Γίνεται ουσιαστικά σε κάθε μία από τις δύο 

πλευρές που διαπραγματεύονται, ώστε να συμφωνήσουν εν τέλει τι θα αποτελέσει 

αντικείμενο της διαπραγμάτευσης (Αντωνάκης, 2012). 

 

Η διαπραγμάτευση προϋποθέτει η κάθε μία πλευρά να προβαίνει σε στάση υποχωρητική 

καθώς σε περίπτωση που κάποια ομάδα φανεί ανυποχώρητη, θα επηρεάσει και την άλλη 

ομάδα να κρατήσει την ίδια στάση και η διαπραγμάτευση θα έχει αδιέξοδο χωρίς κάποιο 

αποτέλεσμα (Αντωνάκης, 2012).   

 

Η διαμεσολάβηση είναι μια άλλη διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να έχει 

επίσημο ή ανεπίσημο χαρακτήρα. Ο διαμεσολαβητής συνήθως επιδιώκει μία λύση με 

αμοιβαίο όφελος. Άλλες βέβαια φορές τείνει να πιέζει την μία ομάδα προς μία κατεύθυνση, 

να εξασφαλίζει κάποια οφέλη στην μία ομάδα ώστε να υποχωρήσει και να υπάρξει κάποιο 

αποτέλεσμα. Τέλος υπάρχει περίπτωση να μην επέμβει στις διαφωνίες που έχουν οι ομάδες 

αλλά να είναι ένας αλός παρατηρητής, ο οποίος απλά θα συντονίζει τη διαδικασία 

(Αντωνάκης, 2012).    
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6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξερευνηθεί σε βάθος η επικοινωνία, τα συναισθήματα και οι τρόποι 

αντιμετώπισης και διαχείρισής τους, καθώς και οι τρόποι βελτίωσης των αντιδράσεών μας 

απέναντι στη σύγκρουση.  

 

6.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Ένα πιθανό αίτιο των συγκρούσεων είναι οι διαφορές που κρύβονται πίσω από τα άτομα που 

εμπλέκονται. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό, παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

επιθυμίες, ανάγκες και εμπειρίες (Αντωνάκης, 2012, Βασιλείου, 2013). Θεωρείται λογικό και 

επακόλουθο, επομένως, μερικές φορές να παρατηρούνται διαφωνίες και συγκρούσεις 

ανάμεσα σε άτομα ή και ομάδες στον εργασιακό χώρο εφόσον κάθε επιχείρηση ή οργανισμός 

διαθέτει  την δική της φιλοσοφία – κουλτούρα και στελεχώνεται από άτομα με διαφορετικές 

προσωπικότητες, αντιλήψεις κ.λπ. (Levine, 1998). Οι διαφορές υπόκεινται σε 

διαπραγμάτευση και επεξεργασία. Η ποιότητα της σχέσης καθώς και η επιτυχία των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

διαπραγμάτευση (Βασιλείου, 2013). Συνεπώς, για την εύρρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων ή οργανισμών, η ικανότητα των διοικητικών στελεχών να επικοινωνούν 

και να διαπραγματεύονται επιτυχώς αποτελεί βασική προϋπόθεση (Παπαδοπούλου, 2012). 

 

Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε διεξοδικά τα στάδια της σύγκρουσης. Η σύγκρουση 

πολλές φορές δημιουργείται λόγω της εμπλοκής της επικοινωνίας. Επομένως για να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει ακριβώς μέσα σε μία σύγκρουση, 

χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να κατανοήσουμε πως πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ των 

ανθρώπων. Τα άτομα συνειδητοποιούν τις διαφωνίες που έχουν μέσω της επικοινωνίας. 

Επιπλέον, η σύγκρουση μπορεί να επηρεαστεί αλλά και να λυθεί αποτελεσματικά μέσα από 

την επικοινωνία (Βασιλείου, 2013). Αξιοσημείωτες λειτουργίες της επικοινωνίας εντός των 

οργανισμών περιλαμβάνουν τον έλεγχο, την παρακίνηση, το συναίσθημα και τη διάδοση της 

πληροφορίας. Αυτός ο καθοριστικός ρόλος της αποτελεσματικής επικοινωνίας έχει αντίκτυπο 

και στην σωστή διαχείριση των συγκρούσεων, στην υιοθέτηση της κατάλληλης ηγετικής 

συμπεριφοράς και στην λήψη ποιοτικών αποφάσεων για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς 

(Παπαδοπούλου, 2012). 
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Επικοινωνία είναι η διαδικασία μετάδοσης μηνυμάτων από έναν  πομπό προς έναν δέκτη, 

καθώς και η ανάδραση feedback του δέκτη προς τον πομπό (Βασιλείου, 2013). Επίσης, 

επικοινωνία ερμηνεύεται ως η ανταλλαγή των εννοιών μεταξύ των ατόμων διαμέσου ενός 

κοινού συστήματος συμβόλων (Taylor, 2005). Επομένως, φαίνεται πως οι ανθρώπινες 

σχέσεις προϋποθέτουν επικοινωνία. Το κοινό σύστημα συμβόλων που χρησιμοποιούν τα 

άτομα έτσι ώστε να επικοινωνήσουν μπορεί να απαρτίζεται από λεκτικά, αριθμητικά 

σύμβολα κ.λπ. Η κατανόηση της έννοιας των συμβόλων από τα άτομα γίνεται με την βοήθεια 

των πέντε αισθήσεων του ανθρώπου (Παπαδοπούλου, 2012). 

 

Είναι δεδομένο πως τα άτομα αφιερώνουν αρκετά μεγάλο μερίδιο του χρόνου τους στην 

επικοινωνία μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων και 

πληροφοριών. Η επικοινωνιακή πολιτική των σύγχρονων εταιριών ή οργανισμών βρίσκεται 

σε διαρκή σύνδεση με τις διαδικασίες, μεθόδους, τρόπους και τα μέσα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται με στόχο την αποτελεσματικότητα. Δεν αμφισβητείται πως η καλή/σωστή 

επικοινωνία, έχοντας χαρακτηριστεί ως ένα από τα κλειδιά της οργανωσιακής επάρκειας, 

θεωρείται σημαντική για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα (Παπαδοπούλου, 2012). 

 

Τα επίπεδα επικοινωνίας που παρουσιάζονται μεταξύ των ατόμων είναι δύο. Το πρώτο 

επίπεδο σχετίζεται με το περιεχόμενο δηλαδή τι λέγεται, που λέγεται και σε ποια στιγμή και 

το δεύτερο αφορά τη σχέση που έχουν ο πομπός με τον δέκτη. Περιεχόμενο και σχέσεις 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις τις επικοινωνίας και είναι απόλυτα συσχετιζόμενα καθώς 

επηρεάζουν ταυτόχρονα τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η κάθε μία πλευρά την επικοινωνία. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα: Ένας προϊστάμενος ζητάει από τον εργαζόμενο να διακόψει την 

εργασία που κάνει τη δεδομένη στιγμή και να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Το περιεχόμενο του 

μηνύματος αποτελεί τις προτεραιότητες που ο προϊστάμενος θεωρεί για την εργασία και τις 

οδηγίες που δίνει στον εργαζόμενο. Όσον αφορά το επίπεδο της σχέσης, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αποτελεί η διαφορά ισχύος ανάμεσα στα δύο άτομα, δηλαδή στην διαφορά των 

ρόλων τους και στη στάση που θα πρέπει να κρατούν ο ένας απέναντι στον άλλον (Βασιλείου 

και Κεχάογλου, 2015).   

 

Βασικές αρχές της επικοινωνίας αποτελούν οι εξής: 

 

Η επικοινωνία είναι αναπόφευκτη: 
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Αυτό σημαίνει ότι και η μη-επικοινωνία δίνει κάποιο μήνυμα. Για παράδειγμα μας καλεί 

κάποιος στο τηλέφωνο και εμείς δεν θέλουμε να του μιλήσουμε και του λέμε πως δεν 

θέλουμε να του μιλήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Και πάλι η διαδικασία αυτή είναι ένα είδος 

επικοινωνίας, στέλνει κάποια μηνύματα. Επίσης είναι αναστρέψιμη. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί κάποιος να επιχειρεί να μεταβάλλει το μήνυμα του αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να το πάει πίσω. 

 

Το μήνυμα που εκπέμπουμε δεν είναι απαραίτητα και τα μήνυμα το οποίο θα λάβει ο δέκτης: 

 

Το μήνυμα το οποίο θα εκλάβει το άλλο πρόσωπο εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 

 Τι πιστεύω για τον εαυτό μου 

 Τι πιστεύω για το άλλο πρόσωπο, με το οποίο και επικοινωνώ 

 Τι πιστεύω ότι το άλλο πρόσωπο, πιστεύει για εμένα 

 

Στην επικοινωνία επομένως, το μήνυμα το οποίο θα μεταφερθεί αποτελεί ένα συνδυασμό 

λεκτικού και μη λεκτικού μηνύματος. Το μήνυμα αυτό μπορεί να διαφέρει κατά πολύ σε 

σύγκριση με την πρόθεση που έχουμε. Το γεγονός αυτό κάνει την επικοινωνία ιδιαίτερα 

περίπλοκη (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015, Bolton, 1979). 

 

Τα διπλά μηνύματα επικοινωνίας, επίσης παρεμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία σε 

μεγάλο βαθμό. Αυτό συμβαίνει διότι ο δέκτης παρεξηγεί αυτό το μήνυμα του πομπού και 

λαμβάνει κάτι διαφορετικό.  Η ικανότητα του να αντιλαμβανόμαστε τα διπλά μηνύματα 

ξεχωρίζοντας το πραγματικό μήνυμα, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική 

επικοινωνία και στην αποφυγή της σύγκρουσης.  Θα πρέπει λοιπόν, όταν επικοινωνούμε, να 

παρατηρούμε το σώμα, τη στάση, το ύφος και το βλέμμα του άλλου, ώστε να είμαστε σε θέση 

να συνειδητοποιήσουμε τι άλλο μπορεί να συμβαίνει εκτός από αυτό που είναι προφανές 

(Βασιλείου, 2013). 

 

Η επικοινωνία των ανθρώπων εμπεριέχει διπλά μηνύματα. Οι συγκρούσεις είναι αρκετά 

πιθανό να πηγάζουν μέσα από τα συγκεκριμένα διπλά μηνύματα. Για να αποφύγουμε την 

επιρροή των διπλών μηνυμάτων θα πρέπει να παρατηρήσουμε τη στάση μας όταν 

προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε αλλά και τη στάση – ύφος του συνομιλητή μας. Δηλαδή 
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αν κοιτάμε κάτω, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο κοιτάμε κάτω, 

είναι από ανησυχία; Από ντροπή; Επειδή κρύβουμε κάτι; Επίσης πως είναι ο τόνος της φωνής 

μας, το ύφος το βλέμμα μας και τι ακριβώς κρύβει; Όλα αυτά μπορούμε να τα προσθέσουμε 

στην ομιλία μας, έτσι ώστε το μήνυμα που θέλουμε να μεταδώσουμε να είναι απόλυτα 

ξεκάθαρο από τον δέκτη και να μην υπάρχει καμία απολύτως παρεξήγηση (Βασιλείου, 2013). 

Για να υπάρξει μία σύγκρουση θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα άτομα, το 

αντίστροφο όμως δεν ισχύει πάντα. Όμως όπως έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενα 

κεφάλαια οι διαφορές δεν προκαλούν πάντα συγκρούσεις αλλά και όλες οι συγκρούσεις δεν 

προέρχονται αποκλειστικά από τις διαφορές. Πολλές φορές μία σύγκρουση εμφανίζεται και 

όταν δεν έχει ειπωθεί απολύτως τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα προσπαθούν να 

φέρουν στο φως αυτά που δεν έχουν ειπωθεί, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την 

κατάσταση (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015). 

 

Η αποκάλυψη πληροφοριών που δεν έχουν ειπωθεί, θα λέγαμε πως είναι δυσκολότερη στο 

χώρο εργασίας. Αυτό συμβαίνει διότι σε αυτήν την περίπτωση οι σχέσεις των ανθρώπων 

καθορίζονται με βάση την ιεραρχία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί όρια στο τι μπορεί να 

ειπωθεί και τι όχι. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι νιώθουν οργή, θυμό ή και στενοχώρια προς 

το πρόσωπο του προϊσταμένου τους, δεν το εκφράζουν όμως διότι φοβούνται τις αντιδράσεις 

του. Επιπλέον νιώθουν ανασφάλεια για τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστούν, για 

παράδειγμα μπορεί να με πληγώνει κάτι αλλά αν το εκφράσω και με τον τρόπο που θα το 

εκφράσω υπάρχει περίπτωση να φανώ αδύναμος στα μάτια του άλλου και αυτό δεν το 

επιθυμώ. Οι σκέψεις αυτές είναι ασυνείδητες και μας παρεμποδίζουν στο να είμαστε απόλυτα 

ειλικρινείς και να εκφράσουμε αυτά που νοιώθουμε. Κάτι τέτοιο μπορεί βέβαια βραχυχρόνια 

να είναι θετικό διότι αποφεύγεται μία σύγκρουση, αλλά μακροχρόνια δημιουργεί αρνητικά 

αποτελέσματα, διότι τα προβλήματα συσσωρεύονται και η κρίση που θα ξεσπάσει θα είναι 

μεγαλύτερη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επομένως, να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τις 

συνειδητές και ασυνείδητες πεποιθήσεις που ορίζουν την συμπεριφορά μας και να διαθέτουμε 

δεξιότητες επικοινωνίας, που δεν κλιμακώνουν τη σύγκρουση (Βασιλείου, 2013). 

 

Ο όρος «επικοινωνία» έχει δύο έννοιες, μια ευρύτερη και μια στενότερη. Με τη στενότερη 

του έννοια, ο όρος «επικοινωνία» αναφέρεται σε μια διαδικασία επικοινωνίας, δηλαδή στη 

μεταβίβαση μιας έννοιας (μηνύματος) από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο, ενώ με την ευρύτερη 

του έννοια, περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών επικοινωνίας σε ορισμένο τόπο, χρόνο 

ή οργανισμό. Κύρια επιδίωξη της επικοινωνίας, με την ευρύτερή της έννοια, είναι ο 
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συντονισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο γίνεται λόγος για 

επικοινωνία ή πιο συχνά για τις επικοινωνίες της επιχείρησης - οργανισμού π.χ. 

«επιχειρηματική» ή αλλιώς «επιχειρησιακή επικοινωνία». Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 

επικοινωνίας συγκαταλέγονται οι σκόπιμες ή οργανωμένες ανταλλαγές ιδεών, απόψεων, 

πληροφοριών, οδηγιών κ.λπ. μεταξύ των εργαζομένων, με τη χρήση συμβόλων ή σημάτων, 

με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Τα διοικητικά στελέχη βασίζονται στην 

επιχειρησιακή επικοινωνία, ως ένα χρήσιμο εργαλείο διοίκησης, προκειμένου να επιτύχουν 

τη συγκέντρωση πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων ακόμα και τον έλεγχο των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων είτε να κατορθώσουν να πείσουν, να παρακινήσουν και να 

πράξουν αυτά τα οποία οι ίδιοι επιθυμούν (Παπαδοπούλου, 2012).  

 

6.1.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 

 

Σε μία συζήτηση ενώ ακούμε τον συνομιλητή μας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην 

μπορούμε να τον καταλάβουμε ή να νομίζουμε ότι τον καταλαβαίνουμε αλλά εκείνος να μην 

πιστεύει το ίδιο.  Η διαφορά ανάμεσα στο ακούω και ακούω ενεργητικά εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το σημείο αναφοράς. Δηλαδή ακούω με σημείο αναφοράς τον εαυτό μου ή με 

σημείο αναφοράς τον συνομιλητή μου. Στην πρώτη περίπτωση ακούω τα λόγια του 

συνομιλητή μου και αποκωδικοποιώ το μήνυμα με βάση το τι σημαίνει για εμένα αυτό που 

λέει, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αντιλαμβάνομαι το μήνυμα με βάση τι σημαίνει για 

εκείνον, δηλαδή μπαίνω στη θέση του για να τον καταλάβω (Βασιλείου και Κεχάογλου, 

2015, Bolton, 1979). 

 

Όταν ακούμε ενεργητικά τον συνομιλητή μας θα πρέπει να τον καταλαβαίνουμε, δηλαδή να 

εστιάζομαι στη δική του θέση και όχι αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί του, διότι σε εκείνη 

την περίπτωση χάνουμε το νόημα και δεν επιτυγχάνεται αποτελεσματική επικοινωνία. 

Επομένως ακούμε τον άλλον με σημείο αναφοράς εκείνον και όχι το τι νοιώθουμε και το τι 

πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι. Για να το πραγματοποιήσουμε αυτό θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε 

όλες μας τις αισθήσεις και να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας (Βασιλείου και Κεχάογλου, 

2015, Bolton, 1979). 

 

Μπαίνοντας στη θέση του συνομιλητή μας αποκτούμε ενσυναίσθηση δηλαδή 

συναισθηματική κατανόηση. Η ενσυναίσθηση αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να 
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κατανοήσουμε τον άλλον και τα συναισθήματα του. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ενεργοί 

ακροατές αυτό σημαίνει ότι: 

 

Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διάφορες κινήσεις του σώματος μας και εκφράσεις του 

προσώπου μας ώστε να δείξουμε ότι κατανοούμε τι μας λέει ο συνομιλητής μας. 

 

• Να τον κοιτάμε μέσα στα μάτια. 

• Να μην τον διακόπτουμε, να τον ακούμε με κατανόηση και σεβασμό. 

• Να τον αφήνουμε να εκφραστεί χωρίς να κρίνουμε κανένα από τα λεγόμενα του. 

• Να δείχνουμε ενδιαφέρον, να τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει και να κάνουμε λίγες 

ερωτήσεις κάνοντας τον να νοιώσει πως είναι σημαντικός. 

• Να μην διαφωνήσουμε μαζί του ακόμη και αν διαφωνούμε εντελώς με τα λεγόμενα 

του. 

• Να επαναλαμβάνουμε το πρόβλημα του με κατανόηση και αποδοχή. 

• Να σιγουρευτούμε ότι έχουμε κατανοήσει καλά τη θέση και τα συναισθήματα του 

άλλου και τα νοιώσει και εκείνος πως έχουμε μπει στη θέση του και 

αφουγκραζόμαστε το πρόβλημα του (Βασιλείου, 2013, Bolton, 1979). 

 

Η κριτική, οι απειλές, οι διαγνώσεις, τα ηθικά διδάγματα δυσκολεύουν την επικοινωνία 

μεταξύ των ανθρώπων. 

 

Αν ο σκοπός της επικοινωνίας είναι η πληροφόρηση: 

 

• Κάντε ερωτήσεις για είστε σίγουροι ότι καταλάβατε σωστά. 

• Κάντε μια περίληψη όσων ειπώθηκαν ώστε να πάρετε την επιβεβαίωση από τον 

άλλον και να είστε σίγουροι πριν προχωρήσετε σε πράξεις και αποφάσεις αφού 

βέβαια συλλέξετε όλε στις πληροφορίες. 

• Καταλάβετε τις ανάγκες και ανησυχίες του άλλου για τη συγκεκριμένη κατάσταση 

(Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015, Bolton, 1979). 

 

Αν ο σκοπός της επικοινωνίας είναι η επιβεβαίωση: 
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• Παρατηρήστε λεκτικά και μη μηνύματα του συνομιλητή σας, τη στάση του σώματος 

του εκφράσεις, κινήσεις κλπ. 

• Ακούστε τον με προσοχή. Εξερευνείστε σε βάθος, κάνοντας ερωτήσεις και 

προσπαθήστε σαν καταλάβετε τι κρύβεται πίσω από τα λόγια του. 

• Μην πείτε ποτέ «Δεν θα έπρεπε να νοιώθεις έτσι» ακόμη και αν θέλετε να τον κάνετε 

να νοιώσει καλύτερα. 

• Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε τα συναισθήματα του ρωτήστε τον μέχρι να 

καταλάβετε, μην ερμηνεύεται εσείς. 

• Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ρωτήστε αμέσως (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015, 

Bolton, 1979). 

 

Γενικά: 

 

• Μη γίνεστε αμυντικοί. Το να καταλαβαίνουμε και να αφουγκραζόμαστε δεν σημαίνει 

αναγκαστικά πως συμφωνούμε. Αφήστε χώρο στον συνομιλητή σας να εκφραστεί. 

• Συζητήστε για το πώς αντιλαμβάνεστε τα συναισθήματα του και αφήστε τον να σας 

διορθώσει να πιστεύει ότι έχετε καταλάβει λάθος. 

• Αναγνωρίστε την πλευρά του (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015, Bolton, 1979). 

 

6.2 ΚΡΙΤΙΚΗ 

 

Πολλές από τις εντάσεις που δημιουργούνται στον εργασιακό χώρο αλλά και στη ζωή των 

ανθρώπων γενικά, δημιουργούνται λόγω κριτικής και κατηγοριών. Πολλές φορές ασκούμε 

κριτική στον άλλον έχοντας καλές προθέσεις. Για παράδειγμα επισημαίνουμε κάτι που κάνει 

ο άλλος και μας ενοχλεί, ώστε να καλυτερέψουμε τις σχέσεις μας μαζί του, το άλλο άτομο 

όμως θα προσπαθήσει να προστατευτεί και να αμυνθεί σε αυτά που λέγονται για εκείνο και 

κάπως έτσι θα ξεκινήσει η ένταση (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Άσκηση κριτικής, μερικές χρήσιμες συμβουλές: 

 

• Μην ασκείτε κριτική με άχαρο, αγενές και άδικο τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο το 

άτομο θα προσβληθεί και θα γίνει επιθετικό. 
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• Πριν ασκήσετε κριτική αναλογιστείτε τη σχέση που έχετε με το άτομο, δηλαδή αν 

είναι σημαντική για εσάς. Για παράδειγμα όταν ασκείτε κριτική σε έναν συνάδελφο 

σας, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι πέρνα του ότι θα επηρεαστεί 

αρνητικά το κλίμα, εάν εργάζεστε και στην ίδια ομάδα θα έχετε ιδιαίτερα μεγάλο 

πρόβλημα. 

 

• Πριν κατηγορήσετε τον άλλον ότι δεν σας ακούει, αναρωτηθείτε πρώτα αν ήσασταν 

εσείς απόλυτα ξεκάθαροι. 

 

• Σε καμία περίπτωση μην ξεκινάτε την κριτική σε στιγμές έντασης και φόρτισης, 

σίγουρα δεν θα έχετε αποτέλεσμα. 

 

• Ξεκαθαρίστε με όμορφο τρόπο τις προσδοκίες σας, πείτε τι περιμένετε από τη σχέση 

σας με τον άλλον. 

 

• Όταν κάνετε κριτική ξεκινήστε αναφέροντας τα θετικά στοιχεία του άλλου, ώστε να 

νοιώσει καλύτερα και συνειδητοποιήσει ποια είναι τα αδύνατα σημεία του, ώστε και 

να τα διορθώσει. 

 

• Κάντε ερωτήσεις και κυρίως ακούστε προσεκτικά τις απαντήσεις που παίρνετε. Να 

φέρεστε πάντα όπως θα θέλατε να σα συμπεριφέρονται οι άλλοι (Βασιλείου και 

Κεχάογλου, 2015). 

 

Αντιμετώπιση κριτικής, μερικές χρήσιμες συμβουλές: 

 

• Ακούστε την κριτική και μην βιαστείτε να απαντήσετε. Εκμεταλλευτείτε το χρόνο για 

να σκεφτείτε και απαντήστε ώριμα. 

• Μη γίνεστε αμυντικοί. Κανείς δεν είναι τέλειος, δείτε την κριτική σαν μια ευκαιρία 

για να γίνετε καλύτεροι. 

• Μην γίνεστε επιθετικοί στον κριτή δεν είναι αποτελεσματικό. 

• Παραδεχτείτε τα λάθη σας και εξηγήστε τα ειλικρινά κίνητρα των πράξεων σας. 

• Χαρείτε τις αποτυχίες, όσο και τις επιτυχίες σας. Οι αποτυχίες σας προσφέρουν 

γνώση, εμπειρία και προσωπική εξέλιξη (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  
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6.3 ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 

6.3.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Τα συναισθήματα διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα της σχέσης και ορίζουν την 

αποτελεσματική επίλυση της σύγκρουσης. Γι΄ αυτό και θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη 

σημασία και βαρύτητα στα συναισθήματα και τα δικά μας αλλά και των άλλων (Βασιλείου, 

2013). Βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση και την επίλυση των συγκρούσεων αποτελεί 

και η συναισθηματική νοημοσύνη των ατόμων γενικότερα ή των εργαζομένων και στελεχών 

ειδικότερα στα πλαίσια μίας επιχείρησης – ενός οργανισμού. Η ενσυναίσθηση και οι 

κοινωνικές δεξιότητες που αποτελούν διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σε 

θέση να οδηγήσουν σε μία παραγωγική και συνάμα αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων (Χατζηπασχάλης, 2010). 

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη διαθέτει πέντε κύριες διαστάσεις: 

 Αυτοεπίγνωση 

 Αυτορρύθμιση 

 Παρακίνηση 

 Ενσυναίσθηση 

 Κοινωνικές δεξιότητες (Χατζηπασχάλης, 2010). 

 

Η κάθε μία από αυτές τις πέντε διαστάσεις υποκατηγοριοποιείται σε συναισθηματικές 

ικανότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιήσουμε στον χώρο εργασίας. Οι 

τρεις πρώτες διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης (αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση 

και παρακίνηση) είναι σχετικές με τον εαυτό μας, ενώ οι υπόλοιπες (ενσυναίσθηση και 

κοινωνικές δεξιότητες) με τις σχέσεις μας με τους άλλους (Χατζηπασχάλης, 2010). 

 

Τα αρνητικά συναισθήματα επιδρούν αρνητικά στα αποτελέσματα επίλυσης μίας 

σύγκρουσης. Το θέμα δεν επικεντρώνεται στην επίλυση αλλά στα συναισθήματα. Οι 

περιπτώσεις εδώ είναι είτε ότι παρεμποδίζεται η ολοκληρωμένη έκφραση των δύο πλευρών, 

είτε ότι πολλές φορές για να αποφευχθεί η αμηχανία καταλήγουμε στην αποφυγή της 

σύγκρουσης, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι θετικό (Βασιλείου, 2013). Η διαχείριση των 
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συναισθημάτων, ιδιαιτέρως των αρνητικών όπως είναι ο θυμός, το άγχος, η ανησυχία και ο 

φόβος, είναι μια διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 

την επαγγελματική πορεία (Χατζηπασχάλης, 2010). 

 

Οι ερωτήσεις οι οποίες ακολουθούν θα σας βοηθήσουν ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε 

πως νοιώθετε: 

 

• Γιατί νιώθω τόσο θυμό; 

• Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να μην έχω ποια αυτό το συναίσθημα; 

• Ποιος ευθύνεται για το συγκεκριμένο πρόβλημα; 

• Τι θέλω να αλλάξω; 

• Ποια τα συμπεράσματα μου; (Βασιλείου, 2013) 

 

Έκφραση δύσκολων συναισθημάτων 

 

Καθημερινά εκφράζουμε με διαφορετικό τρόπο τα συναισθήματα μας. Μπορεί να 

φωνάζουμε, να χτυπάμε νευρικά τα πόδια μας. Πολλοί άνθρωποι αθλούνται έντονα ώστε να 

βγάλουν από μέσα τους την ένταση, άλλοι κουβεντιάζουν με άλλα άτομα για να βγάλουν από 

μέσα τους φόβους και τις ανησυχίες τους. Όπως και να έχει, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

εκφράσουμε αλλά και να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας και να μην τα αφήσουμε να 

μας κυριέψουν (Βασιλείου, 2013). Η συναισθηματική νοημοσύνη μας προσφέρει τις 

απαραίτητες ικανότητες οι οποίες μας βοηθούν να επιλύουμε ή να προλαμβάνουμε τις 

συγκρούσεις, να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, να παραμένουμε συναισθηματικά 

ισορροπημένοι και να επικοινωνούμε τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά. Για παράδειγμα, το 

στέλεχος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης 

είναι σε θέση να διαχειρίζεται συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις και να προλαμβάνει 

προβλήματα προτού εξελιχθούν σε συγκρούσεις (Χατζηπασχάλης, 2010). 

 

Η αποφυγή της έκφρασης των συναισθημάτων δεν είναι λύση. Αν δεν εκφράζουμε τα 

συναισθήματα μας, αυτά μαζεύονται γίνονται εντονότερα και δεν μας αφήνουν να 

απολαύσουμε τις χαρές της ζωής. Επομένως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη 

καταστολή και στον έλεγχο των συναισθημάτων. Η καταστολή είναι η μη έκφραση και 

συσσώρευση των συναισθημάτων μέσα μας. Όταν συμβαίνει αυτό, νοιώθουμε ένταση και 

σφίξιμο. Από την άλλη πλευρά όταν συγκρατούμε τα συναισθήματα μας, δηλαδή τα 
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ελέγχουμε είμαστε αρκετά συνειδητοποιημένοι διότι ξέρουμε τι νοιώθουμε και αποκτούμε 

μια αυτοπεποίθηση η οποία και μας βοηθάει ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη στιγμή για 

να τα εκφράσουμε (Βασιλείου, 2013). 

 

Ο τρόπος και η στιγμή που θα εκφράσουμε τα συναισθήματα μας εξαρτώνται από την σχέση 

που έχουμε με το άλλο άτομο, αλλά και τον χώρο και χρόνο που πραγματοποιείται η 

σύγκρουση. Όλα αυτά φυσικά μας επηρεάζουν. Αν εκφράσουμε τα συναισθήματα μας με 

τρόπο έντονο, είναι πιθανό να χάσουμε τον έλεγχο, να μην μεταφέρουμε επακριβώς αυτά που 

θέλαμε να πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και εμείς στη 

συνέχεια να νοιώθουμε άσχημα επειδή στενοχωρήσαμε τον άλλον ή επειδή δεν χειριστήκαμε 

καλά την κατάσταση και δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα (Βασιλείου, 2013). 

 

Με την βοήθεια των παρακάτω ερωτήσεων, μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα 

συναισθήματα μας. 

 

• Τι κάνουμε όταν νοιώθουμε οργή, θυμό ή άλλα αρνητικά συναισθήματα; 

• Πως εκφράζουμε τα συναισθήματα τα οποία νοιώθουμε; 

• Υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα στην αίσθηση του εαυτού μας και στη σχέση 

ανάλογα με τον τρόπο που θα εκφράσουμε τα συναισθήματα μας; 

• Τι διαφορετικά αποτελέσματα υπάρχουν; (Βασιλείου, 2013) 

 

6.3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ 

 

Ο θυμός είναι ένα έντονο συναίσθημα και αρκετά δύσκολο στη διαχείριση του. Όταν είμαστε 

θυμωμένοι δεν βλέπουμε καθαρά, χάνουμε την αντικειμενική αντίληψη των πραγμάτων, 

πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο, δεν ακούμε τι μας λένε οι άλλοι και πολλές φορές γινόμαστε 

παράλογοι. Ο θυμός μπορεί να εμπεριέχεται και να προκαλεί μία σύγκρουση (Βασιλείου, 

2013). 

 

Ο θυμός πολλές φορές οδηγεί σε βία, επιθετικότητα και έντονες αντιδράσεις.  Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να  έχουμε κατά νου ότι ο θυμός είναι ένα συναίσθημα και δεν μπορεί εύκολα να 

ελεγχθεί, ενώ αντιθέτως η επιθετικότητα είναι μία συμπεριφορά την οποία μπορούμε να 
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ελέγξουμε και να αλλάξουμε. Επίσης όσο περισσότερο ικανό είναι ένα άτομο, μπορεί να 

αξιοποιήσει τον θυμό του για αλλαγή και όχι για καταστροφή σχέσεων (Βασιλείου, 2013). 

 

Όταν θυμώνουμε, δύο περιπτώσεις υπάρχουν, ή θα καταστείλουμε τον θυμό ή θα τον 

εκφράσουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την αντίληψη πως δεν είναι κοινωνικά 

αποδεκτό οπότε καταστέλλουν τον θυμό τους. Αυτό έχει όμως ως αποτέλεσμα το άτομο να 

γεμίζει ένταση και αυτό να γίνεται σωματικά αισθητό (Βασιλείου, 2013). 

 

Η ένταση αυτή πρέπει να απελευθερώνεται και να μην μένει μέσα στο άτομο, αντιθέτως 

πιθανό να συμβούν τα εξής: 

 

• Συσσωρεύεται θυμός μέχρι εκείνο το σημείο που εν τέλει θα εκραγεί. Το άτομο 

πολλές φορές κατευθύνει τον θυμό του σε λάθος άτομα. 

• Επίσης η παραμονή θυμού μεγάλης χρονικής διάρκειας στο σώμα, είναι πιθανό να 

δημιουργήσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας. (Βασιλείου, 2013). 

 

Οι μορφές της καταστολής του θυμού είναι:  

 

• Η άρνηση του θυμού, δηλαδή η άρνηση του ότι είσαι θυμωμένος. 

• Η εσωτερική αμφισβήτηση δηλαδή άποψη του ατόμου ότι δεν είχε δικαίωμα να 

θυμώσει (Βασιλείου, 2013). 

 

Όσον αφορά την κλιμάκωση του θυμού πραγματοποιείται συνήθως με κατηγορίες και 

αλληλοκατηγορίες. Ο θυμός θα πρέπει να εκφράζεται με αμεσότητα και ευθύτητα και να 

επιτρέπει την επικοινωνία. Η διαχείριση του θυμού, βοηθάει το άτομο να κάνει καλύτερες τις 

σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους και όχι να τις χειροτερέψει και να γίνουν πιο βίαιες 

(Βασιλείου, 2013). 

 

Μερικοί εναλλακτικοί τρόποι που πιθανόν να βοηθήσουν στην καταστολή του θυμού είναι οι 

μέθοδοι χαλάρωσης, οι δεξιότητες επικοινωνίας καθώς και οι αλλαγές σε γνωστικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τις μεθόδους χαλάρωσης, είναι ευρέως διαδεδομένο πως όταν καταφέρνουμε να 

χαλαρώσουμε σωματικά, ηρεμούμε και ψυχικά. Σε αυτό βοηθούν ιδιαίτερα: 
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• Βαθιές αναπνοές – ανάσες βαθιά στο διάφραγμα. 

• Κατά τη διάρκεια της εισπνοής, επαναλάβετε μία φράση η οποία σας ηρεμεί. 

• Φέρτε στο νου σας μια εικόνα που σας χαλαρώνει για παράδειγμα το πρόσωπο ενός 

αγαπημένου σας προσώπου, η μία στιγμή ηρεμίας και γαλήνης που ήσασταν 

ευτυχισμένος.  

• Περπατήστε όσο περισσότερο μπορείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας και επιδιώξτε 

την άθληση. 

• Κάντε απαλές ασκήσεις σωματικής χαλάρωσης (Βασιλείου, 2013). 

 

Είναι γνωστό πως όταν μας κυριεύει ο θυμός, τείνουμε να βγάζουμε πολύ εύκολα 

συμπεράσματα, κάνουμε υπεραπλουστευμένες γενικεύσεις, είμαστε απόλυτοι, δεν ακούμε 

τους άλλους,  φωνάζουμε και εκφραζόμαστε με τρόπο απόλυτο και μη διαλλακτικό.  Γι’ αυτό 

και πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας να ηρεμήσει λίγο ώστε να υπάρξει ανάπτυξη διαλόγου 

να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας  να σκεφτεί ψύχραιμα και λογικά. Θα πρέπει να 

σκεφτούμε καλά πριν μιλήσουμε και να ακούσουμε προσεκτικά πριν απαντήσουμε. Τέλος 

προσπαθήστε να μην απαντήσετε σε κατηγορίες με άλλες κατηγορίες (Βασιλείου, 2013). 

 

Γενικά αλλάξτε τον τρόπο που σκέφτεστε, προσπαθήστε να οι σκέψεις να χαρακτηρίζονται 

από διαλλακτικότητα και να μην είναι απόλυτες. Προσέξτε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε. 

Ακόμη και όταν έχουμε δίκιο αν είμαστε θυμωμένοι, πολλές φορές το χάνουμε με την 

συμπεριφορά μας. Προσπαθήστε να μην απαιτείτε πράγματα και αντί για εκφράσεις όπως 

απαιτώ να με ακούσεις να χρησιμοποιείτε άλλες πιο ήρεμες και πιο ευγενικές, όπως για 

παράδειγμα θα ήθελα να με ακούσεις (Βασιλείου, 2013).  

 

6.3.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

 

Υπάρχει μια ποικιλία συναισθημάτων και όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα. Το δύσκολο 

είναι να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να τα εκφράσουμε. Μερικά από τα δύσκολα 

συναισθήματα που εμφανίζονται συχνά στις συγκρούσεις και μας είναι δύσκολο να τα 

αποδεχτούμε είναι ο θυμός, η αγανάκτηση, ο πόνος, ο φόβος, η ενοχή, η μετάνοια, κα. 

Δύσκολο δεν είναι μόνο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας μέσα μας, 

αλλά και εκείνα στα οποία είμαστε δέκτες από αλλά άτομα (Βασιλείου, 2013). Η 
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συναισθηματική νοημοσύνη περιγράφει α) την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τα 

συναισθήματά μας αλλά και των άλλων και β) να χειριζόμαστε τα συναισθήματα και τις 

αντιδράσεις οποιαδήποτε στιγμή. Ειδικότερα, οι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται στην 

ικανότητά μας να χειριζόμαστε με επιδεξιότητα τα συναισθήματα των άλλων, έτσι ώστε να 

προκαλούμε στους άλλους τις αντιδράσεις που επιθυμούμε, και το αντίστροφο 

(Χατζηπασχάλης, 2010). 

 

Μερικές συμβουλές για σωστή διαχείριση των συναισθημάτων οι εξής (Βασιλείου, 2013): 

 

• Διαχείριση των αντιδράσεων ώστε να μην αναπτυχθεί έντονα η σύγκρουση. 

• Αξιοποίηση της ενεργητικής ακρόασης. 

• Εστίαση στο πρόβλημα και όχι στον άνθρωπο. 

• Πραγματοποίηση διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

• Επιβράβευση της θετικής συμπεριφοράς. 

• Διαπραγμάτευση μίας κοινής λύσης,  η οποία καλύπτει τις ανάγκες και των δύο 

πλευρών. 

 

Και όσον αφορά την αντιμετώπιση δύσκολων συναισθημάτων των άλλων επικεντρωθείτε στα 

λόγια του συνομιλητή σας, ακούστε ξανά, δώστε ανατροφοδότηση, παρατηρείστε τις 

αντιδράσεις του, ξεκαθαρίστε και αναγνωρίστε τις ανάγκες (Βασιλείου, 2013). 

 

6.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ  

 

Η πάλη, η φυγή και η ροή είναι οι τρεις συμπεριφορές που υιοθετούμε κατά βάση σε μία 

σύγκρουση. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρεις αυτές συμπεριφορές, οι 

πεποιθήσεις που τις καθοδηγούν καθώς και τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα τα οποία 

παρουσιάζουν (Βασιλείου, 2013). 
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Πίνακας 6.1: Πάλη, φυγή και ροή (Πηγή: Βασιλείου, 2013:65-66). 

 

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις αντιδράσεις μας θα πρέπει να αναρωτηθούμε τα εξής: 

 

Αν η πιο συχνή αντίδραση σας είναι η πάλη: 

 

• Γιατί θεωρείτε σημαντικό να έχετε τον έλεγχο; 

• Πως θα αισθανθείτε σε περίπτωση που συνειδητοποιήστε ότι είχατε λάθος; 

• Για να αισθανθείτε καλά, είναι απαραίτητο να μειώσετε τον άλλον; Γιατί το κάνετε 

αυτό; (Βασιλείου, 2013) 
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Αν η πιο συχνή αντίδραση είναι η φυγή: 

 

• Ποιο συναίσθημα με παρεμποδίζει να μιλήσω; 

• Φοβάμαι μήπως τον θυμού του άλλου ατόμου; 

• Ποιο μπορεί να είναι το χειρότερο που θα συμβεί σε περίπτωση που μιλήσω; 

(Βασιλείου, 2013) 

 

Αν η πιο συχνή αντίδραση είναι η ροή: 

 

• Ποια δικαιώματα και ανάγκες πρέπει να αναγνωρίζω; 

• Αναγνωρίζω τις ανάγκες και τα δικαιώματα του άλλου ατόμου; 

• Πρέπει να αναπτύξω και άλλες δεξιότητες ώστε να μπορέσω να εκφράσω τις ανάγκες 

μου; (Βασιλείου, 2013). 
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7 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί αρχικά να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η έννοια 

της ισχύος και οι τρόποι που επιδρά στις σχέσεις. Στη συνέχεια, θα εξερευνηθούν τα 

παιχνίδια εξουσίας και οι πιθανοί τρόποι συνδιαλλαγής μας με αυτά, προς όφελος της σχέσης, 

καθώς και η σπουδαιότητα της προσωπικής δύναμης. Θα δοθεί επιπλέον σημασία στην 

κατανόηση της έλλειψης πρόθεσης για επίλυση (άρνηση για επίλυση) της σύγκρουσης και 

στους τρόπους αντιμετώπισής της. Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση με τη 

χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης, καθώς αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την εξεύρεση 

πιθανών λύσεών της. 

 

7.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  

 

Η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους επηρεάζεται από μια “αόρατη” δύναμη. Αυτή η 

δύναμη δημιουργείται από ότι αντιλαμβάνεται το ένα άτομο για την ισχύ του άλλου και 

αντίστροφα. Η ισχύς, όπως και ο τρόπος που την αναγνωρίζουμε και την αξιοποιούμε είναι 

από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική των σχέσεων και την 

ατμόσφαιρα που υπάρχει σε μια ομάδα. Ανάλογα με τον τρόπο που την αξιοποιούμε, μπορεί 

να συνεισφέρει είτε θετικά, δημιουργώντας μια αίσθηση ευεξίας και εξέλιξης, ή αρνητικά, 

δημιουργώντας μια αίσθηση απογοήτευσης και αδυναμίας. Αρκετές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουμε στις προσωπικές μας σχέσεις, στην προσωπική, εργασιακή και κοινωνική 

ζωή, προέρχονται από την έλλειψη επίγνωσης σε θέματα ισχύος. «Η ισχύς είναι μια δύναμη 

που έχουμε σε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων. Δημιουργεί ένα 

ανέκφραστο υπόβαθρο στις σχέσεις. Οργανώνει ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μας και 

της συμπεριφοράς μας μέσα στις σχέσεις. Η ισχύς οργανώνει το πώς θα δράσουμε στις 

συγκρούσεις και σε άλλες δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις» (Βασιλείου και 

Κεχάογλου, 2015:55). Επακόλουθα, καθώς η σχέση μεταξύ των συγκρουόμενων μερών 

φαίνεται να έχει υψηλής σπουδαιότητας επίπτωση στην επίλυση/διαχείριση της σύγκρουσης, 

σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ισχύς ή η ιεραρχική θέση των ατόμων. Σύμφωνα με έρευνες 

σχετικές με το ιεραρχικό επίπεδο και τα στυλ/είδη σύγκρουσης, έχει διαπιστωθεί πως τα μέλη 

μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού γενικότερα προτιμούν ανταγωνιστικά στυλ όταν 

αντιμετωπίζουν υφιστάμενους. Αντίθετα, τα ίδια άτομα ίσως να χρησιμοποιούν κάποιο είδος 
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διευκόλυνσης ή συνεργασίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αντιμετωπίζουν προϊσταμένους, 

και διευκόλυνση ή κάποιο είδος αποφυγής όταν αντιμετωπίζουν συναδέλφους. Έτσι, 

συμπεραίνεται  ότι ο τρόπος διαχείρισης της σύγκρουσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ισχύ ή ιεραρχική σχέση μεταξύ των ατόμων που συγκρούονται. Για παράδειγμα, συγκρούσεις 

που δημιουργήθηκαν είτε με τους προϊσταμένους ή την διοίκηση συγκρατούνται στη μνήμη 

ως εντονότερα συναισθηματικά περιστατικά σε σχέση με συγκρούσεις που εμφανίστηκαν με 

άτομα του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου (Χατζηπασχάλης, 2010). Επίσης, οι προϊστάμενοι ή η 

διοίκηση έχουν την τάση είτε να προσεγγίζουν είτε ακόμα και να αποφεύγουν την 

σύγκρουση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προτιμούν να απέχουν και να μην αναμειχθούν, η 

απειλή προς τα συγκρουόμενα μέρη ότι θα ήταν αποτελεσματικότερη επιλογή για αυτούς να 

λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα/διαφωνία μπορεί να αποτελέσει μια εύκολη εναλλακτική 

στους προϊσταμένους ή στην διοίκηση (Irving and Meyer, 1997). Αυτή την στρατηγική 

παράβλεψης μπορεί να την εφαρμόζουν τα διοικητικά στελέχη έτσι ώστε να προκρίνουν ή να 

επιβάλουν μια συγκεκριμένη λύση/σενάριο (Shapiro and Rosen, 1994). 

 

Κατηγορίες ισχύος μπορεί να είναι: 

 

 Κοινωνική 

 Δομική 

 Ψυχολογική 

 Πνευματική (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

7.2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και της διαπραγμάτευσης της ισχύος μας, αποτελεί 

συχνό φαινόμενο η εμπλοκή μας με παιχνίδια εξουσίας. Πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι 

ασκούν εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές παίζει σημαντικό ρόλο ο φόβος 

που μας κάνει να αφήνουμε τους άλλους να ασκούν εξουσία πάνω μας. Σημαντικό ρόλο στην 

άσκηση εξουσίας παίζουν οι αξίες της σχέσης, η εμπειρία, η θέση στην κυριαρχία, η 

δυνατότητα που έχει ο άλλος για τιμωρία – ανταμοιβή, η πειθώς κλπ. Ανάλογα με την 

πρόθεση μας μπορούμε να χειριστούμε τους ανθρώπους και τις διάφορες καταστάσεις, αλλά 

και να επηρεάσουμε με τον τρόπο μας (Βασιλείου, 2013). 
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Σε ένα παιχνίδι εξουσίας υπάρχουν τρεις ρόλοι: ο θύτης, το θύμα και ο σωτήρας. Το 

ψυχολογικό – παιχνίδι εξουσίας αναπαριστάται στο λεγόμενο «Δραματικό Τρίγωνο» το οποίο 

απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 7.1). Το τρίγωνο, όπως είναι εμφανές, είναι 

αναποδογυρισμένο και στήθηκε με βάση το ρόλο του θύματος. Σε περίπτωση κατά την οποία 

δεν υπάρχει θύμα, τότε δεν υπάρχει και ψυχολογικό – παιχνίδι εξουσίας. Επομένως, 

καλύπτεται πρώτα ο ρόλος του θύτη και ύστερα οι άλλοι ρόλοι αντίστοιχα. Τα τόξα – 

βελάκια γύρω από το τρίγωνο διατυπώνουν τα περιθώρια – δυνατότητα για μεταβολή της 

θέσης – ρόλου (Κονδύλης και Παντελή, 2005). Ακολουθεί παράδειγμα: 

 

 
Γράφημα 7.1: Δραματικό Τρίγωνο (Πηγή: Κονδύλης και Παντελή, 2005:11-12)  

 
Πίνακας 7.1: Συμπεριφορές των ρόλων σε ένα παιχνίδι εξουσίας (Πηγή: Βασιλείου, 2013:92-

93). 
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Τα παιχνίδια εξουσίας τα οποία βασίζονται στους συγκεκριμένους ρόλους συνήθως 

δημιουργούν συνθήκες απομόνωσης, αποξένωσης και ελέγχου. Ο κύκλος της εξερεύνησης 

προβλέπει την συμμετοχή, τη συμβουλή καθώς και την συνεργασία. Ουσιαστικά ο κύκλος 

εξερεύνησης αποτελεί την κίνηση που γίνεται ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα την απεμπλοκή 

από τους ρόλους του θύτη, θύματος και σωτήρα (Βασιλείου, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφημα 7.2: Τρείς ρόλοι σε ένα παιχνίδι εξουσίας (Πηγή: Βασιλείου, 2013:92) 
 
Και σε αυτό το σημείο δημιουργούνται ορισμένες ερωτήσεις  όπως οι παρακάτω: 

 

• Αν είστε στο ρόλο του θύτη, με ποιον τρόπο μπορείτε να μεταβάλλετε τη 

συμπεριφορά σας ώστε να μην ασκήσετε τη δύναμη σας με τέτοιο τρόπο που να 

κάνετε τον άλλον θύμα; 

 

• Μπορείτε να διεκδικήσετε χωρίς απαραίτητα να γίνεστε επιθετικοί; 

 

• Μπορείτε με κάποιον τρόπο να δώσετε και στον άλλον την ελευθερία να αποφασίσει, 

δηλαδή με άλλα λόγια να μοιραστείτε τη λήψη των αποφάσεων; (Βασιλείου, 2013) 

 

Αν εφαρμόσετε τα παραπάνω παύετε να είστε πλέον ο θύτης αλλά ο σύμβουλος. Οι 

σύμβουλοι αξιοποιούν την ισχύ που έχουν και την εμπειρία τους ώστε να συμβουλέψουν και 

να συν-δημιουργήσουν με τα υπόλοιπα άτομα (Βασιλείου, 2013). 

 

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για να μεταβάλλετε τη θέση σας σε περίπτωση που 

βρίσκεστε στη θέση του θύματος: 

 

• Αναζητείστε στήριξη, πληροφορίες και βοήθεια από άλλα άτομα.  

• Να ακούτε προσεκτικά τον συνομιλητή σας.  
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• Να είστε διεκδικητικός σε σχέση με τις ανάγκες που παρουσιάζετε αλλά με όριο.  

• Να μην υποβαθμίζετε τον εαυτό σας και να τον θεωρείτε απόλυτα ικανό να 

συμμετέχει στη διαδικασία την λήψης των αποφάσεων  

 

Αν εφαρμόσετε όλα τα παραπάνω μετακινήστε από τον ρόλο του θύματος, γίνεστε ενεργός 

και αναλαμβάνετε ευθύνες για αυτά που μπορείτε να κάνετε (Βασιλείου, 2013). 

 

Όσον αφορά τον ρόλο του σωτήρα μπορεί να  είναι χρήσιμος βραχυπρόθεσμα αλλά δεν 

βοηθά στην πλήρη κατανόηση των λόγων που δημιουργούν τη σύγκρουση. Στην προσπάθεια 

μα σαν σώσουμε τους άλλους, πολλές φορές ξεχνάμε τις δικές μας ανάγκες. Αλλάζοντας τη 

στάση μας υιοθετούμε έναν ρόλο διευκόλυνσης και συντονισμού και ενισχύουμε όλες τις 

πλευρές (Βασιλείου, 2013). 

 

Οι σημαντικές δεξιότητες για την απεμπλοκή και από τους τρεις ρόλους είναι η ικανότητα να 

ακούς τους άλλους και η ικανότητα να αναγνωρίζεις τις ανάγκες των άλλων διεκδικώντας 

ταυτόχρονα και τις δικές σου (Βασιλείου, 2013). 

 

Σε γενικές γραμμές τα  άτομα εκείνα που μπαίνουν εύκολα στο ρόλο του θύτη, χρειάζεται να 

εξασκηθούν στο να ακούν τους άλλους. Για εκείνους που μπαίνουν εύκολα στο ρόλο του 

θύματος, είναι απαραίτητο στο να εξασκηθούν να διεκδικούν. Αυτοί που εύκολα γίνονται 

σωτήρες θα πρέπει να διεκδικούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες τους και να βοηθούν τους 

υπόλοιπους να ακούσουν την κάθε πλευρά. Αναπτύσσοντας όλες αυτές τις δεξιότητες 

καταρρίπτεται το παιχνίδι εξουσίας και ξεκινάει ένας κύκλος εξερεύνησης (Βασιλείου, 2013). 

 

Από θύτης, σύμβουλος: 

 

 Ακούει τους άλλους προσεκτικά και ανακαλύπτει τις ανάγκες τους. 

 Περιλαμβάνει και άλλους στη λήψη αποφάσεων. 

 Σέβεται τις ανάγκες των άλλων. 

 Κάνει εποικοδομητική κριτική, χωρίς να προσβάλει κανέναν. 

 Ενθαρρύνει τη διαδικασία ανταλλαγής των εμπειριών. 

 Διεκδικεί. 

 Αναγνωρίζει ανάγκες, προβληματισμούς και έγνοιες (Βασιλείου, 2013). 
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Από σωτήρας, σε συντονιστής: 

 

 Διευκρινίζει τις ανάγκες και τις έγνοιες. 

 Πραγματοποιεί πολλές ερωτήσεις, ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει πόση 

βοήθεια απαιτείται και να  εξερευνήσει εναλλακτικές οπτικές. 

 Συζητά όλες τις επιπτώσεις της αδιάλλακτης συμπεριφοράς. 

 Βοηθά τους άλλους να ακούν ο ένας τον άλλον, καθώς επίσης και να αναπτύξουν 

αποτελεσματικές λύσεις των προβλημάτων τους (Βασιλείου, 2013). 

 

Από θύμα σε ανάληψη ευθύνης: 

 

 Το άτομο δηλώνει ανοιχτά τις προθέσεις του και ξεκαθαρίζει τις ανάγκες οτυ. 

 Αναγνωρίζει ποιες ανάγκες έχουν οι άλλοι. 

 Δε κατηγορεί τους άλλους, κάνει εποικοδομητική συζήτηση. 

 Διαλέγει ρεαλιστικές λύσεις (Βασιλείου, 2013). 

 

7.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ  

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα άτομα να αναγνωρίζουν την προσωπική τους δύναμη, διότι 

κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούν αποτελεσματικά και με την αίσθηση της ενέργειας, έχουν 

συγκεκριμένους στόχους, νοιώθουν την πλήρη αντίληψη  τν πραγμάτων γύρω τους και 

χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να τα διαχειριστούν. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι 

άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν την προσωπική ισχύ τους, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και να 

εκτιμήσουν τα δυνατά τους σημεία, φοβούνται να ρισκάρουν και χάνουν σε μεγάλο βαθμό 

την εκδικητικότητα τους (Βασιλείου, 2013). 

 

Η προσωπική μας δύναμη χάνεται όταν μπαίνει στη μέση η λέξη «πρέπει». Όταν οι ενέργειες 

μας παρακινούνται από το πρέπει, η βάση της δράσης μας είναι η εξουσία, διότι οι πράξεις 

μας ορίζονται από άλλους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι αυτοί ασκούν 

θεσμική εξουσία πάνω μας (Βασιλείου, 2013). 

 

Οι πιθανές αντιδράσεις που έχουμε στην εξουσία είναι η υποταγή και η επανάσταση, δηλαδή 

με άλλα λόγια γινόμαστε θύτες ή θύματα. Η υποταγή μας στο πρέπει της ζωής και της 
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καθημερινότητας ευθύνεται για την απώλεια της προσωπικής μας δύναμης. Οι επιθυμίες και 

οι πράξεις μας δεν συμπίπτουν και κατά αυτόν τον τρόπο χάνουμε ενέργεια, 

αποθαρρυνόμαστε πολύ εύκολα και είμαστε δυστυχισμένοι. Είναι βέβαιο ότι σε ορισμένες 

καταστάσεις οι πράξεις μας καθορίζονται αποκλειστικά από το πρέπει, αλλά έχουμε πολλές 

ευκαιρίες να μετατρέψουμε το πρέπει σε διαλέγω εγώ πως θα πράξω και θα συμπεριφερθώ. 

(Βασιλείου, 2013). 

 

Γράφημα 7.3: Προσωπική δύναμη (Πηγή: Βασιλείου, 2013:98) 
 

Για να είναι εφικτή η αλλαγή από το πρέπει στο επιλέγω, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει το 

άτομο επακριβής ποιες είναι οι απαιτήσεις του εαυτού του, καθώς και να καθορίσει τις 

εξωτερικές πιέσεις που το κάνουν να τις επιβάλλει. Θα πρέπει επίσης να αλλάξει την οπτική 

του και να αναλογιστεί ποιος είναι ο προσωπικός του λόγος να κάνει ότι είναι να κάνει χωρίς 

να επιβάλλεται να πράξει από τα πρέπει. Ποιό θα είναι το όφελος του και η ανταμοιβή που θα 
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έχει ώστε να κάνει με μεγαλύτερη ευχαρίστηση την εργασία του; Για παράδειγμα ένας 

εργαζόμενος ο οποίος ετοιμάζει μία κατάσταση πελατών γιατί «πρέπει» να την ετοιμάσει, 

υποτάσσεται σε μία πίεση για επαγγελματισμό και παραγωγικότητα. Η πίεση είναι πιθανό να 

προέρχεται από το εργασιακό μας περιβάλλον ή από μια εσωτερική μας στάση απέναντι στην 

εργασία. Ενώ η αντιμετώπιση της δουλειάς που έχουμε να κάνουμε ως «επιλέγω να ετοιμάσω 

την κατάσταση πελατών γιατί η δουλειά αυτή έχει τα εξής οφέλη», μας δημιουργεί μια 

μεγαλύτερη ευχαρίστηση για την εργασία μας και για την χρησιμότητα μας. Η ζωή μας κατά 

αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ευχάριστη και δημιουργική και εμείς αποδίδουμε καλύτερα στην 

εργασία μας (Βασιλείου, 2013). 

 

Τα πρέπει που επιβάλλουμε στον εαυτό μας, τα επιβάλλουμε και στους άλλους, γινόμαστε 

απαιτητικοί και άθελα μας κάνουμε τον άλλον θύμα της δικής μας απαίτησης. Για να 

μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτή τη στάση ακολουθούν κάποιες συμβουλές 

μεταβολής της συμπεριφοράς απαίτησης, σε συμπεριφορά συνεργατικότητας. 

 

• Σκεφτείτε τον άνθρωπο από τον οποίο απαιτείτε κάτι. Ρωτήστε τον εαυτό σας ποια 

συμπεριφορά θα πρέπει να αλλάξετε και παρατηρήστε εάν η απάντηση εμπεριέχει 

επιθυμία για έλεγχο. 

 

• Κατανοήστε τον λόγο που ένα άτομο φέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο και 

παρατηρείστε εάν η απάντηση σας εμπεριέχει κριτική. 

 

• Σκεφτείτε πως θα έπρεπε να συμπεριφέρεται το άλλο άτομο και πως το εκφράζεις, 

παρατήρησε αν η απάντηση εμπεριέχει απαίτηση. 

 

• Προσπαθήστε να σκεφτείτε ποια θα είναι η αντίδραση του άλλου ατόμου θα  

υποχωρήσει ή θα επαναστατήσει; 

 

• Ανάλογα με την αντίδραση του άλλου ατόμου ποια μπορεί να είναι η συμπεριφορά 

σας αργότερα;  Εδώ υπάρχουν δύο δυνατές συμπεριφορές (τιμωρία ή ανταμοιβή) 

κάπως έτσι δημιουργούνται τα πρέπει (Βασιλείου, 2013). 

 

Η συνεργατική δύναμη βασίζεται σε προσδοκίες, όχι σε απαιτήσεις, δημιουργεί επιλογές και 

ενθαρρύνει την ανάληψη ευθύνης. 
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• Διαχωρίστε τον άνθρωπο από το πρόβλημα. 

 

• Σκεφτείτε ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και πως μπορείτε να τα 

μεταφέρεται σε τρίτους μ τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Οι απαντήσεις δείχνουν τον 

τρόπο με τον οποίο μπορείς να συμβουλευτείς τους άλλους εκπαίδευση, υποστήριξη 

κλπ. 

 

• Σκεφτείτε αν το άλλο άτομο θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσεις με τις προσδοκίες σας. 

 

• Αναλογιστείτε τη στάση σας στη συνέχεια (Βασιλείου, 2013). 

 

7.4 ΑΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ 

 
Για την αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης, καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε δεξιότητες και 

γνώσεις ώστε να κατορθώσουμε να ανταπεξέλθουμε. Οι δεξιότητες όμως που διαθέτουμε δεν 

καλύπτουν πάντοτε όλες τις ανάγκες για την επίλυση μίας σύγκρουσης. Υπάρχουν ορισμένα 

εμπόδια κατά την διαδικασία της επίλυσης της σύγκρουσης αυτά είναι τα εξής: 

 

• Ο φόβος που κυριεύει τα άτομα ότι είναι πιθανό να πληγωθούν 

• Η ανάγκη για συγνώμη, για να έχεις δίκιο καθώς και η έντονη επιθυμία για εκδίκηση 

σε περίπτωση που νοιώσουμε ότι αδικηθήκαμε. 

• Η πεποίθηση ότι όλες οι πράξεις και οι προσπάθειες μας δεν θα προσφέρουν καμία 

απολύτως λύση. 

• Ο θυμός, η υπερηφάνεια και η  έντονη  αίσθηση της αδικίας (Βασιλείου, 2013). 

 

Η αποφυγή του προβλήματος και η άρνηση για την επίλυση της σύγκρουσης παρουσιάζει 

ορισμένα πλεονεκτήματα, αυτά είναι ότι δεν χρειάζεται το άτομο να παραδεχτεί τα σφάλματα 

του, να αναρωτηθεί για πράγματα και γεγονότα καθώς και αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη.   

Σε περιπτώσεις που δεν προωθείται διάλογος και το μόνο που κάνουν τα άτομα είναι να 

κατηγορεί το ένα το άλλο, αυξάνονται οι αποστάσεις μεταξύ τους, δημιουργούνται συμμαχίες 
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και επικρατεί αδυναμία επίλυσης του προβλήματος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα 

προβλήματα μένουν άλυτα και οι συγκρούσεις κλιμακώνονται (Βασιλείου, 2013). 

 
 

7.4.1 Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 

Η έντονη συναισθηματική μας αντίδραση υποδηλώνει ένα είδος προβολής σε άλλους 

ανθρώπους. Ωστόσο, μία ενόχληση από κάποια συμπεριφορά δεν είναι απόλυτο ότιαπό μόνη 

της υποδηλώνει την ύπαρξη της υποβολής. Ως αποτέλεσμα δυσκολευόμαστε να 

διαπραγματευτούμε λόγω της συμπεριφοράς του άλλου ατόμου, διότι θα πρέπει πρώτα μέσα 

μας να εξερευνήσουμε αυτή τη συμπεριφορά (Βασιλείου, 2013). 

 

Για παράδειγμα, πολλά άτομα μπορεί να ενοχλούνται από την υπερβολική σημασία που 

δίνουν κάποια άλλα άτομα στη λεπτομέρεια, θεωρώντας την περιττή και σχολαστική. Όταν 

αυτά τα δύο άτομα θα κλιθούν να συνεργαστούν, θα υπάρξει εκνευρισμός διότι το ένα θα 

δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις συνήθειες του άλλου για σχολαστική ανάλυση και 

επεξεργασία των πραγμάτων (Βασιλείου, 2013). 

 

Η εξερεύνηση μιας προβολής χρειάζεται αυτογνωσία, εσωτερική δύναμη και ταπεινότητα. 

Αποδεδειγμένα κανένας δεν έχει το δικαίωμα και δεν μπορεί να μας αναγκάσει να 

εξετάσουμε τις προβολές μας. Είναι αρκετά βοηθητικό όμως, να το πράττουμε σε 

περιπτώσεις που έχουμε κολλήσει σε μία σύγκρουση στη σχέση και κάτι τέτοιο μας οδηγεί σε 

έντονη συναισθηματική φόρτιση (Βασιλείου, 2013). 

 

7.4.2 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ  

 

Φυσικά πέραν του ότι μπορεί εμείς να θέλουμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση , υπάρχουν οι 

ίδιες πιθανότητες η απέναντι πλευρά να δείχνει απροθυμία. Σημάδια απροθυμίας αποτελούν 

τα παρακάτω, το άτομο: 

 

- Αρνείται να ακούσει 

-Αρνείται την ύπαρξη του προβλήματος 
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-Μετατοπίζει την ευθύνη σε κάποιο άλλο άτομο η στις συνθήκες 

-Αρνείται οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη για το πρόβλημα 

-Αποφεύγει το θέμα 

-Δηλώνει ότι το πρόβλημα ανήκει στο παρελθόν και δεν επιθυμεί να ασχοληθεί περαιτέρω 

-Επιτίθεται για ασήμαντα θέματα και δεν εστιάζει στο ουσιαστικό πρόβλημα (Βασιλείου, 

2013). 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές προτάσεις επίλυσης της απροθυμίας: 

 

• Κουβεντιάστε τα πλεονεκτήματα της επίλυσης. Τονίστε στην άλλη πλευρά ότι η 

επίλυση μειώνει την ένταση και το στρες για όλους τους εμπλεκόμενους, αυξάνει την 

αποδοτικότητα καθώς και την αποτελεσματικότητα. 

 

• Εξερευνήστε ο κόστος της μη επίλυσης, αυτό σημαίνει:  

 

-Εξερευνήστε τα εμπόδια που εμφανίζονται στην επίλυση της σύγκρουσης. 

-Αναρωτηθείτε πως μπορείτε να συμβάλλετε ώστε το άλλο άτομο να μπορέσει να  

διατηρήσει την αυτοεκτίμηση του. 

-Σκεφτείτε πως μπορούν να λυθούν οι παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί. 

-Υπολογίστε τη σχέση που έχετε με τον άλλον και προσπαθήστε να χτίσετε 

περισσότερη εμπιστοσύνη. 

 

• Πραγματοποιήστε την επίλυση με μικρά αποτελεσματικά βήματα.  

 

-Ξεκαθαρίστε όλα τα πιθανά προβλήματα. 

-Διερευνήστε τις ανάγκες, τόσο τις δικές σας, όσο και των υπολοίπων. 

-Βρείτε κοινές λύσεις που να εξυπηρετούν τις ανάγκες που παρουσιάζουν όλα τα 

άτομα. 

-Πείτε ξεκάθαρα το αποτέλεσμα που θα είναι ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές. 

 

• Προσπαθήστε να βρείτε έναν δικό σας τρόπο επίλυσης, εάν η άλλη πλευρά παραμένει 

απρόθυμη. 
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- Θυμηθείτε ότι το άλλο άτομο πιθανόν να κερδίσει περισσότερα από τη μη λύση του 

προβλήματος. 

-Σκεφτείτε μήπως υπάρχει πιθανότητα να υποχωρήσετε, ώστε να έχετε τη δυνατότητα 

να σκεφτείτε καθαρά και να δείτε πιο κομμάτι του προβλήματος αντιστοιχεί στο άλλο 

άτομο. 

-Ζητήστε τη βοήθεια άλλων ατόμων για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε ευκολότερα 

την απογοήτευση που δημιουργεί η μη επίλυση της σύγκρουσης.   

 

• Υπολογίστε τη δική σας συμμετοχή στη σύγκρουση και στο πρόβλημα 

-Χρησιμοποιείστε την ισχύ με κατάλληλο τρόπο. 

-Προσπαθήστε να νοιώσετε τη θέση και τη στάση του άλλου προσώπου 

-Μιλήστε ξεκάθαρα για τις απόψεις, ανάγκες και ανησυχίες σας (Βασιλείου, 2013). 

 

7.5 Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ  

 

7.5.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  

 

Συχνό φαινόμενο μιας σύγκρουσης αποτελεί η δυσκολία κατανόησης επακριβώς του 

προβλήματος, καθώς μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκο. Επίσης μπορεί να νοιώθουμε ότι δεν 

διαθέτουμε αρκετές λύσεις για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος 

(Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Όταν ταξιδεύουμε σε μια ξένη χώρα, χρησιμοποιούμε έναν χάρτη ώστε να καταφέρουμε να 

βρούμε τον δρόμο μας, να αναγνωρίσουμε το που βρισκόμαστε καθώς και να εντοπίσουμε τη 

συντομότερη διαδρομή (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

Αντίστοιχα, στις συγκρούσεις, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε έναν χάρτη ώστε 

να καταφέρουμε να εντοπίσουμε διεξόδους και κατευθύνσεις και να μπορέσουμε να λύσουμε 

τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται. Η χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης μας δίνει τη 

δυνατότητα να μπορέσουμε να διακρίνουμε όλες εκείνες τις διαφορετικές οπτικές και να 

εστιάσουμε σε πτυχές που είναι λιγότερο ορατές (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  
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Η χαρτογράφηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο ή και από μια ομάδα ατόμων. 

Ακόμη μπορεί να γίνει με μολύβι και χαρτί αλλά και νοερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 

καθορισμός των προβλημάτων και υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγκρουσης. 

Πρόκειται για μία δεξιότητα που αφορά την επίλυση της σύγκρουσης, διότι προσφέρει μία 

διευρυμένη αντίληψη της κατάστασης και βοηθά σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξεύρεση 

πιθανών λύσεων (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015). 

 

7.5.2 ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 

Η χαρτογράφηση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη μεγαλύτερης καθαρότητας 

μέσα σε μία σύγκρουση. Είναι αποτελεσματική και σε μία απλή σύγκρουση ανάμεσα δύο 

άτομα, αλλά και σε πιο πολύπλοκες και μεγάλες συγκρούσεις που εμπλέκονται περισσότερα 

από δύο άτομα (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Η διαδικασία χαρτογράφησης της σύγκρουσης είναι μία απαιτητική διαδικασία. Είναι 

απαραίτητο να παρουσιάζονται όλες οι ανάγκες καθώς και οι επιθυμίες των εμπλεκόμενων 

ατόμων, ακόμη και αν δεν είναι παρόντες. Ακόμη θα πρέπει να τις παρουσιάζουμε 

αντικειμενικά, δηλαδή  όπως ακριβής εκείνοι θα τις εκπροσωπούσουν και όχι όπως τις 

αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Η χαρτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σχεδιασμό μιας ομάδας ή να εφαρμοστεί 

όταν η ομάδα επιθυμεί να γίνουν αλλαγές.  Με τον τρόπο αυτό η ομάδα χτίζει σχέσεις, 

προάγει την συνεργασία και το ομαδικό κλίμα και οι μεταβολές γίνονται περισσότερο ομαλά. 

Επιπλέον, η χαρτογράφηση προσφέρει την δυνατότητα σε κάθε εμπλεκόμενο να διαχειριστεί 

τα συναισθήματα του. Η ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος είναι 

στοιχεία απαραίτητα μιας σύγκρουσης, διότι στις συγκρούσεις η κάθε πλευρά αγωνίζεται για 

τα δικά της συμφέροντα και προβάλλει πολλές φορές αδιάλλακτη στάση (Βασιλείου και 

Κεχάογλου, 2015).  

 

Με την χαρτογράφηση έχουν την ευκαιρία όλες οι πλευρές να έχουν μια συνολική εικόνα της 

σύγκρουσης, η  οποία συμβάλλει έντονα στην εστίαση σε εκείνες τις ενέργειες που είναι και 

εφικτές (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  
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7.5.3 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα βήματα της χαρτογράφησης αναλυτικά: 

 

1.Καθορισμός του προβλήματος 

2.Καθορισμός των εμπλεκομένων 

3. Καθορισμός  αναγκών και ανησυχιών της κάθε πλευράς, αξιοποιώντας τους εξής τρόπους: 

 

• Προσέγγιση επίλυσης με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν 

• Μετατόπιση από τις λύσεις στις ανάγκες 

• Αναρωτηθείτε γιατί; 

• Δοκιμάστε νέα, διαφορετικές λύσεις για περισσότερη αποτελεσματικότητα 

• Αναζητήστε   δείκτες ικανοποίησης 

•  Αναλύστε τις ανάγκες σε μικρότερες κατηγορίες 

• Καθορίστε ανησυχίες και φόβους 

• Προσπαθήστε να απομακρύνετε αδιάλλακτες στάσεις 

• Προτείνετε νέες ιδέες (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Πιο αναλυτικά: 

 

1ο Βήμα: Καθορισμός του προβλήματος 

 

Σ’ ένα μεγάλο φύλο χαρτί σχεδιάστε ένα κύκλο στη μέση της σελίδας. Κατά τη διάρκεια της 

προσπάθειας σας για τον καθορισμό του προβλήματος, εστιάστε στο πρόβλημα και όχι στον 

άνθρωπο.  

 

Προσπαθήστε να περιγράψετε το πρόβλημα με την χρήση όρων περιγραφικών που θα 

συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, για παράδειγμα αντί να πείτε ‘τεμπελιάς εργαζομένων’ , 

πείτε “καταμερισμός της εργασίας”.  

 

Προσπαθήστε να μεταφέρετε στο χαρτί όσο πιο περιγραφικά μπορείτε και με ξεκάθαρο τρόπο 

την κατάσταση που επικρατεί. Η διαδικασία της χαρτογράφησης μπορεί να ξεκαθαρίσει σε 

μεγάλο βαθμό το πρόβλημα.  Προσπαθήστε επίσης, να είστε αντικειμενικοί. 
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Μεγάλες δυσκολίες εμφανίζονται όταν είναι δύσκολος ο εντοπισμός του προβλήματος, όταν 

το πρόβλημα επισκιάζεται από άλλα περιφερειακά προβλήματα ή είναι περίπλοκο και αφορά 

πολλά εμπλεκόμενα άτομα.  Επίσης, έντονες δυσκολίες προκύπτουν και όταν οι διάφορες 

εμπλεκόμενες πλευρές έχουν διαφορετικές οπτικές πάνω στο θέμα. 

 

Για να διευκολύνουμε την διαδικασία, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε τα παρακάτω: 

 

• Το διακύβευμα 

• Τις αρχές που διακυβεύονται 

• Το έδαφος προς  διαπραγμάτευση 

• Τις εμπλεκόμενες σχέσεις στο θέμα 

 

Και τις ερωτήσεις: 

 

• Ποιος εμπλέκεται; 

• Ποιο γεγονός-ενέργεια πυροδοτεί τη σύγκρουση 

• Πώς εξελίσσεται το πρόβλημα; 

• Με ποιόν τρόπο και σε ποιο χώρο παίρνει μορφή το πρόβλημα; (Βασιλείου και 

Κεχάογλου, 2015).  

 

2ο Βήμα: Καθορισμός των εμπλεκομένων 

 

Αποφασίστε ποια άτομα εμπλέκονται στη σύγκρουση. Φροντίστε εδώ να συμπεριλάβετε όλα 

τα άτομα τα οποία εμπλέκονται είτε έμμεσα, είτε άμεσα στην σύγκρουση. Συγκροτείστε 

ομάδες οι οποίες θα περιλαμβάνουν άτομα με κοινές ανάγκες και ανησυχίες. Φτιάξτε μια 

λίστα με όλους τους εμπλεκόμενους και στη συνέχεια αποφασίστε  ποιους θα προσθέσετε 

στον χάρτη. Χωρίστε τον χάρτη σε τμήματα.  

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα την διαδικασία 

(Βασιλείου, 2013).  
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Γράφημα 7.4: Καθορισμός των εμπλεκομένων στη διαδικασία της χαρτογράφησης (Πηγή: 

Βασιλείου, 2013:110) 

 

3ο Βήμα: Απαρίθμηση αναγκών και ανησυχιών της κάθε πλευράς 

 

Η πρώτη μας κίνηση είναι να ορίσουμε τους όρους ανάγκες και ανησυχίες και στη συνέχεια 

να συνεχίσουμε με την απαρίθμηση τους. 

 

Ανάγκες 

 

Η ικανότητα μας να μπορούμε να ξεκινάμε από τις ανάγκες που έχουμε εμείς και οι άλλοι 

βρίσκεται στη βάση της προσέγγισης κερδίζω/κερδίζεις. Για να μπορέσετε να οδηγηθείτε σε 

μία βέλτιστη και κατάλληλη θέση, θα πρέπει να  καθορίσετε και να καταλάβετε τις ανάγκες 

των άλλων όπως εκείνοι τις αντιλαμβάνονται. Ανάγκες αποτελούν οι επιθυμίες, τα 

ενδιαφέροντα, όλα εκείνα για τα οποία νοιαζόμαστε και μας απασχολούν. Δηλαδή με άλλα 

λόγια, όλα εκείνα πως μας καθοδηγούν στη ζωή μας. Αναζητήστε τις ανάγκες εκείνες οι 

οποίες είναι χειροπιαστές καθώς και άυλες, για παράδειγμα ανάγκες για αναγνώριση στο 

χώρο εργασίας (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Πωλητές 
Διεύθυνση 

 
Καταμερισμός της 

εργασίας 

Διοικητικό προσωπικό 

Υποδοχή-Τηλεφωνικό κέντρο 
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Έπειτα αναζητήστε για λύσεις μεταμφιεσμένες σε  ανάγκες. Για παράδειγμα η το αίσθημα και 

η ανάγκη για ένα μεγαλύτερο γραφείο το οποίο να έχει περισσότερα συρτάρια για 

αποθηκευτικό χώρο, πιθανότατα να υποδηλώνει μία επιθυμία και ανάγκη για μεγαλύτερη 

τάξη και οργάνωση. Συχνό είναι το φαινόμενο οι άνθρωποι να φοβούνται ή να διστάζουν να 

εκφράσουν αυτό το οποίο επιθυμούν και εν τέλει να το ζητούν με πλάγιο τρόπο και όχι 

εντελώς ξεκάθαρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επίλυση είναι πιο δύσκολη και χρονοβόρα.  Γι 

αυτό θα πρέπει να  τεθεί μια σημαντική ερώτηση στο άτομο, ώστε να διευκρινιστεί η 

κατάσταση όπως: Γιατί θεωρείς σημαντικό να αλλάξεις γραφείο; (Βασιλείου και Κεχάογλου, 

2015).  

 

Καταγράφοντας λοιπόν όλες τις ανάγκες των ατόμων όπως ακριβώς τις νοιώθουν και τις 

αισθάνονται, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ότι πολλές από 

αυτές εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα άτομα και με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται σε 

μεγάλο βαθμό η διαδικασία της ενσυναίσθησης (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Ανησυχίες 

 

Οι ανησυχίες εμπεριέχουν φόβους, αγωνίες και όλα εκείνα τα συναισθήματα, τα οποία μας 

κάνουν να επιθυμούμε να αποφύγουμε γεγονότα και καταστάσεις. Υπάρχει πιθανότητα να 

είναι πράγματα συγκεκριμένα όπως για παράδειγμα μία επιθυμία ενός εργαζόμενου να 

ολοκληρωθεί σύντομα η δουλειά που έχει να κάνει, διότι έχει ορισμένο χρονικό περιθώριο, 

μπορεί όμως να είναι και πράγματα απροσδιόριστα, όπως για παράδειγμα, έλλειψη σεβασμού 

από τον προϊστάμενο (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Κάποιες ανησυχίες είναι αμοιβαίες με ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση που 

κάποιος έχει γράψει ‘ύπαρξη ανάγκης για ξεκάθαρες οδηγίες’ στις ανάγκες, δεν χρειάζεται να 

γράψει ‘ύπαρξη ανησυχίας για την ανυπαρξία ξεκάθαρων οδηγιών έπειτα στις έγνοιες 

(Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις: 

 

• Ποιες είναι οι ανάγκες των ατόμων; 

• Ποιες ανησυχίες παρουσιάζουν; 

• Είναι σύμφωνα τα άτομα ότι έχουν τις συγκεκριμένες ανάγκες; 
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• Είναι σύμφωνα τα άτομα ότι έχουν τις συγκεκριμένες ανησυχίες; 

• Η συγκεκριμένη ανάγκη είναι μία πραγματική ανάγκη και ποια η σημασία της; 

• Η συγκεκριμένη ανάγκη αποτελεί λύση; 

• Υπάρχουν άραγε άλλες ανάγκες οι  οποίες δεν αναφέρθηκαν; (Βασιλείου και 

Κεχάογλου, 2015).  

Πως ανακαλύπτουμε τις ανάγκες: 

 

Οι ανάγκες όπως αναφέραμε και προηγουμένως, περιλαμβάνουν τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, 

τις ελπίδες και τις επιθυμίες. Παρακινήστε τα άτομα να προσδιορίσουν την προσοχή τους από 

την αναζήτηση λύσεων στην εξερεύνηση αναγκών (Βασιλείου, 2013). 

 

Πιο αναλυτικά: 

 

Πίνακας 7.2: Εξερεύνηση αναγκών (Πηγή: Συγγραφέας από Βασιλείου 2013:112-113) 

 

Προσέγγιση της επίλυσης με βάση τις 

ανάγκες: 

Επικεντρώστε τη προσοχή σας σε λύσεις οι 

οποίες επιτρέπουν σε όλε στις πλευρές να 

ικανοποιήσουν όσο περισσότερο γίνεται τις 

ανάγκες τους. 

Μετατόπιση από τις λύσεις στις ανάγκες: 

Συχνό είναι το  φαινόμενο οι άνθρωποι 

όταν τους ρωτάς τι ανάγκη έχουν, να 

απαντούν με μία λύση η οποία θεωρούν 

πως είναι ανάγκη.  

Ρωτήστε το γιατί: 

Καθώς οι άνθρωποι εξηγούν γιατί η 

συγκεκριμένη λύση είναι σημαντική, 

συνήθως εκφράζουν την ανάγκη η οποία 

υπάρχει από πίσω. 

Δοκιμή: 

Εφαρμόστε την ενεργητική ακρόαση για να 

μπορέσετε να καταλάβετε εάν έχετε 

ακούσει και καταγράψει τις ανάγκες τους. 

Αναζήτηση για δείκτες ικανοποίησης: 

Στις περιπτώσεις τις οποίες μία ανάγκη 

είναι απροσδιόριστη, όπως για παράδειγμα 

ο σεβασμός, ρωτήστε το άλλο άτομο πως 
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θα ξέρει ότι ικανοποιήθηκε η 

συγκεκριμένη ανάγκη. Αυτό μπορεί να 

ενσωματωθεί στη συνέχεια στις λύσεις. 

Διαχωρίστε τις πολύπλοκες ανάγκες σε 

επιμέρους ανάγκες: 

Μια απροσδιόριστη ανάγκη η οποία 

παρουσιάζει πολυπλοκότητα, όπως για 

παράδειγμα η ατμόσφαιρα που επικρατεί 

στο γραφείο, υπάρχει δυνατότητα να 

απλοποιηθεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό να 

τη σπάσουμε σε επιμέρους κομμάτια π.χ. 

ησυχία, καθαριότητα, τάξη, επικοινωνία 

κλπ) 

Καθορισμός φόβου και ανησυχίας: 

Ρωτήστε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι 

οποίες θα δείχνουν ποιο αποτέλεσμα θα 

προκύψει, σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιηθεί μία ανάγκη; 

Μετακίνηση από αδιάλλακτες στάσεις: 

Πολλές φορές τα άτομα φαίνονται 

αμετακίνητα στις απόψεις τους. Θα πρέπει 

να τα βοηθήσετε να αλλάξουν στάση, 

δηλαδή να μετατοπιστούν. Ρωτήστε τα αν 

υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες οι λύσεις 

δεν θα τους ικανοποιούσαν ή για ποιο λόγο 

δεν τους ικανοποιούν οι λύσεις. Με την 

ερώτηση ‘τι θα γίνει σε περίπτωση που…’  

βοηθήστε να έρθουν στην επιφάνεια 

ανάγκες που δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι 

τώρα. 

Καταιγισμός ιδεών: 

Εξερευνήστε ποιες είναι οι ανάγκες που θα 

πρέπει να καλυφθούν, ώστε τελικά να 

προκύψει μία συμφωνία που θα είναι 

πλήρως ικανοποιητική για όλε στις πλευρές 

της σύγκρουσης. 
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Γράφημα 7.5: Διαδικασία χαρτογράφησης, παράδειγμα (Πηγή: Βασιλείου, 2013:114) 
 

7.5.4 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

 
Η χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης μας δίνει την δυνατότητα να καθορίσουμε ποιες είναι οι 

κοινές ανάγκες, να μπορέσουμε να τονίσουμε τις ανησυχίες όλων των συμμετεχόντων στην 

σύγκρουση, καθώς και να οργανώσουμε τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο που να μας 

επιτρέπει την σχεδίαση των επιλογών (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015). 

 

Η ανάλυση του χάρτη της σύγκρουσης περιλαμβάνει: 

 

Το κοινό έδαφος 

 

Ανάγκες 
Ευελιξία 
Επίτευξη στόχων 
Δίκαιος καταμερισμός 
φόρτου εργασίας 

Ανησυχίες 
Χαμηλή παραγωγικότητα 
Αμελής δουλειά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάγκες 
Αποτελεσματικότητα 
Αρμονία 
Συνέπεια χρόνου 
Λογικός φόρτος εργασίας 

Ανησυχίες 
Άγνοια 

Αγένεια πελατών 
Υπερβολικός φόρτος εργασίας 

Υποδοχή/ 
τηλεφωνικό  κέντρο 

Ανάγκες 
Ρεαλιστικός φόρτος εργασίας 
 επαρκής πληροφόρηση 
χρονοδιαγράμματα εργασίας 
συναδέλφων 

Καταμερισμός εργασίας 
στη δουλειά Διεύθυνση 

Διοικητικό προσωπικό 

Ανησυχίες 
Δυσαρέσκεια συναδέλφων 

Άγνοια για τρέχοντα project 

Ανάγκες 
Ξεκάθαρες οδηγίες 
Προτεραιότητες 
Αρμονία 
Ρεαλιστικός φόρτος εργασίας 

Πωλητές  

Ανησυχίες 
Γραφειοκρατία 
Αμέλεια συναδέλφων 
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• Εκείνες δηλαδή τις ανάγκες που είναι κοινές για όλους 

 

Αναζητήστε τις ανάγκες εκείνες οι οποίες είναι κοινές για περισσότερους από έναν 

εμπλεκόμενο στη σύγκρουση, πιθανό και για όλους.  Εξερευνήστε  ομοιότητες οι οποίες 

υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν εκφραστεί με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο στο χάρτη, αλλά θα 

μπορούσαν να αναδυθούν σε περίπτωση που όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνήσουν σχετικά με 

τα θέματα αρχής. Στη συνέχεια επιχειρήστε να χτίσετε μία αίσθηση συνεργασίας, ώστε να 

καταφέρετε να δείτε τα σημεία που παρουσιάζουν διαφορές (Βασιλείου και Κεχάογλου, 

2015).  

 

Τις νέες οπτικές 

 

• Όλα εκείνα που πλέον είναι φανερά, ενώ δεν ήταν προηγουμένως 

• Όλα εκείνα που πλέον φαίνονται ξεκάθαρα 

 

Αναρωτηθείτε με ποιόν ακριβώς τρόπο η δημιουργία του χάρτη άλλαξε την οπτική πάνω στο 

θέμα και στους εμπλεκόμενους. Οι συγκεκριμένες ενοράσεις είναι κάποιες φορές σημαντικές, 

κάποιες άλλες μικρές μετατοπίσεις στην οπτική γωνία (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015). 

 

Τις κρυμμένες ανάγκες  και ανταμοιβές 

 

• Τις ανάγκες οι οποίες υπονοούνται 

• Ανάγκες που είναι βαθύτερες 

• Προθέσεις αδήλωτες ή ανταμοιβές 

 

Αναζητήστε τις ανάγκες εκείνες οι οποίες δεν έχουν εκφραστεί. Θυμηθείτε ότι, συχνά, οι 

ανάγκες αλλά και οι ανταμοιβές δεν εκφράζονται ανοιχτά διότι δεν μαθαίνουμε να τις 

λαμβάνουμε σωστά υπόψη μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κρυμμένες από πρόθεση. Σε 

άλλες περιπτώσεις, οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να δηλώσουν ανοιχτά τις ανάγκες τους, είτε 

γιατί ντρέπονται, είτε γιατί φοβούνται, είτε άλλοτε γιατί δεν επιθυμούν τα άλλα άτομα να 

γνωρίζουν τις προθέσεις τους (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Τις ιδιαίτερες ανησυχίες 
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• Ποιες είναι οι περιοχές εκείνες στις οποίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

 

Παρατηρήστε τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να δώσετε  σημασία για την ατμόσφαιρα, 

καθώς και τη λειτουργία ολόκληρης της ομάδας (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015). 

 

Τους οδηγούς 

 

• Τι παρατηρείτε το οποίο χρειάζεται περισσότερη προσοχή ή περισσότερες 

πληροφορίες 

 

Εντοπίστε και διερευνήστε τις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στον 

σχεδιασμό επιλογών για τη λύση (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

7.5.5 ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ  

 
Η επίλυση μιας σύγκρουσης εξαρτάται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την ικανότητα την 

οποία διαθέτουμε να δημιουργούμε εναλλακτικές επιλογές και λύσεις. Ο χάρτης μας παρέχει 

όλες εκείνες στις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε 

αυτό (Βασιλείου, 2013). 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι τρόποι οι οποίοι μας βοηθούν ώστε να δημιουργούμε 

εναλλακτικές : 

 

• Καταιγισμός ιδεών: Όλα τα  μέλη της ομάδας εκφράζουν τις ιδέες  τους και κανένας 

δεν έχει το δικαίωμα να τις κρίνει ή να τις διαπραγματευτεί. Κάθε ιδέα που 

εκφράζεται αποτελεί μια κοινή ιδιοκτησία της ομάδας. Όλες οι ιδέες σημειώνονται, 

λαμβάνονται υπόψη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακούει ο ένας τα προβλήματα 

και τις ανάγκες του άλλου και να αναπτύσσεται καλύτερη επικοινωνία μέσα στην 

ομάδα. 

 

• Διαχωρισμός προβλημάτων σε μικρότερα πιο ξεκάθαρα προβλήματα, που μπορούν 

πιο εύκολα να επιλυθούν. 
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• Καθορισμός των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. 

 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια είναι απαραίτητο να γίνονται δοκιμές ώστε να μπορούν να 

διορθωθούν άμεσα τυχόν λάθη. 

 

• Υιοθέτηση της εμφανής λύσης που αναδύεται ανάλογα με τα προβλήματα που 

υπάρχουν. 

 

• Διατήρηση των υπαρχόντων συμφωνιών και δημιουργία δέσμευσης της συνεχής 

προσπάθειας (Βασιλείου, 2013). 

 

7.6 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Ας υποθέσουμε ότι προσπαθούμε να ανέβουμε ένα βουνό. Όσο βρισκόμαστε στη βάση του 

βουνού, αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα διακρίνουμε λιγοστά δέντρα και  ίσως κάποια λιμνούλα 

ή κάποιο ποτάμι. Αν ανέβουμε λίγο ψηλότερα, θα παρατηρήσουμε ότι τα δένδρα που 

βλέπαμε προηγουμένως αποτελούν μέρος ενός μεγάλου δάσους. Πριν φτάσουμε στη κορυφή 

μπορούμε να διακρίνουμε πια πεδιάδες, χωράφια και καλλιέργειες από μακριά και τέλος όταν 

φτάσουμε στη κορυφή πια μπορούμε να τα δούμε όλα πια, το χωριό στην άκρη της πεδιάδας, 

τα χωράφια και το δάσος (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  
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Γράφημα 7.6: Διεύρυνση της οπτικής σε μία σύγκρουση (Πηγή: (Βασιλείου και Κεχάογλου, 

2015:80). 

 

Η διερεύνηση της οπτικής μας είναι μια αντίστοιχη διαδικασία με εκείνη της ανάβασης σε 

ένα βουνό. 

 

Πιο συγκεκριμένα όταν αναφέρουμε τον όρο διερεύνηση της οπτικής μίας σύγκρουσης 

εννοούμε: 

 

• Την ικανότητα που έχουμε να μπορούμε να βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε τη 

σύγκρουση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

 

• Την κατανόηση της οπτικής που έχουν οι άλλες πλευρές της σύγκρουσης. 

 

• Η επίγνωση και πλήρη κατανόηση του ότι η συνολική εικόνα είναι πολύ 

μεγαλύτερη από την εικόνα που έχουμε μόνο εμείς ή ο κάθε εμπλεκόμενος στη 

σύγκρουση μεμονωμένα.  

 

• Την πλήρη κατανόηση και αναγνώριση του πλαισίου μέσα στο οποίο 

πραγματοποιείται η σύγκρουση. 

 

• Η ικανότητα που έχουμε να συνδέουμε διάφορα γεγονότα, πράξεις και άτομα και 

πως αυτές οι συνδέσεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις πτυχές τη ζωή μας. 
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• Την συνειδητοποίηση ότι για να επιλύσουμε συγκρούσεις, ειδικά εκείνες που 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, απαιτείται περισσότερος χρόνος και 

μια πιο μακροπρόθεσμη οπτική (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015). 

 

Ψάχνουμε να εντοπίσουμε μια πιο διευρυμένη οπτική, η οποία να εμπεριέχει την 

πραγματικότητα και την ‘αλήθεια’ που υπάρχει σε όλες τις πλευρές της σύγκρουσης. Ο 

φυσικός Neils Bohr αναφέρει ότι:  “το αντίθετο ενός γεγονότος είναι το ψέμα. Το αντίθετο 

μιας βαθειάς εδραιωμένης αλήθειας μπορεί να είναι κάποια άλλη βαθειά αλήθεια’ Αυτό 

σημαίνει πως όταν κάποιος έχει δίκιο δεν είναι απαραίτητο πως η άλλη πλευρά έχει άδικο. 

Καλό είναι να εστιάζουμε τη προσοχή μας στα σημεία εκείνα όπου η οπτική είναι κοινή η 

συμπληρωματική και να συνεχίζουμε από εκεί και πέρα στην διερεύνηση των λύσεων 

(Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015).  

 

Η ικανότητα για την αναπλαισίωση του προβλήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μια αλλαγή στην οπτική 

μας. Η μετατόπιση αυτή παρουσιάζει τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων: 

 

• Δεξιότητες ανάλυσης των κινήτρων μιας σύγκρουσης 

• Δεξιότητες μετατόπισης της στάσης μιας πλευράς της σύγκρουσης προς τη θέση 

κερδίζω/ κερδίζεις. 

• Δεξιότητες στην επικοινωνία 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται με την συνεχή προσωπική επίγνωση των 

διαφορετικών διαστάσεων που παρουσιάζονται στις συγκρούσεις (Βασιλείου, 2013). 

 

 
 

Γράφημα 7.7: Πολλαπλές διαστάσεις μίας σύγκρουσης (Πηγή: Βασιλείου, 2013:119) 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωμένες όλες οι δεξιότητες για την επίλυση 

των συγκρούσεων. 

 

Πίνακας 7.3: Δεξιότητες για την επίλυση των συγκρούσεων (Πηγή: Βασιλείου, 2013:119-

120) 

 

Ικανότητες – Δεξιότητες για την ανάλυση των κινήτρων της σύγκρουσης 

Ικανότητες – Δεξιότητες επικοινωνίας 

Πρόθεση για την υιοθέτηση της σχέσης κερδίζω – κερδίζεις. 

Δεξιότητες Δεξιότητες 

ανάλυσης 

Στάσεις Δεξιότητες 

επικοινωνίας 

Κερδίζω – 

κερδίζεις 

Όλες οι δεξιότητες 

που ακολουθούν. 

Ψάχνω να βρω το 

δίκαιο και να 

καλύψω τις 

ανάγκες και των 

δύο πλευρών. 

Όλες οι δεξιότητες 

που ακολουθούν 

παρακάτω. 

Δημιουργική 

ανταπόκριση 

 

Αναγνώριση της 

σύγκρουσης σε 

πολλαπλά επίπεδα. 

Η αντιμετώπιση 

της σύγκρουσης ως 

ευκαιρία. 

Η ανταπόκριση των 

ατόμων και όχι 

μόνο η αντίδραση 

τους. 

Ενσυναίσθηση  Η εκτίμηση των 

διαφορών για κάθε 

άτομο. 

Η ενεργητική 

ακρόαση, 

Πραγματοποιώ 

ερωτήσεις και 

συνυπολογίζω τις 

ανάγκες των 

άλλων. 

Αναγνώριση όλων 

των διαστάσεων 

μιας σύγκρουσης 

Τις 3 διαστάσεις 

της μιας 

σύγκρουσης. 

Όλες οι 

συγκρούσεις 

παρουσιάζουν 

ταυτόχρονα τη 

μορφή εσωτερική, 

διαπροσωπική και 

Η προσωπική 

επίγνωση των 

ατόμων και ο 

προσωπικός 

διάλογος. 
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κοινωνικών ρόλων. 

Αισθητή βελτίωση 

των αντιδράσεων 

των εμπλεκόμενων 

πλευρών της 

σύγκρουσης. 

Πάλη, φυγή, ροή Προσπαθώ να 

ικανοποιήσω τις 

ανάγκες μου, 

υπερασπιζόμενος 

τα δικαιώματα μου, 

χωρίς όμως να 

ξεχνώ τις ανάγκες 

και τα δικαιώματα 

των υπολοίπων 

Δηλώσεις σε πρώτο 

πρόσωπο. 

 

Συνεργατική 

δύναμη 

Θύτης, θύμα, 

σωτήρας 

Αλλάζω το 

«πρέπει» σε 

«επιλέγω». 

Χρησιμοποιώ την 

ισχύ και την 

προσωπική μου 

δύναμη με τέτοιο 

τρόπο που δεν 

περιθωριοποιεί 

τους άλλους. 

Ενεργητική 

ακρόαση. 

Δηλώσεις σε πρώτο 

πρόσωπο. 

Κριτική χωρίς 

κατηγορίες. 

Έλεγχος των 

συναισθημάτων 

Η αναγνώριση των 

συναισθημάτων. 

Η πεποίθηση πως η 

έκφραση των 

συναισθημάτων 

μπορεί να 

συμβάλλει στη 

δημιουργία 

καλύτερων 

σχέσεων. 

Ο κατάλληλος 

τρόπος έκφρασης 

των 

συναισθημάτων, 

καθώς και η 

ενεργητική 

ακρόαση. 

Πρόθεση για να 

βρεθεί λύσει. 

Προβολές. Αναγνώριση της 

σημασίας του να 

μπορέσω να δω και 

να καταλάβω την 

προσωπική μου 

συμμετοχή στο 

πρόβλημα. 

Επικοινωνία της 

πρόθεσης για λύση. 

Αναγνώριση της 

συμβολής της 

άλλης πλευράς 

όταν εκείνη 

υπάρχει. 

Χαρτογράφηση της 

σύγκρουσης 

Ορισμός του 

θέματος του 

Αναζήτηση κοινής 

δίκαιης λύσης για 

Ενεργητική 

ακρόαση. 
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προβλήματος. 

Ορισμός των 

αναγκών καθώς και 

των ανησυχιών 

όλων των πλευρών. 

όλες τις πλευρές. Κατάλληλες 

ερωτήσεις. 

Έκφραση αναγκών 

και ανησυχιών 

όλων των 

συμμετεχόντων της 

σύγκρουσης. 

Εύρεση 

εναλλακτικών 

λύσεων για την 

επίλυση της 

σύγκρουσης. 

Ξεκάθαρα 

αποτελέσματα για 

την κάθε μία 

επιλογή. 

Πεποίθηση ότι η 

καλύτερη λύση 

προκύπτει από την 

εξερεύνηση των 

πολλαπλών και 

δημιουργικών 

επιλογών. 

Συνεργασία, 

καταιγισμός ιδεών, 

αξιολόγηση 

επιλογών κλπ. 

Διεύρυνση 

επιλογών. 

Όλες οι παραπάνω 

δεξιότητες. 

Επίγνωση ότι η 

οπτική μου είναι 

μέρος μονάχα της 

συνολικής εικόνας. 

Ενεργητική 

ακρόαση. 

Κατάλληλες 

ερωτήσεις. 

Πρόθεση για 

ανακάλυψη νέων 

δεξιοτήτων. 

 

Οι παραπάνω δεξιότητες δεν μπορούν να αναπτυχθούν κατευθείαν, δηλαδή από τη μία μέρα 

στην άλλη. Απαιτούν χρόνο, υπομονή και επιμονή (Βασιλείου και Κεχάογλου, 2015). 
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8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξερευνήσει την ικανότητα για την 

διαχείριση των συγκρούσεων εντός του εργασιακού χώρου και πιο συγκεκριμένα στον 

δημόσιο τομέα. 

 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων σε συναδέλφους, καθώς η συγγραφέας της παρούσας εργασίας απασχολείται 

στον δημόσιο τομέα. Πραγματοποιήθηκε, επομένως, μία ανάλυση περιεχομένου – μία 

περιγραφική ανάλυση σε ποσοτικούς όρους των απαντήσεων που προέκυψαν από την 

διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων. 

 

Ειδικότερα, η ποιοτική έρευνα διεξήχθη μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και το δείγμα 

επιλέχθηκε τυχαία. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις-σενάρια. Σε κάθε 

συνεντευξιαζόμενο-συμμετέχων δόθηκε η δυνατότητα της επιλογής, δηλαδή ο κάθε 

συνεντευξιαζόμενος μπορούσε να διαλέξει την μία από τις δύο περιπτώσεις ανάλογα με την 

προσωπική του εμπειρία-προσωπικά βιώματα πάνω στο θέμα ή την επιθυμία του. Έτσι, στην 

περίπτωση/σενάριο 1 υπήρξαν 13 απαντήσεις, ενώ στην περίπτωση/σενάριο 2 το δείγμα των 

συναδέλφων που επέλεξαν να απαντήσουν είναι 6. Η κάθε προσωπική συνέντευξη – 

περίπτωση περιέχει 4 ερωτήσεις, κλειστού και ανοιχτού τύπου, με την δυνατότητα 

παραγωγής ελεύθερου κειμένου από τον ερωτώμενο. Για την βελτιστοποίηση και την 

απλοποίηση της διαδικασίας, κατά την διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων η 

συγγραφέας κρατούσε σημειώσεις με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων-συνεντευξιαζόμενων 

καθώς δεν δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια. Με αυτό τον τρόπο, με το πέρας των 

προσωπικών συνεντεύξεων, η συγγραφέας, με βάση τις σημειώσεις της, σύνταξε και τις 

απαντήσεις (13 για την περίπτωση 1 και 6 για την περίπτωση 2, στο σύνολο 19).     
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9 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρατεθούν οι δύο περιπτώσεις της έρευνας (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 και 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2) με τις απαντήσεις που προέκυψαν αντίστοιχα από την διαδικασία των 

προσωπικών συνεντεύξεων, καθώς και θα παρουσιαστούν τα ευρήματα από την ποιοτική 

έρευνα που διεξήχθη.     

 

9.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 

 

«Η Χ, δημόσιος υπάλληλος, τους τελευταίους έξι μήνες είναι εξαιρετικά αγχωμένη και 

κουρασμένη, καθώς έχει αναλάβει αρκετές αρμοδιότητες αυτό το διάστημα. Εργάζεται σε μια 

δημόσια υπηρεσία και μοιράζεται το γραφείο με άλλους δύο συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι 

και τόσο συνεπείς στις εργασίες του γραφείου. 

 

Το καλοκαίρι πλησιάζει και ο προγραμματισμός των αδειών μπορεί να θωρηθεί σημαντικό 

ζήτημα και πιθανό σημείο τριβής. 

 

Οι συνάδελφοί της, μέρες τώρα προσπαθούν να συνεννοηθούν για τις ημερομηνίες των 

αδειών. Η Χ όμως έχει ήδη δηλώσει τις ημερομηνίες της άδειάς της και είναι εντελώς 

απρόθυμη για κουβέντες και συζητήσεις σχετικές με το θέμα». 

 

 Στη συνέχεια σκεφτείτε αν υπάρχουν σημεία που πρέπει να διερευνηθούν 

περισσότερο. 

 Τί είδους παρεμβάσεις θεωρείτε ότι μπορεί να είναι βοηθητικές; 

 Πιστεύετε ότι το πρόβλημα είναι συνολικό και ότι όλες οι πλευρές έχουν μερίδιο 

ευθύνης ή ότι το πρόβλημα είναι μόνο της Χ; 

 Τέλος, γράψτε ένα ελεύθερο σχόλιο τουλάχιστον 100 λέξεων απαντώντας στις 

παραπάνω ερωτήσεις. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Απάντηση 1 

 

Είναι προφανές πως στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει άρνηση της επίλυσης του 

προβλήματος. Η Χ αρνείται να ακούσει, αποφεύγει το θέμα και φυσικά αυτό συμβαίνει, γιατί 

όλες οι πλευρές έχουν μερίδιο ευθύνης. Όταν οι άλλοι δύο συνάδερφοι δεν είναι και τόσο 

συνεπείς στις εργασίες του γραφείου, στην Χ δημιουργείται το αίσθημα του θυμού και η 

αίσθηση της αδικίας. Ωστόσο, υπάρχει προσωπική αδυναμία για ανάληψη ευθύνης, αφού δεν 

υπάρχει καν συνεργασία. Η Χ αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για το θέμα των αδειών, όμως δεν 

εστιάζει στο ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο πηγάζει από την ασυνέπεια των συναδέλφων 

της. Δεν βλέπει τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν αν τους μιλήσει και επιλυθεί το θέμα, όπως 

το ότι θα ενδυναμωθούν οι σχέσεις τους και θα αυξηθεί η αποδοτικότητα, αντιθέτως τους 

ταυτίζει ως εχθρούς. Άλλωστε εργάζεται στον δημόσιο τομέα και δεν χρειάζεται να σκεφτεί 

το χειρότερο σενάριο που ίσως θα ήταν η απόλυση.  

 

Η Χ θα έπρεπε να εστιάσει στο πρόβλημα, να μελετήσει τις δικές της ανάγκες και έγνοιες και 

τις ανάγκες και έγνοιες των άλλων κι έπειτα να προχωρήσει σε ότι δυσκολεύει την μεταξύ 

τους επικοινωνία, η οποία είναι από τα πιο βασικά στοιχεία για να μπορέσει να λειτουργήσει 

μια ομάδα. Οι άλλοι 2 συνάδερφοι μπορεί συνειδητά να έχουν την συγκεκριμένη 

συμπεριφορά, οπότε δεν μιλούν γιατί αυτό τους βολεύει, όπως επίσης μπορεί και να μην 

έχουν αντιληφθεί πως η Χ ενοχλείται. 

 

Απάντηση 2 

 

Στο κείμενο περιγράφεται μία περίπτωση σε ένα γραφείο μιας δημόσιας υπηρεσίας όπου μία 

υπάλληλος αναλαμβάνει περισσότερες αρμοδιότητες από τους συναδέλφους της. Στην 

υπηρεσία αυτή τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται ο προγραμματισμός αδειών και η 

υπάλληλος αυτή δεν έχει διάθεση να συζητήσει σχετικά με το θέμα, παρά θέλει να λάβει τις 

άδειες όταν τις ζήτησε. 
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Σε μία τέτοια περίπτωση θα βοηθούσε πολύ αν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων. 

Το βασικό πρόβλημα είναι πως οι άλλοι δύο συνάδελφοι δεν βοηθούν τόσο στις καθημερινές 

εργασίες με αποτέλεσμα η Χ να νιώθει κουρασμένη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θεωρώ 

παρ' όλα αυτά πως το μερίδιο ευθύνης είναι μοιρασμένο δια τρία διότι οι δύο συνάδελφοι δεν 

ασχολούνται και η Χ ασχολείται παραπάνω απ' όσο θα έπρεπε. 

 

Ο μοναδικός τρόπος να λυθεί το πρόβλημα θα ήταν να μοιραστούν ίσα οι αρμοδιότητες για 

να νιώθουν όλοι πως συνεισφέρουν το ίδιο. 

 

Απάντηση 3 

 

Σε μία σύγκρουση όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, το ποσοστό είναι που αλλάζει, μια σύγκρουση 

με έναν συμμετέχοντα δεν είναι εφικτή εκτός εάν είναι εσωτερική. 

 

Στην περίπτωση της Χ πρέπει να διερευνήσουμε εάν η ίδια ανέλαβε περισσότερες 

αρμοδιότητες από δική της πρωτοβουλία ή εάν τις της ανέθεσαν οι ανώτεροι της. Στην 

δεύτερη περίπτωση δικαιωματικά είναι απρόθυμη για κουβέντες και συνεπώς 

αδιαπραγμάτευτα ζητάει την άδειά της για να ξεκουραστεί. 

 

Στην περίπτωση όμως που η ίδια από μόνη της ανέλαβε περισσότερες αρμοδιότητες από 

αυτές που της ανέθεσαν θα έπρεπε να είναι πρόθυμη για την επίλυση της σύγκρουσης. 

 

Απάντηση 4  

 

H ανάληψη περισσότερων ευθυνών, σε συνδυασμό με το γεγονός της ασυνέπειας των 

συναδέλφων της, οδηγούν την Χ σε άρνηση επίλυσης του θέματος των καλοκαιρινών αδειών 

και κατά συνέπεια σε σύγκρουση με τους άλλους εργαζόμενους. Προφανώς υπάρχουν μια 

σειρά από εμπόδια για την επίλυση της σύγκρουσης που ξεκινούν από την πεποίθηση της Χ  



 
 

93 
 

ότι έχει δίκιο και η αίσθηση αυτή την οδηγεί στην ταύτιση των συναδέλφων της ως "εχθρών". 

Ταυτόχρονα όμως η ασυνεπής στάση στην εργασία τους, τους καθιστά συνυπεύθυνους για 

την σύγκρουση ,οπότε το πρόβλημα είναι συνολικό κι όχι προσωπικό. 

 

Ένα από τα σημεία που θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω είναι και η ψυχολογική 

κατάσταση της Χ. Το άγχος και η κούραση που επιφέρει η ανάληψη πολλών αρμοδιοτήτων, 

είναι ανασταλτικοί παράγοντες στο καθαρό μυαλό για την επίλυση κρίσεων στο χώρο 

εργασίας. Είναι δύσκολος ο έλεγχος και η αναγνώριση των συναισθημάτων (π.χ. στην 

περίπτωση αυτή η αίσθηση της αδικίας, η πεποίθηση του σωστού, ο θυμός για τους 

"τεμπέληδες" συνάδελφους) οπότε επέρχεται η επίρριψη της ευθύνης πάντα  στον "απέναντι". 

Επίσης, η εκ των προτέρων άρνηση της Χ για οποιαδήποτε συζήτηση μάλλον επιτείνει το 

πρόβλημα παρά το λύνει. Από την άλλη μεριά καλό θα ήταν να βελτιωθεί η εργασιακή 

απόδοση των δύο εργαζομένων έτσι ώστε να ανατεθούν και σ' αυτούς κομμάτια δουλειάς που 

πιθανό να έχουν ανατεθεί στη Χ λόγω της συνέπειας της. 

 

Απάντηση 5 

 

Η Χ νιώθει αδικημένη σε σύγκριση με τους συναδέλφους της. Και έτσι προσπαθεί να περάσει 

το δικό της στο θέμα των αδειών. Η σύγκρουση προφανώς είναι αναπόφευκτη μεταξύ τους. 

Σε αυτό το θέμα έχει άδικο, αν θέλει κάπου να συγκρουστεί στο θέμα των αρμοδιοτήτων που 

έχει επιχειρήματα να αντιπαραθέσει, που είναι και το πραγματικό της πρόβλημα.  

 

Απάντηση 6 

 

Προσωπικά πιστεύω ότι το πρόβλημα της Χ δεν είναι τόσο οι μέρες που ζητάει την άδειά της 

όσο η συμπεριφορά των συναδέρφων στην εργασία της. Έχει αναλάβει το μεγαλύτερο φόρτο 

εργασίας, περισσότερες ευθύνες, χωρίς να έχει την απαιτούμενη βοήθεια των υπολοίπων. 

Αισθάνεται κάπως αδικημένη και θεωρεί ότι η άρνηση που δείχνει για συμβιβασμό είναι ένας 

τρόπος επιβεβαίωσης. Θεωρώ ότι εάν συζητούσε ανοιχτά το πρόβλημα που έχει μαζί τους και 

έβλεπε ότι υπήρχε καλή θέληση για την επίλυση του, δεν θα υπήρχε η τριβή μεταξύ τους για 

την καλοκαιρινή άδεια και θα μπορούσε να βρεθεί η χρυσή τομή. 
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Απάντηση 7 

 

Προβλήματα στον τομέα των αδειών, όπως και σε άλλους τομείς στο χώρο εργασίας 

υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα σε κάθε εργασιακό χώρο. Ο βασικότερος τρόπος να τα 

αντιμετωπίζει κανείς είναι να προλαμβάνει καταστάσεις, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό. Έτσι 

και στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ ότι η Χ έπρεπε εξ αρχής να θέσει διαφορετικά τα 

όριά της στο εργασιακό κομμάτι ώστε να μην επιβαρύνεται η ίδια το μεγαλύτερο μέρος της 

δουλειάς. Έτσι δεν θα ήταν τόσο κουρασμένη, η ροή της δουλειάς θα ήταν πολύ καλύτερη 

και τελικά θα είχε και περισσότερη διάθεση για δουλειά με αποτέλεσμα να είναι ακόμη πιο 

αποδοτική. Τέλος θα ήταν περισσότερο διαλλακτική και επικοινωνιακή  στο συγκεκριμένο  

πρόβλημα των αδειών που την απασχολεί στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να μην έχει τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα, ως προς τη σύγκρουση δηλαδή που σίγουρα θα 

προκύψει από την αδιαλλαξία της στο συγκεκριμένο θέμα.  

 

Απάντηση 8  

 

Είναι γεγονός ότι η εργασιακή σχέση της Χ με τους συναδέλφους είναι δυσλειτουργική και 

προκαλεί συγκρούσεις. Όπως περιγράφεται η ίδια έχει επιφορτισθεί με παραπάνω δουλειά 

και υποχρεώσεις ενώ οι 2 συνάδελφοι δεν είναι συνεπείς. Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι ο 

προγραμματισμός των καλοκαιρινών αδειών αλλά ευρύτερο και δεν μπορεί να συνεχιστεί 

έτσι στο διηνεκές. Δυστυχώς όμως από την πλευρά της Χ έχουμε μία στάση άρνησης για 

επίλυση της σύγκρουσης. Η Χ θα πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσει και να ορίσει τα 

προβλήματα με τους συναδέλφους της ώστε να προχωρήσουν από κοινού στην αντιμετώπισή 

τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι 2 συνάδελφοι κερδίζουν περισσότερα από το να 

παραμένει άλυτο το πρόβλημα (δουλεύουν λιγότερο, δεν τηρούν το ωράριο κλπ.). Η επίλυση 

της σύγκρουσης θα έχει πλεονεκτήματα για όλους όπως καλύτερο κλίμα, μείωση της έντασης 

και του στρες για όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως για τη Χ και αύξηση της 

αποδοτικότητας.  

 

Απάντηση 9  
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Το αρνητικό κλίμα στην "ομάδα" είναι κάτι περισσότερο από εμφανές. Η κατάσταση που 

επικρατεί στο γραφείο είναι ανταγωνιστική και για όλους τους συμμετέχοντες. Η Χ με την 

απροθυμία της δημιουργεί επιπλέον ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις. Σίγουρα η στάση της 

δικαιολογείται λόγω της ασυνέπειας των συναδέλφων της. Σκόπιμο βέβαια θα ήταν να έθεταν 

πρωταρχικό στόχο την αλληλεγγύη-συναδελφικότητα ώστε να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα που έχουν προκύψει. Δεν διαπραγματεύεται την άδεια της διότι οι συνάδελφοι 

της δεν διαπραγματεύονται την καθημερινότητα τους στην εργασία. Το πρόβλημα είναι 

συνολικό και μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι τρεις. Αποφάσισε αυτή την φορά η Χ να κάνει 

κάτι για τον εαυτό της μιμούμενη την συμπεριφορά των δύο συναδέλφων της. 

 

Απάντηση 10  

 

Η απροθυμία της Χ να συζητήσει το θέμα των αδειών και να συνεργαστεί με τους 

συναδέλφους της για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την ικανοποίηση των 

αναγκών όλων των εμπλεκόμενων δεν είναι παρά μία προβολή της απροθυμίας των 

συναδέλφων της να μοιραστούν ισομερώς τις εργασίες του γραφείου τους τελευταίους έξι 

μήνες. Το σημείο που θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο είναι αν η Χ χρησιμοποιούσε 

περισσότερο το πείσμα της επικοινωνώντας την οπτική της, τις ανάγκες και τις έγνοιες της 

καθ’ όλη τη χρονιά, ίσως τότε να μην βιώνει εργασιακό στρες κι ένταση. Να τονιστεί ωστόσο 

ότι κι οι δύο πλευρές έχουν μερίδιο ευθύνης στην διατήρηση του συγκρουσιακού 

περιβάλλοντος. Παρεμβάσεις που θα ήταν βοηθητικές είναι να κουβεντιάσουν τα 

πλεονεκτήματα της επίλυσης της σύγκρουσης, το κόστος της μη επίλυσης της και με μικρά 

βήματα ομαδικά να προσπαθήσουν να επιλύσουν το θέμα της συνεργασίας μέσα στην 

υπηρεσία. 

 

Απάντηση 11 

 

Η Χ έχει κουραστεί και νιώθει αδικημένη καθώς είναι αγχωμένη με τις πολλές αρμοδιότητες 

που τις έχουν ανατεθεί και εάν δεν υπάρχει και αρκετά τυπική συνεργασία από τους 

συναδέλφους της την κάνει να νιώθει ακόμα χειρότερα. 
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Παρ’ όλα αυτά η παρέμβαση θα έπρεπε να γίνει από τον ανώτερό της και να μοιράσει τις 

αρμοδιότητες αντίστοιχα σε όλους τους συναδέλφους για να ηρεμήσει η ατμόσφαιρα και να 

βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

Από την άλλη η Χ είναι απόλυτη και αρνείται να ακούσει πράγμα που μεγαλώνει το χάσμα 

στη σχέση με τους συναδέλφους της. Και επίσης πρέπει να διαχωρίζει το θέμα αδειών από τα 

άλλα θέματα που την απασχολούν και να συζητήσει αρμονικά με τους άλλους για να 

καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα που θα εξυπηρετεί όλους. 

 

Απάντηση 12 

 

Οι μέρες της άδειας πιθανώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία καλή αφορμή για να έρθει 

στην επιφάνεια, να συζητηθεί και πιθανώς να λυθεί μία χρόνια κατάσταση υφέρπουσας 

σύγκρουσης που επικρατεί ανάμεσα στη Χ και τις συναδέλφους της. Το βασικό αίτιο αυτής 

της κατάστασης είναι η αδυναμία ισομερούς κατανομής αρμοδιοτήτων σε όλους τους 

συναδέλφους. Αν αυτή η κατάσταση προκύπτει διότι η Χ έχει την τάση να αναλαμβάνει 

ευθύνες χωρίς να της το ζητήσει κανείς, τότε αδίκως δεν συμμετέχει στη συζήτηση περί 

αδειών. Αντίθετα, αν υποχρεωτικά αναλαμβάνει αυτά που οι άλλοι αγνοούν, τότε η στάση 

της θα μπορούσε ίσως να αποτελεί καθρέφτη της συμπεριφοράς των υπολοίπων. 

 

Απάντηση 13 

 

Η Χ δικαιωματικά πιστεύω επιμένει στις ημερομηνίες που έδωσε μιας και έχει κάνει την 

περισσότερη δουλειά και ήταν η ποιο τυπική και φρόντισε να ενημερώσει εγκαίρως τους 

συναδέρφους της. Οι συνάδερφοί της θα πρέπει να ξανασκεφτούν ποιο μερίδιο της πίτας τους 

αναλογεί. Αν όμως δεν μπορούν να έρθουν σε μια συμφωνία τότε θα πρέπει να αναλάβει ο 

προϊστάμενος της υπηρεσίας τους. Πράγμα που θεωρώ πως θα ήταν αρκετά ντροπιαστικό για 

δυο τρεις ή και περισσότερους ενήλικες. Το πρόβλημα νομίζω πως είναι των συναδέρφων της 

μιας και αυτοί οι δυο τα είχαν φορτώσει λίγο στον κόκορα (στην Χ). 
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9.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 

  

«O Ψ εργάζεται 20 χρόνια ως υπάλληλος γραφείου στο δημόσιο. Τον τελευταίο καιρό 

δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και εντάσεις στους συναδέλφους του γιατί όπως λέει δεν 

κρατούν το γραφείο τους καθαρό. Απαιτεί από αυτούς, δέκα λεπτά πριν να λήξει το ωράριό 

τους, να καθαρίζουν και να συμμαζεύουν τους φακέλους γιατί η δουλειά έχει αυξηθεί με 

αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των φακέλων. Οι συνάδελφοί του δεν είναι πρόθυμοι να 

ακολουθήσουν τους κανόνες του Ψ και οι συγκρούσεις είναι καθημερινές. 

 

Ο Ψ εργάζεται με άλλους 6 συναδέλφους στο ίδιο γραφείο». 

 

 Ποιες νομίζετε ότι είναι οι ανάγκες του Ψ; 

 Τί είδους παρεμβάσεις θεωρείτε ότι μπορεί να είναι βοηθητικές; 

 Πιστεύετε ότι το «πρόβλημα» του Ψ είναι η καθαριότητα; Μήπως υπάρχουν 

μεταμφιεσμένες ανάγκες και, εάν ναι, ποιες μπορεί να είναι αυτές; 

 Στη συνέχεια, γράψτε ένα ελεύθερο σχόλιο τουλάχιστον 100 λέξεων απαντώντας στις 

παραπάνω ερωτήσεις. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Απάντηση 1  

 

Ο Ψ είναι ένας υπάλληλος που όπως πολλοί άλλοι αντιμετωπίζουν μια σύγκρουση στο χώρο 

εργασίας. Προκειμένου όμως να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του θα 

πρέπει να προβεί σε μια χαρτογράφηση της σύγκρουσης. Η επίλυσή της θα μειώσει την 

ένταση και το στρες για όλους τους εμπλεκόμενους και σαφέστατα θα αυξήσει και την 

απόδοσή τους. 
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Αρχικά θα πρέπει να καθορίσει το πρόβλημα που σίγουρα δεν είναι η καθαριότητα του 

χώρου. Εξαιτίας του συσσωρευμένου φόρτου εργασίας έχει μεγάλη ανάγκη για καταμερισμό 

των εργασιών και  για γρηγορότερη διεκπεραίωσή τους που σίγουρα δεν μπορεί να γίνει σε 

ένα περιβάλλον ακατάστατο. Το εργασιακό περιβάλλον είναι λίγο αγχωτικό για αυτόν. 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκεφτεί αν όλοι οι συνάδελφοί του είναι εμπλεκόμενοι και να τους 

ονοματίσει ξεχωριστά, περιγράφοντας τις ανάγκες, τις έγνοιες και τις ανησυχίες της κάθε 

πλευράς. Η ανάγκη του Ψ για καθαριότητα μεταφράζεται σε τάξη, οργάνωση, τακτοποίηση. 

Αν επιθυμεί να αλλάξουν τα πράγματα θα πρέπει να γνωστοποιήσει τις ανάγκες του, να τις 

συζητήσει με τους εμπλεκόμενους και γενικότερα να τους ενθαρρύνει να εξερευνήσουν  τις 

δικές τους ανάγκες και  επιθυμίες. 

 

Ακολουθώντας όλα τα παραπάνω θα γίνει ικανός να ξεσκεπάσει τις ανάγκες, τις έγνοιες  και 

τις επιθυμίες τόσο τις δικές του όσο και των άλλων και θα επιλύσει το πρόβλημα γιατί δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι από μια σύγκρουση μπορούν να βγουν και πολλά θετικά και ωφέλιμα 

πράγματα. 

 

Απάντηση 2  

 

Θεωρώ πως το βασικό πρόβλημα του Ψ είναι η πολυετής ενασχόληση του με ένα αντικείμενο 

που είναι κουραστικό. 

 

Βοηθητική θα μπορούσε να είναι η συζήτηση. Ο Ψ θα μπορούσε να συζητήσει με τους 

συναδέλφους του τα προβλήματα που νιώθει πως υπάρχουν σχετικά με τους φακέλους και 

την καθημερινή καθαριότητα και οργάνωση. Μία κοινώς αποδεκτή λύση θα ήταν εύκολο να 

βρεθεί. 

 

Το θέμα όμως είναι πως μπορεί ο Ψ να θέλει να φανεί πως τον ενοχλεί η καθαριότητα του 

χώρου αλλά η ουσία είναι πως θέλει απλά να συγκρουστεί διότι δεν του αρέσει το εργασιακό 

του περιβάλλον. Πολλές φορές είναι ευκολότερο να πείσουμε τον εαυτό μας πως εάν 
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συγκρουστούμε με τους άλλους θα λύσουμε τις εσωτερικές μας διαμάχες. Το μόνο όμως που 

καταφέρνουμε είναι να τις καταπιέζουμε. 

 

Απάντηση 3  

 

Το πρόβλημα του Ψ σίγουρα δεν είναι η καθαριότητα άλλα η κούραση που νιώθει γιατί η 

δουλειά έχει αυξηθεί. Θα μπορούσε να κάνει μία χαρτογράφηση για να καθορίσει το 

πρόβλημα, να ονοματίσει τους εμπλεκόμενους και να απαριθμήσει τις ανάγκες, έγνοιες και 

ανησυχίες τους. Και τέλος να γίνει ένας σωστός καταμερισμός εργασίας. Έτσι όλοι θα είναι 

πιο ξεκούραστοι και δεν θα υπάρχει γκρίνια. 

 

Απάντηση 4  

 

Το βασικό πρόβλημα του Ψ είναι το αντικείμενο της εργασίας του, το οποίο είναι βαρετό. 

Εδώ υπάρχει μία αδήλωτη ανάγκη, την οποία πρέπει να αναδείξει. Ασφαλώς και θα μπορούσε 

να συζητήσει με τους συναδέλφους του τα προβλήματα που νιώθει πως υπάρχουν σχετικά με 

τους φακέλους και την καθημερινή καθαριότητα και οργάνωση και μία κοινώς αποδεκτή 

λύση θα ήταν εύκολο να βρεθεί, όμως το ερώτημα που οφείλει να θέσει στον εαυτό του είναι 

το εξής: Θα είναι ήρεμος έπειτα ή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει και πάλι 

σημάδια κόπωσης; Ο Ψ στην ουσία θέλει να συγκρουστεί διότι δεν του αρέσει το εργασιακό 

του περιβάλλον. Είναι ευκολότερο να κάνει αυτό παρά να λύσει τις εσωτερικές του διαμάχες. 

Το μόνο όμως που θα καταφέρει είναι να τις καταπιέζει. 

 

Απάντηση 5 

 

Πιστεύω πως αν ο Ψ δούλευε στον ιδιωτικό τομέα θα είχε άλλα προβλήματα και το τελευταίο 

που θα τον απασχολούσε αυτή τη στιγμή θα ήταν το συγκεκριμένο. Παρ’ όλα αυτά το 

πρόβλημα του δεν είναι η ακαταστασία αλλά ο κορεσμός του δημοσίου και προσπαθεί να 

πετάξει από πάνω του τα πραγματικά αίτια και να βρει αφορμές για συγκρούσεις. Θα έπρεπε 

να απευθυνθεί στον προϊστάμενό του και να δώσει τη λύση αυτός, αλλά επειδή δεν είναι αυτό 
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το πρόβλημα θέλει μόνος του να έρθει σε σύγκρουση. Θα τον βοηθούσε να κάνει μια 

αυτοκριτική και μετά να πράξει για οτιδήποτε αποφασίσει.  

 

Απάντηση 6 

 

Ο Ψ σίγουρα δεν είναι ειλικρινής ούτε και με τον εαυτό του. Το βασικό πρόβλημά του είναι ο 

κορεσμός που έχει επέλθει μετά την 20ετή "προσφορά" του στο δημόσιο. Θα μπορούσε 

βέβαια να αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβληματάκια που προκύπτουν στο σωστό χρόνο 

και να μην τ ‘αφήνει να συσσωρεύονται με αποτέλεσμα αυτή την αρνητική του συμπεριφορά 

στους συναδέλφους του. Σίγουρα υπάρχει προϊστάμενος στο "τμήμα" που εργάζεται ο Ψ, θα 

μπορούσε λοιπόν να απευθυνθεί στον ίδιο αναφέροντας του  τα θέματα που προκύπτουν 

ζητώντας τη βοήθειά του. Ο τρόπος που χειρίζεται την κατάσταση απλά και μόνο την 

επιδεινώνει, απομακρύνοντας κατά πολύ το ενδεχόμενο λύσης της. 

 

Από την ποιοτική έρευνα που διεξήχθη προέκυψε ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 9.1) ο 

οποίος αποτυπώνει το ποια τεχνική διαχείρισης/επίλυσης συγκρούσεων φαίνεται να θεωρείται 

αποτελεσματικότερη και να υιοθετείται από τους συμμετέχοντες/ερωτώμενους σύμφωνα με 

το πλήθος των απαντήσεων. 

 

Πίνακας 9.1: Καταλληλότερη τεχνική διαχείρισης/επίλυσης συγκρούσεων (Πηγή: 
Συγγραφέας) 

 

0
1
2
4
12

Εξουσιαστικός τρόπος
Επίλυση των προβλημάτων

Καταλληλότερη Τεχνική 
Διαχείρισης/Επίλυσης Συγκρούσεων

Αποφυγή   
Εξομάλυνση

Συμβιβαστικός τρόπος

 
 

Πιο αναλυτικά, από το σύνολο των 19 απαντήσεων, οι 12 (63%) θεωρούν την “επίλυση των 

προβλημάτων” ως την καταλληλότερη μέθοδο επίλυσης συγκρούσεων, οι 4 (21%) τον 
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“εξουσιαστικό τρόπο”, οι 2 (11%) τον “συμβιβαστικό τρόπο” και η 1 (5%) την 

“εξομάλυνση”, ενώ η “αποφυγή” δεν επιλέχθηκε σε καμία απάντηση και κατ’ επέκταση δεν 

υιοθετήθηκε από κανέναν ερωτώμενο. Παράλληλα, τα παραπάνω ευρήματα απεικονίζονται 

και στο ακόλουθημα γράφημα (Γράφημα 9.1): 

  

 
 

Γράφημα 9.1: Καταλληλότερη τεχνική διαχείρισης/επίλυσης συγκρούσεων (Πηγή: 
Συγγραφέας) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στις μέρες μας, η επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού εξαρτάται κατά μεγάλο 

ποσοστό από την ικανότητά της/του να προσαρμόζεται στις συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις 

του εξωτερικού περιβάλλοντος (κοινωνικο-πολιτικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό). Η 

δυνατότητα προσαρμογής της επιχείρησης ή του οργανισμού αποτυπώνεται στην δομή και 

την λειτουργία του εσωτερικού περιβάλλοντος του οποίου βασικό συστατικό είναι ο 

ανθρώπινος παράγοντας. Οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται σε προσωπικό, διαπροσωπικό 

και κοινωνικό επίπεδο. Η οικονομική κρίση έχει επεκταθεί και έχει μετατραπεί και σε 

κοινωνική, πολιτική, περιβαλλοντική και προσωπική. Το μέγεθος και ο ρυθμός των αλλαγών 

στην καθημερινή ζωή δημιουργεί εντάσεις και βάζει σε δοκιμασία τις ανθρώπινες σχέσεις 

τόσο στον προσωπικό, εργασιακό και κοινωνικό χώρο. Επιπλέον, ο εργασιακός χώρος είναι 

ένα ανθρώπινο περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι δεν επιλέγουν πάντα τα άτομα με τα οποία θα 

συνεργαστούν και με τα οποία θα πρέπει να παράγουν κοινό έργο. Η διαφορετικότητα σε 

αντιλήψεις, πιστεύω και συμπεριφορές δημιουργεί πολλές φορές τις συνθήκες για 

αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Οπότε το κάθε άτομο θα πρέπει να κατέχει κάποιες 

δεξιότητες προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στο απαιτητικό περιβάλλον που 

δημιουργεί αυτή η διαφορετικότητα (Βασιλείου, 2013). 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την ικανότητα διαχείρισης των 

συγκρούσεων εντός του εργασιακού χώρου και πιο συγκεκριμένα στον δημόσιο τομέα. Από 

την μελέτη των απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται πως, 

στην πλειοψηφία τους (63%), υιοθετούν την “επίλυση των προβλημάτων” ως καταλληλότερη 

τεχνική διαχείρισης/επίλυσης συγκρούσεων. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι οι ερωτώμενοι 

θεωρούν πως την αποτελεσματικότερη μέθοδο έτσι ώστε να επιλυθεί/διαχειριστεί μία 

σύγκρουση αποτελεί η επίλυση του προβλήματος μέσω της αντικειμενικής αξιολόγησης των 

διαθέσιμων εναλλακτικών, για την κάθε περίπτωση, από τα μέρη της σύγκρουσης. Κατά την 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας τα μέρη της σύγκρουσης δρουν λαμβάνοντας υπόψη τις 

υποψίες και τις επιφυλάξεις της κάθε πλευράς αναλυτικά (Αντωνάκης, 2012). Λαμβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, οι ρόλοι των υπαλλήλων σε έναν οργανισμό 

και ο καταμερισμός της εργασίας, οι ευθύνες που έχει ο καθένας τους και η συμπεριφορά 

τους στο εργασιακό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές συγκρούσεις και 

την αντιμετώπισή τους. Θα ήταν ωφέλιμο να επισημανθεί πως θεωρείται πολύ σημαντικό ο 

κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τους στόχους της επιχείρησης-οργανισμού όπου απασχολείται 
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καθώς και είναι απαραίτητο να νιώθει την ασφάλεια ότι ο προϊστάμενος του είναι πάντοτε 

κοντά του για να τον βοηθάει και να τον συμβουλεύει. Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να 

αναφερθεί ότι η επικοινωνία και ο διάλογος μπορούν να επηρεάσουν αλλά και να λύσουν 

αποτελεσματικά και αποδοτικά τις συγκρούσεις. 

   

Η βιβλιογραφική επισκόπηση, καθώς παράλληλα και τα ευρήματά της, μπορεί να αναπτυχθεί 

περισσότερο μέσω περαιτέρω μελέτης νέων πηγών. Τα ευρήματα καθώς και τα 

συμπεράσματα της έρευνας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ωφέλιμα σε εργοδότες αλλά και 

γενικότερα σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις σχετικά με την δημιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων για την βελτίωση των συνθηκών στο χώρο εργασίας. 
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