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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη ζπγθξνχζεηο είλαη θνηλφ θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη κπνξεί λα είλαη 

εμαηξεηηθά δαπαλεξφ γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Έλαο πηζαλφο νξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο 

ηνλίδεη ηελ χπαξμε αζπκβίβαζησλ ζπκθεξφλησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηα εκπιεθφκελα 

κέξε. Μεηαμχ ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ απφ απηέο είλαη νη δηακάρεο κεηαμχ ησλ κειψλ νκάδσλ 

- δειαδή, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ νκάδσλ αλζξψπσλ (πρ ζπλάδειθνη ζε έλαλ 

εξγαζηαθφ ρψξν). Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο αλαθέξεηαη θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηεο απφ ηηο ζπγθξνχζεηο απηέο. Γίδεηαη έκθαζε ζηηο αηηίεο  ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απηψλ ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζηπι επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ. Γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθφηεξνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Αθνινχζσο, δηεξεπλψληαη νη κέζνδνη 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε δεπηεξνγελήο έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ζεηξά 

απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ. Παξάιιεια, ε εξγαζία 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη πξσηνγελή έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απαληήζεθαλ 

απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ψζηε λα παξαηεξεζνχλ νη ζπγθξνχζεηο ζηελ 

πξάμε. Ζ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεη ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο φπνπ θαη πεξηιακβάλεηαη ζπλδπαζκφο επξεκάησλ κε απηά ηεο δεπηεξνγελνχο 

έξεπλαο. 

 

Λέμεηο- θιεηδηά: πγθξνχζεηο, Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, πλαηζζήκαηα εξγαδνκέλσλ, 

Δξγαζηαθφο ρψξνο 

  



 

ii 

 

ABSTRACT 

Conflicts are a common phenomenon of social life and can be extremely costly for all 

parts who are involved. Conflicts highlight the existence of incompatible interests recognized 

by the parts involved. The most common of these conflicts happen between group members - 

that is, conflicts between competing groups of people (eg colleagues in a workplace). In the 

current essay the conflicts that take place within the working environment are being analyzed, 

as well as the emotions that arise as a consequence of those conflicts. The essay also focuses 

on attributions which lead to conflicts, while the significance of the problem-solving style is 

presented. A literature review of the theoretical concepts of human resource management is 

taking place, so as to address the phenomenon and the development of a more effective 

working environment. Furthermore, methods of conflict resolution are explored and 

secondary research is completed by a sequence of results originating from previous surveys. 

At the same time, the essay includes primary research using questionnaires responded by 

employees of the Municipality of Thessaloniki, so as to observe the conflicts in practice. At 

the end of the essay, is being presented a discussion including the results of the research, 

enriched with a combination of findings taken by secondary research. 

Key-words: Conflicts, Problem solving style, Employee’s emotions, attributions, Workplace 
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Ηδηαίηεξεο Δπραξηζηίεο,  

 ζηνλ επόπηε θαζεγεηή κνπ θν Λαδαξίδε Θεκηζηνθιή θαζώο θαη ζηελ ππεύζπλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θα Σξηαληάξε σηεξία γηα ηελ πνιύηηκε 

βνήζεηά ηνπο θαη ηελ ακέξηζηε ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. 
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Η. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαηαγξάθεηαη ζην λνπ ηνπ αλζξψπνπ σο έλα 

ζπρλφ θαηλφκελν ζην νπνίν εάλ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ν ίδηνο δχλαηαη λα έρεη 

παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρε δηαδηθαζία σο κάξηπξαο ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ άιισλ. Ζ έθβαζε 

κίαο ζχγθξνπζεο δελ είλαη πάληνηε ε ίδηα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ φπνπ ν θαζέλαο αθηεξψλεη πνιιέο απφ ηηο ψξεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ 

πξνζθέξεη δπζθνιίεο ζηε ςπρνινγία ηνπ εξγαδφκελνπ θαη θαη΄ επέθηαζε θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Χο κία δχζθνιε θαηάζηαζε, ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί ή θαιχηεξα κπνξεί λα ππάξμεη κηα ζσζηή δηαρείξηζε. Ζ εμηζνξξφπεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εληάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί 

απφ άηνκα πνπ θέξνπλ ηελ ηθαλφηεηα απηνχ ηνπ ρεηξηζκνχ. 

ηε ζχγρξνλε Διιάδα ην θαηλφκελν ηεο εηζξνήο πξνζθχγσλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε, νη 

πξνβιεκαηηζκνί ζηα πιαίζηα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξεο εληάζεηο, θιίθεο θαη νκάδεο αλζξψπσλ πνπ 

θηλνχληαη ππφ ηελ ίδηα ζθέςε θαη αληηδξνχλ ζηα θεθηεκέλα ηεο ρψξαο. Ραηζηζκφο, θηψρηα, 

βία, παξεξκήλεπζε απφςεσλ είλαη ζηνηρεία πνπ βαζαλίδνπλ ηε ρψξα θαζεκεξηλά. Σα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ Διιήλσλ είλαη δηάρπηα. Ζ ραξά δηαθαηέρεηαη απφ ηνλ θφβν, ε ζηγνπξηά 

απφ ηελ απνγνήηεπζε θαη ε ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν αχξην δεηά λα κε ζβήζεη. 

Ο εξγαζηαθφο ρψξνο σο κηα κηθξνγξαθία ηεο θαζεκεξηλήο θνηλσλίαο πνπ δνχκε 

θέξεη επίζεο ζεηξά πξνβιεκάησλ φζνλ αθνξά ζηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα 

πξναλαθεξζέληα ζέκαηα κε πξφζζεζε ησλ φζσλ ζεκάησλ αληηκεησπίδνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ. 

Δπί παξαδείγκαηη, ηα αζαθή φξηα θαζεθφλησλ, ε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο 

θαζψο θαη νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο. Δλψ θαηαγξάθνληαη νη έληνλνη πξνβιεκαηηζκνί ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ αηφκσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ζεηξά ιακβάλεη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ θαηαγξαθή θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

εληφο ελφο νξγαληζκνχ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε ηξνθή γηα ζθέςε ψζηε λα 

κπνξέζεη λα απνθηήζεη ηε γλψζε αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δχλαηαη λα βηψζεη 

εληφο θαη εθηφο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη επηπιένλ αλαγθαηφηεηα 

δηφηη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ κε 

βαζηθφ ρψξν εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηεο ζπκπξσηεχνπζαο ηεο ρψξαο πνπ βηψλεη 

επίζεο φπσο θαη ε ππφινηπε Διιάδα ηελ αλεζπρία γηα ην αχξην. 



 

2 

 

 

Καζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ε θάζε νξγαληζκφ ζπλαληάκε θαζεκεξηλά ζπγθξνχζεηο. Οη ζπγθξνχζεηο δελ 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, αιιά είλαη δπλαηφλ λα ηηο δηαρεηξηδφκαζηε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα ηηο αλαγλσξίδνπκε εγθαίξσο θαη λα ηηο αληηκεησπίδνπκε. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ κε δένπζα 

αληηκεηψπηζε δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ε ίδηα ε ζχγθξνπζε ζα 

νδεγεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ νξγαληζκφ. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απφδνζεο θαη ηεο ηειηθήο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη ε ζχγθξνπζε πνπ ιεηηνπξγεί σο κηα αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηεο νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Με ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο αθνινπζεί ε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ησλ 

εμαξηψκελσλ κεηαβιεηψλ, φκσο αξρηθά ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπκε θαιή εηθφλα ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνθαιεί πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή δηαρείξηζεο αιιά θαη 

κε ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε πνιππνιηηηζκηθφ πιαίζην. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξνχζα δηαηξηβή έγθεηληαη ζηηο αηηίεο 

δεκηνπξγίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δχλαληαη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζην ζηπι επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζην ζηπι απφδνζεο ησλ 

αηηηψλ θαζψο επίζεο θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ ηθαλφηεηα επίζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ βαζίδεηαη ζε ζεηξά παξαγφλησλ. Μία 

αθφκε κεηαβιεηή πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο. 

Χο αηηίεο ζπγθξνχζεσλ νξίδνληαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηνπο ζηφρνπο, ν θπξίαξρνο 

αληαγσληζκφο, ε δπζθνιία θαηά ηελ επηθνηλσλία κε απνηέιεζκα ηελ παξαλφεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, νη δηαθσλίεο πνπ έγθεηληαη ζην πιαίζην ησλ πξνηχπσλ απφδνζεο αιιά θαη ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δχλαηαη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ελφο νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

παξνπζηάδνληαη ε απνθπγή (avoiding), ε ππνρψξεζε (accommodation), ν ζπκβηβαζκφο 

(compromising), ν αληαγσληζκφο (competiting)  θαη ε ζπλεξγαζία (collaborating). Ζ κέζνδνο 

πνπ ζα αθνινπζεζεί εκπιέθεη ηε λίθε ηνπ ελφο θαη ηελ ήηηα ηνπ άιινπ κέξνπο, ηνλ 

ζπκβηβαζκφ απέλαληη ζηηο δηαθνξέο θαζψο θαη ηε ρξήζε ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 
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Ζ ζχγθξνπζε δχλαηαη λα επηθέξεη δηαθξηηά απνηειέζκαηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πξνζέγγηζε απφ ηνλ θάζε εκπιεθφκελν. Ζ ζχγθξνπζε δχλαηαη ε θαηαιήμεη ζηελ θαηάζηαζε 

φπνπ δεκηψλνληαη θαη ηα δχν εκπιεθφκελα κέξε (“lose - lose”). Απνηέιεζκα ζχγθξνπζεο 

είλαη θαη ε θαηάζηαζε φπνπ θαηαγξάθεηαη έλα εηηεκέλν θαη έλα θεξδηζκέλν κέξνο (“lose – 

win”) φπνπ ην άηνκν εηηείηαη ιφγσ ηνπ φηη θεξδίδεη ην άιιν κέξνο. Έλα ηξίην απνηέιεζκα 

ζπγθξνχζεσο είλαη ε θαηάιεμε φπνπ αληίζηξνθα ην άηνκν πνπ θεξδίδεη βαζίδεη ηε λίθε ηνπ 

ζηελ ήηηα ελφο άιινπ αηφκνπ (“win – lose”). Σέινο, ε ηειεπηαία θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ 

σθέιεηα θαη ησλ δχν εκπιεθφκελσλ κεξψλ κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ ή έζησ λα 

πηζηεχνπλ φηη θαηαιήγνπλ ζε θαιχηεξε ζέζε απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ 

πξηλ ηελ ζχγθξνπζε (“win – win”) (Newstrom, 1989:256-259). Οη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ νδεγνχλ ηελ ζχγθξνπζε ζηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. 

Ζ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θέξεη ζεηξά 

παξαγφλησλ απμεκέλεο ζεκαζίαο. Υξεηάδεηαη αξρηθά λα δηαγλσζζεί ε ζχγθξνπζε θαη λα 

θαηαλνεζεί ε ζεκαζία ηεο. Ζ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο απαηηεί ηε γλψζε ησλ δηαθφξσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαζψο θαη ηε γλψζε ηεο θαηαιιειφηεηαο απηψλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

Δπηπξνζζέησο, ε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απαηηεί ηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο κέζσ ηεο απνθπγήο ηεο κείσζεο ηεο θνηλσληθήο 

επαηζζεζίαο θαη ηεο επειημίαο ησλ δξάζεσλ. 
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ΗΗ. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

2.1. Οξηζκόο ζπγθξνύζεσλ 

Ζ ζχγθξνπζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε πξνζπάζεηα ελφο αηφκνπ ππέξ ησλ αμηψλ ηνπ, 

ππέξ ηεο επίηεπμεο ηεο αζθαινχο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία επηζπκεί λα βηψλεη, ππέξ ηεο 

εμνπζίαο θαη ηεο απφθηεζεο πφξσλ αθφκε θαη γηα ηε κείσζε ησλ ζηφρσλ ησλ αληηπάισλ 

(Doherty & Guyler, 2008). 

Οη δχν κεγάιεο ζεσξίεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξαδνζηαθή ζεσξία θαη ηε ζχγρξνλε ζεσξία. Απηέο είλαη δχν βαζηθέο θαη αληίζεηεο 

ζεσξίεο. χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή ζεσξεηηθή ζχγθξνπζε πξννπηηθψλ, είλαη ην 

απνηέιεζκα αλεζπρεηηθψλ δεηθηψλ θαη έρεη θαθέο επηπηψζεηο θαη είλαη θαιχηεξν λα 

απνθεχγνληαη νη αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο. Απηή ε πξννπηηθή ηζρπξίδεηαη φηη έλα άηνκν πνπ 

αληηκεησπίδεη ηε ζχγθξνπζε πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηε ζχγθξνπζε. Απηή ε ζεσξία 

βαζίδεηαη ζην φηη ε ζχγθξνπζε θέξεη αξλεηηθφ πξφζεκν. 

Ζ άιιε πξννπηηθή είλαη ε ζχγρξνλε ζεσξία πνπ ζεσξεί ηε ζχγθξνπζε σο θάηη 

ζεηηθφ. Απηή ε ζεσξία πξνηείλεη φηη ε ζχγθξνπζε δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, νξίδεηαη σο 

θάηη αλαπφθεπθην. Ζ ζχγθξνπζε είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ θάησ 

απφ ηνλ θπζηθφ θχθιν θαη αλ ην ρεηξίδεηαη θάπνηνο ζσζηά, δχλαηαη λα παξνπζηαζηεί σο 

επεξγεηηθή (Adams & Kirchoffs, 1982). 

 

2.2. Ζ ζεσξία ηεο απόδνζεο αηηίσλ 

Ζ ζεσξία ηεο απφδνζεο αηηίσλ αληηπξνζσπεχεη ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

άηνκα εμεγνχλ θαη εξκελεχνπλ ηα γεγνλφηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπα. Ζ απφδνζε 

αηηηψλ ινηπφλ, επηηξέπεη ζην ππνθείκελν λα ζθεθηεί πάλσ ζην γηαηί, φηαλ αληηκεησπίδεη θάηη 

απξνζδφθεην, παξάμελν, αλνίθεην. Ζ αξρή ηεο ζεσξίαο βαζίδεηαη ζην φηη θάζε ππνθείκελν 

πξνζθέξεη ηελ δηθή ηνπ εξκελεία γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά φπσο επίζεο θαη γηα 

ζπκπεξηθνξέο άιισλ ηηο νπνίεο έρεη παξαηεξήζεη κε ηειηθφ απνηέιεζκα λα απνδίδεη ζηα 

παξαπάλσ νξηζκέλεο αηηίεο (Μπαζέηαο, 2010). 

Μέζσ ηεο ζπιινγήο αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην ηειεπηαίν αμηνινγεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ησλ άιισλ. 

Παξνπζηάδνληαο ηα παξαπάλσ ζε ζρήκα νδεγνχκαζηε ζην φηη ην ππνθείκελν μεθηλά κε ζεηξά 
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πξνζδνθηψλ γηα νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά, αθνινπζεί ηελ αμηνιφγεζε απηήο θαη θαηαιήγεη 

ζηελ απφδνζε ησλ αηηηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο εξκελεχνληαο ηηο αηηίεο πνπ έζεζαλ ην πιαίζην 

ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο. Σν ππνθείκελν απνθηά πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξάμε 

θαη ηελ παξψζεζε ηνπ αηφκνπ γηα δξάζε θαη ζθέςε. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο αηηίεο εξκελεχεη 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο. 

Ζ ζεσξία βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ Heider (1958) φηη νη άλζξσπνη έρνπλ κηα εγγελή 

ηάζε λα είλαη «αθειείο ςπρνιφγνη» πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αηηίεο ησλ 

γεγνλφησλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα απηνχο. Μπνξεί λα γίλεη κηα επξεία ζεηξά αηηηαθψλ 

απνδφζεσλ, αιιά νη ηδηφηεηεο, ε πξνζπάζεηα, ε ηχρε θαη ε δπζθνιία ησλ εξγαζηψλ είλαη απφ 

ηηο πην θνηλέο (Weiner, Frieze, Kukla, Reed, Rest, & Rosenbaum, 1971). πσο ζπκβαίλεη κε 

φιεο ηηο αληηιήςεηο, νη ζπκπεξηθνξέο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ απαξαηηήησο ηελ αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ελφο αηφκνπ. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη έρνπλ δείμεη ζπζηεκαηηθέο ηάζεηο 

απνδίδνληαο απνηειέζκαηα ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη ζε θαηάζηαζε. Ζ βάζε ηεο ζεσξίαο 

απφδνζεο αηηηψλ ζηεξίδεηαη ζην φηη νη άλζξσπνη ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο αιιά θαη ησλ άιισλ. Θέινπλ λα απνδίδνπλ αηηίεο ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

βιέπνπλ αληί λα ππνζέηνπλ φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο είλαη ηπραίεο. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο 

αλζξψπνπο λα νδεγνχληαη ζε έλα ζπλαίζζεκα ειέγρνπ ησλ δηθψλ ηνπο ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 

Ζ απφδνζε αηηηψλ αλαθέξεηαη σο δηαδηθαζία ηξηψλ ζηαδίσλ. Πξψηνλ, πξέπεη λα 

παξαηεξείηαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ. Γεχηεξνλ, ν παξαιήπηεο πξέπεη λα θαζνξίζεη φηη 

ε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη παξαηεξεζεί είλαη ζθφπηκε. Γειαδή, ην άηνκν πνπ παξαηεξείηαη 

πηζηεχεηαη φηη ζπκπεξηθέξζεθε ζθφπηκα. Σέινο, ν παξαηεξεηήο απνδίδεη ηελ παξαηεξνχκελε 

ζπκπεξηθνξά ζε εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο αηηίεο. Οη εζσηεξηθέο αηηίεο απνδίδνληαη ζην άηνκν 

πνπ παξαηεξείηαη, ελψ νη εμσηεξηθέο αηηίεο απνδίδνληαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Χο δχν 

εζσηεξηθέο αηηίεο νξίδνληαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ. Ζ 

δπζθνιία ζηελ εξγαζία θαη ε ηχρε είλαη νη εμσηεξηθέο αηηίεο ζπκπεξηθνξάο. ηαλ 

αληηιακβάλεηαη ηε ζπκπεξηθνξά, έλαο παξαηεξεηήο ζα νδεγεζεί ζε κηα θξίζε σο πξνο πνηνη 

απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ε αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αηηηψλ ζπκπεξηθνξάο, ην ππνθείκελν 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλέπεηαο, ηνπ δηαθξηηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ζπλαίλεζεο. 

Οη άλζξσπνη απνδίδνπλ αηηίεο θαζεκεξηλά. Χζηφζν, απηέο νη αηηίεο δελ είλαη πάληα 

νη ζσζηέο. Έλα ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα θαηά ηελ εθρψξεζε αηηίαο νλνκάδεηαη ην βαζηθφ 

ζθάικα απφδνζεο. Απηή είλαη ε ηάζε ελφο αηφκνπ λα ππεξεθηηκά ηελ επηξξνή ησλ 
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πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ θαη λα ππνηηκά ηελ επηξξνή ησλ παξαγφλησλ θαηάζηαζεο φηαλ 

εθηηκά ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ άιινπ. Γειαδή, φηαλ παξαηεξείηαη ζπκπεξηθνξά, έλα άηνκν 

είλαη πην πηζαλφ λα ππνζέζεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ αηφκνπ πξνθαιείηαη θπξίσο απφ 

απηνχο θαη φρη απφ ηελ θαηάζηαζε. ην ρψξν εξγαζίαο, απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη 

managers είλαη πην πηζαλφ λα ππνζέζνπλ φηη ε θαθή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ νθείιεηαη ζε 

έιιεηςε ηθαλφηεηαο ή πξνζπάζεηαο θαη φρη ζε δπζθνιία ή άιινπο παξάγνληεο. Τπάξρεη 

επίζεο θαη ε χπαξμε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ην βαζηθφ ζθάικα απφδνζεο, ε 

χπαξμε  πξνθαηαιήςεσλ δείρλεη φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα απνδίδνπλ δηαθνξεηηθέο αηηίεο 

γηα ηηο δηθέο ηνπο επηηπρίεο θαη απνηπρίεο απφ ηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο ησλ άιισλ. 

Ζ ζεσξία ηεο απφδνζεο αηηηψλ αλαπηχρζεθε γηα λα εμεγήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηα αίηηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, είηε δηθήο 

ηνπο είηε ησλ άιισλ αηφκσλ. Οη managers ζπρλά ελεξγνχλ κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο 

θαη ελδέρεηαη λα ελεξγνχλ αθαηάιιεια εάλ νη εμνπζίεο δελ είλαη μεθάζαξα νξηζκέλεο. Οη 

ππεχζπλνη πνπ γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία απφδνζεο αηηηψλ, ηνπο ηχπνπο εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ αηηηψλ θαη ηελ παξνπζία ηνπ βαζηθνχ ζθάικαηνο απφδνζεο θαζψο θαη ηεο  

κεξνιεςίαο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ άιισλ (Martinko et al., 2006). 

 

 

2.3. Ο ξόινο ηνπ ζηπι επίιπζεο πξνβιήκαηνο  

 

Σν ζηπι επίιπζεο πξνβιήκαηνο αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε κε βάζε ηε 

ινγηθή, ηε δηαίζζεζε θαη ην ζπλαίζζεκα. Σν εθάζηνηε πξφβιεκα πνπ ζα θιεζεί λα 

αληηκεησπίζεη ν manager δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη εθάζηνηε 

απνθάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο εμαξηψληαη άξξεθηα απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο κία απφθαζε ζα ιεθζεί. 

Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ απνθάζεσλ αξρηθά ρσξίδεη ηηο απνθάζεηο ζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο. Δπί παξαδείγκαηη, ν πξντζηάκελνο ιακβάλεη 

αλαθνξά δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν εξγαζηψλ ελφο ηκήκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ απφθαζε πνπ ζα ιάβεη ζεσξείηαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν εξγαζηψλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ θαιή δνκή, είλαη θαηαλνεηή θαη ζπρλφηεξα ηε 
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ζπλαληάκε ζε επίιπζε απιψλ πξνβιεκάησλ. Αληίζεηα, κία απξφζκελε θαηάζηαζε πνπ 

δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεί εληφο ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο, θαιεί ηνλ εθάζηνηε πξντζηάκελν λα ιάβεη 

απνθάζεηο κε πξνγξακκαηηζκέλεο πνπ δελ ζα είλαη θαιά δνκεκέλεο κηαο θαη ε απφθαζε ζα 

αλαθέξεηαη ζε κε επαλαιακβαλφκελν γεγνλφο (αξκαληψηεο, 2012). 

 χκθσλα κε δχν κνξθέο πξνζέγγηζεο ν ηξφπνο επίιπζεο δηαθξίλεηαη ζε 

ζπζηεκαηηθφο θαη ζε δηαηζζεηηθφο. Καηά ηνλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο 

γίλεηαη ρξήζε ελφο νξζνινγηθνχ ηξφπνπ, πεξηιακβάλεη αθξίβεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

ινγηθή. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαηζζεηηθνχ ηξφπνπ επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο 

γίλεηαη ρξήζε ηεο θξίζεο θαη ηεο θαληαζίαο. Απνπζηάδεη ε ηαμηλφκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

δελ επηιχεηαη ζηαδηαθά θαη αλά ηκήκα ηνπ. 

 

2.4. πλαηζζήκαηα ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν  

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηελ Ρεηνξηθή ηνπ, σο ζπλαηζζήκαηα νξίδνληαη νη 

δηαζέζεηο, νη πξνζσξηλέο θαηαζηάζεηο ηνπ λνπ θαη φρη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

αηφκνπ ή αθφκε θαη νη θπζηθέο ηνπο επηζπκίεο νη νπνίεο γελλψληαη απφ ηελ αληίιεςε γηα ην 

ηη απνδίδεηαη δεκφζηα ζε θάπνηνλ ή απφ θάπνηνλ ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή. χκθσλα κε ηνλ 

ίδην ζπγγξαθέα, θαηαγξάθνληαη δεχγε ζπλαηζζεκάησλ φπσο είλαη ν ζπκφο θαη ε κλεζηθαθία, 

ε αγάπε κε ην κίζνο, ν θφβνο θαη ε εκπηζηνζχλε, ε ληξνπή θαη ε αλαίδεηα, ε θαινθαγαζία 

θαη ε αδηαθνξία, ν νίθηνο θαη ε δπζαξέζθεηα, ε δεινηππία θαη ν θζφλνο, θαζψο επίζεο θαη ε 

άκηιια κε ηελ πεξηθξφλεζε. Δπηπξνζζέησο ζηε Ρεηνξηθή αλαθέξεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

ηξφπνπ έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππφ ην πξίζκα ηεο ζχγθξηζεο κε ηελ θπζηνινγία ηνπ 

ζψκαηνο. Καηαιήγεη αλαθνξηθά κε ηα πξνιεγφκελα φηη ε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο ηνπ αίκαηνο κέζα ζην ζψκα. 

Φζάλνληαο ζηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ςπρνινγίαο απφ ηελ θηινζνθία, 

θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πιεζψξα νξηζκψλ πεξί ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηδηαίηεξα απφ 

ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δχλαηαη λα βηψζεη ην άηνκν αλήθνπλ ζε 

κία κεγάιε γθάκα πξνζκίμεσλ, πνηθηιηψλ θαη κεηαιιάμεσλ. Ζ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε 

νηθνγέλεηεο/ θαηεγνξίεο δχλαηαη λα καο παξνπζηάζεη έλα είδνο νκαδνπνίεζεο πνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ Goleman (2011) ζεκεηψλεηαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα εκπεξηέρνπλ δηαζέζεηο πνπ 

δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλαίζζεκα θαη ε ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφκνπ ηείλεη λα σζήζεη 

ην άηνκν ζε θάπνηα εθ ησλ δηαζέζεσλ, ηελ επνλνκαδφκελε απφ ηνλ ζπγγξαθέα έκθπηε ξνπή 

πξνο ηελ δηάζεζε. 
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Οη ζπγθξνχζεηο παξνπζηάδνληαη ζπρλά εληφο ελφο νξγαληζκνχ ρσξίο λα νξίδεηαη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ελεξγεηηθφ 

ηεο. Ζ κε αληηκεηψπηζή ηνπο ή ε ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζή ηνπο πξνδηθάδνπλ αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη εκπιεθφκελνη ζηε ζχγθξνπζε απνξξνθψληαη απφ απηήλ κε απνηέιεζκα λα 

κελ έρνπλ ηνλ δένληα επαγγεικαηηζκφ ζηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γχλαηαη λα 

κεησζεί ε παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπγθξνπφκελσλ ιφγσ ηεο κεησκέλεο ίζσο θαη αλχπαξθηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. Ζ δεκηνπξγία αθαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ην γεληθφηεξν απνηέιεζκα Ο ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο θνξηίδεηαη. 

Ζ ινγηθή δελ επηθξαηεί πιένλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ην θνηλφ ζπκθέξνλ ηείλεη λα ραζεί. 

Υάλεηαη ε αθνζίσζε ηεο θνηλήο πνξείαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη γεληθά εκθαλίδεηαη ην αίζζεκα 

ηεο ερζξφηεηαο (Dawes & Massey, 2005:1327-1344).  

Σν άγρνο σο απνηέιεζκα ηεο εκπινθήο ηνπ αηφκνπ ζε ελδνυπεξεζηαθέο ζπγθξνχζεηο 

νξίδεηαη σο βαζηθή επίπησζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη δχλαηαη λα ην βηψζνπλ εθηφο απφ ηνπο 

άκεζα εκπιεθφκελνπο ζηε ζχγθξνπζε θαη άιια κέιε ελφο νξγαληζκνχ πνπ απιψο 

παξαβξίζθνληαη ζε θνηλφ ρψξν. Ζ άζθεζε ηεο πςειήο πίεζεο ζε ζσκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ 

επίπεδν εληφο ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη επηπιένλ επίπησζε. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δχλαηαη 

λα δεκηνπξγεζνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο αθνινπζνχλ θαη ζηε κεηέπεηηα δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ελ 

ζπλερεία ε κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπο νξίδνληαη σο νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζην ζπλαίζζεκα ησλ γεληθφηεξα εκπιεθνκέλσλ ζε ζπγθξνχζεηο εληφο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Glowinkowski & Cooper, 1985:212-216).  

Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξάγνληεο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ζπγθξνχζεηο. χκθσλα κε ηνπο Bodtker et al. (2001: 259-275) ηνλίδεηαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

εθθξάδνληαη σο επί ην πιείζηνλ κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνχκε λα απνθξχςνπκε ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Ζ πεγή 

ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο έλα γεγνλφο πνπ δελ σθειεί 

ηνπο πξνζσπηθνχο καο ζηφρνπο ή κηα δηαηαξαρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο πνπ πξνσζεί 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Καηαγξάθνπλ επίζεο, φηη γηλφκαζηε ζπλαηζζεκαηηθνί επεηδή 

δηαθπβεχεηαη θάηη πξνζσπηθφ γηα καο. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδνπλ φηη ην επίπεδν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο κπνξεί λα απμεζεί θαη λα κεησζεί ζε φιε ηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί επίζεο λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε ζχγθξνπζε, επνκέλσο ε δέζκεπζε γηα επίιπζε ηεο 

ζχγθξνπζεο κπνξεί λα δηαθέξεη. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηνπ ζηπι δηαρείξηζεο ησλ 
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ζπγθξνχζεσλ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηε 

ζχγθξνπζε. 

Δλ ζπλερεία, νη ίδηνη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη γηα λα ππάξμεη κηα ζχγθξνπζε,  ηα 

ηξία ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα είλαη παξφληα είλαη:  

1. Ζ ζηάζε - "Γλσζηαθέο ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα".  

2. Ζ ζπκπεξηθνξά - "Γπζκελήο ζπκπεξηθνξά θαη πηζαλέο επηζεηηθέο ελέξγεηεο".  

3. Ζ αληίθαζε - "Αμίεο θαη ζπκθέξνληα". 

Δπηπιένλ, γηα λα επηιπζεί κηα ζχγθξνπζε πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ φια απηά ηα ζηνηρεία, δηαθνξεηηθά ε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηεο 

ζχγθξνπζεο ζα είλαη αλεπηηπρήο. Πεξηγξάθνπλ απηή ηε δηαδηθαζία σο "ζπλεηδεηνπνίεζε" θαη 

πξνβάιινπλ ηε ζεσξία φηη νη ζπγθξνχζεηο πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ. Ζ δπλαηφηεηα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ζχγθξνπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

ζχγθξνπζεο. Αλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο δίλεηαη έκθαζε ζην φηη ην αλζξψπηλν 

κπαιφ κπνξεί λα αζρνιεζεί κφλν κε 7 ζηνηρεία ηελ ίδηα ζηηγκή, κε άιια ιφγηα εθφζνλ 

θαηαγξάθεηαη πεξηπινθφηεηα ηεο ζθέςεο κεηψλεηαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε. ηελ πεξίπησζε 

απηή, πξνηείλνπλ φηη ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα απινπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία 

ζχγθξνπζεο, κε ζηφρν ηελ "εμηζνξξφπεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο απινχζηεπζεο" 

Οη Runde θαη Flanagan (2007), ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξννπηηθή είλαη έλα απφ ηα πην 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο δηαρεηξηζηήο ζπγθξνχζεσλ. Ζ 

πξννπηηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηε ζχγθξνπζε ελάληηα ζηελ 

θαηλνηνκηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα απνδεθηά απνηειέζκαηα γηα φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε. ηαλ ε ζχγθξνπζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εξγαζία, ε πξννπηηθή 

ζπλεπάγεηαη φηη θάπνηνο ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ αηφκνπ γηα λα 

κπνξέζεη λα δεη ηε ζχγθξνπζε απφ ηελ άπνςε απηνχ ηνπ αηφκνπ. ηαλ ε ζχγθξνπζε είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ζπγθηλήζεηο, ε πξννπηηθή ππνζηεξίδεη φηη θάπνηνο πξνζπαζεί λα 

θαηαιάβεη πψο ην άιιν άηνκν αηζζάλεηαη γηα ηελ άπνςή ηνπ θαη ηε ζχγθξνπζε. 

ηαλ νη ζπγθξνχζεηο βαζίδνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα, ν θίλδπλνο δπζιεηηνπξγίαο ηεο 

ζχγθξνπζεο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο. Ζ δηαθάλεηα ζην ρψξν εξγαζίαο επηηξέπεη 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πην 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε αηκφζθαηξα. Ζ ζεηηθή θξηηηθή πξέπεη λα εθθξαζηεί αλνηρηά, 

ελψ ε έμνδνο γηα αξλεηηθέο απφςεηο πξέπεη λα πεξάζεη απφ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο, φπσο κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε. 
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Ζ θιηκάθσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ έρεη ζεκέιην ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. Μηα 

ζχγθξνπζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ άλζξσπν έρεη κεγαιχηεξν θίλδπλν θιηκάθσζεο θαη 

εμειίζζεηαη πξνο δπζιεηηνπξγία.  

Ο πξντζηάκελνο ή ν ππεχζπλνο ελφο επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλεξγαζηεί ελεξγά κε ηελ αλάπηπμε ηεο νκάδαο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ εξγαιείσλ φπσο ε 

αλάδξαζε θαη ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. Σν πξψην βήκα 

είλαη λα γλσξίζνπκε ηηο αδπλακίεο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ 

ζπγθξνχζεηο. Σν δεχηεξν βήκα είλαη λα κπνξέζνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ εαπηφ καο ζε 

άιιεο ζέζεηο θαη λα δνχκε ηηο ζπγθξνχζεηο απφ κηα αλεμάξηεηε πξννπηηθή. 

 

α) Ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηφηη νη εξγαδφκελνη ζα επηηεινχλ πεξηζζφηεξν θαη κε 

θαιχηεξν ηξφπν, φηαλ απμάλεηαη ην επίπεδν απηήο. Ζ Driscoll εμήγεζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο εκπινθήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβιεθζεί ε ηθαλνπνίεζε. Δπεζήκαλε φηη ε εγγελήο νξγαλσηηθή εκπηζηνζχλε ζην 

κέιινλ ζα ζεσξείηαη σο πξφβιεςε ηθαλνπνίεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ έδεημε φηη ε εκπηζηνζχλε 

ήηαλ έλαο απνηειεζκαηηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπκκεηνρή 

(Driscoll, 1978:44–56). Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο (φπσο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία) έρεη ειεγρζεί απφ ηελ Costa 

(2003: 605–622) ε νπνία θαηέιεμε ζην απνηέιεζκα φηη ππήξρε κηα ζεκαληηθή ζρέζε. 

χκθσλα κε ηνλ Vroom (1964:91), ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη έλαο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ σο πξνο ην ξφιν πνπ εθηεινχλ ζην 

ρψξν εξγαζίαο. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα δνζεί ην 

θίλεηξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη γηα θαιχηεξεο επηδφζεηο. Πνιινί 

άλζξσπνη έρνπλ θαζνξίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. Οη 

Hoppok & Spielgler, νξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία σο ην νινθιεξσκέλν ζχλνιν 

ςπρνινγηθψλ, θπζηνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο λα παξαδερηνχλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ή επραξηζηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο. 

Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη ε επίδξαζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζε έλαλ ππάιιειν ζην εζσηεξηθφ 

κηαο νξγάλσζεο (Hoppok & Spielgler, 1938:636-643).  

Ο Clark (1997:341-372), ππνζηεξίδεη φηη αλ νη εξγαδφκελνη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, δελ ληψζνπλ ζηγνπξηά γηα παξάγνληεο φπσο ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, γηα ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
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ππαιιήισλ, γηα ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ απφ ηνλ πξντζηάκελν θαη γηα ην φηη δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Απηνί νη παξάγνληεο έρνπλ σο απνηέιεζκα νη 

εξγαδφκελνη λα κε ληψζνπλ κέξνο ηεο νξγάλσζεο. Δπνκέλσο, είλαη επεξγεηηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ επέιηθην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο ππαιιήινπο φπνπ λα 

αηζζάλνληαη φηη νη απφςεηο ηνπο απνηηκψληαη θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

εκεηψλεη επίζεο φηη ην εξγαηηθφ εζηθφ ζα πξέπεη λα είλαη πςειφ, θαζψο ζα 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο, δηφηη κε ρακειφ εζηθφ, ζα θαηαβάιινληαη ιηγφηεξεο 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. 

Οη Bakotic & Babic (2013:206-213), δηαπίζησζαλ φηη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

εξγάδνληαη ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, είλαη δπζαξεζηεκέλνη. Γηα λα βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ. Απηφ ζα ηνπο θάλεη εμίζνπ 

ηθαλνπνηεκέλνπο κε απηνχο πνπ εξγάδνληαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζε 

αληάιιαγκα ε ζπλνιηθή απφδνζε ζα απμεζεί. Μηα άιιε κειέηε ηνπ Castillo & Cano (2004: 

65-74) ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θνιιέγηα, 

έδεημε φηη αλ δνζεί ε δένπζα πξνζνρή ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

επνπηεία, ε ηθαλνπνίεζε ζην επίπεδν ηεο εξγαζίαο ζα απμεζεί. 

 

β) Δξγαζηαθό άγρνο 

Σν άγρνο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ είλαη δχζθνιν λα απνθεπρζεί. Σν άγρνο θαηά ηηο 

ψξεο εξγαζίαο κέζα απφ κηα πξφζθαηε εθηίκεζε παξνπζηάδεηαη φηη νδεγεί ζε κεησκέλε 

παξαγσγηθφηεηα. Σα εξεπλεηηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ αλακθηζβήηεηα φηη ην ζηξεο έρεη 

επηπηψζεηο ηφζν ζε αηνκηθά φζν θαη ζε νξγαλσηηθά απνηειέζκαηα.  

Ο Orpen (2001: 10-12), δηεμήγαγε ηελ έξεπλα γηα ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο ηνπ. Ζ έληαζε πνπ βηψλεη ν εξγαδφκελνο εθδειψλεηαη σο άγρνο θαη ζπρλά σο 

θαηάζιηςε βηψλνληαο αλεζπρία, κε ζπρλφ απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι, 

ην θάπληζκα, ηελ θνηλσληθή απφζπξζε θαη ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο. 

Οη Schlenker & Gutek (1987:287), δηαηχπσζαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζε έλα κεγάιν νξγαληζκφ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Γειψλνπλ φηη ε 

απψιεηα ξφινπ εξγαζίαο ζπλδέζεθε κε ρακειφηεξα πνζνζηά εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, 

ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε ζρεηηδφκελε κε ηελ εξγαζία θαη πςειφηεξν επίπεδν πξφζεζεο γηα 

εγθαηάιεηςε ηεο εξγαζίαο αιιά ηαπηφρξνλα δηαπίζησζαλ φηη ηα ζηειέρε δελ αλέθεξαλ 

ζπζρεηηζκφ κε θαηάζιηςε ή ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, θαζψο ε δπζαξέζθεηα 
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εζηηάζηεθε ζηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά φρη ζηε δσή γεληθά ή ηελ εκπινθή θαη 

αλαγλψξηζε ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηαπηίδεηαη θαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε.  

Ο Koustelios (2001: 627-634), δηεμήγαγε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

ίδηα ηελ εξγαζία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο πξναγσγέο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. 

Καηέγξαςε φηη ηα παξαπάλσ ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο γηα ηελ πξνζσπηθή 

νινθιήξσζε. 

 

γ) Αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε πνιιά νξγαλσηηθά 

θαηλφκελα φπσο θίλεηξα, επηδφζεηο, εγεζία, ζηάζε, ζχγθξνπζε, εζηθή θιπ. Οη εξεπλεηέο 

πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, λα 

κεηξήζνπλ ηε ζρεηηθή ζεκαζία θάζε ζπζηαηηθνχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη λα 

εμεηάζνπλ επηπηψζεηο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νξίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία σο πξνο 

ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

δνπιεηάο ηνπο (Spector, 1985:693-713), σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη αξέζθνληαη 

ζην έξγν ηνπο
 
(Ellickson & logsdon, 2002:343–358), σο ζπλαηζζεκαηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή 

απάληεζε ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ έξγνπ ελφο εξγαδνκέλνπ, σο ε αίζζεζε πνπ έρεη έλαο 

εξγαδφκελνο γηα ηε δνπιεηά ηνπ ή κηα γεληθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη επεξεάδεηαη 

απφ ηελ αληίιεςε ηεο δνπιεηάο ηνπ (Reilly, 1991:427-458) ή αθφκε θαη σο ην άζξνηζκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ άπνςε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πηπρέο κηαο εξγαζίαο (Wanous 

& Lawler, 1972:95-105). 

Δπηπξνζζέησο, ν Maslow πξφηεηλε φηη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο απνηεινχληαη απφ κηα 

ηεξαξρία πέληε επηπέδσλ πνπ θπκαίλεηαη απφ ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

αλππνκνλεζία ηελ αγάπε θαη ηελ απηνπξαγκάησζε (Maslow, 1954). Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ 

Maslow, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία έρεη πξνζεγγηζηεί απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο απφ 

ηελ άπνςε ηεο εθπιήξσζεο ησλ αλαγθψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε θαη ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ 

εξγαζία εμαξηψληαη φρη κφλν απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη απφ ηελ πξνζδνθία γηα ην 

πνηα είλαη ε πξνζθνξά ηνπο ζε έλαλ νξγαληζκφ (Hussami, 2008:286-295).  

Σν ρακειφηεξν θφζηνο εξγαζίαο, ε πςειφηεξε νξγαλσηηθή, θνηλσληθή θαη εγγελήο 

αληακνηβή ζα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (Mulinge & Muller, 1998:2181-

2199). Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζχλζεην θαηλφκελν κε πνιιαπιέο φςεηο. Δπεξεάδεηαη 

αθφκε θαη απφ παξάγνληεο φπσο ν κηζζφο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε απηνλνκία, ε 

επηθνηλσλία θαη ε νξγαλσηηθή δέζκεπζε (Lane et al., 2010:16-26). 
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δ) Διπίδα θαη αηζηνδνμία 

Ζ ειπίδα νξίδεηαη σο κηα ζεηηθή θηλεηήξηα θαηάζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζε κηα 

αιιειεπηδξαζηηθά πξνεξρφκελε αίζζεζε επηηπρνχο ελέξγεηαο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην ζηφρν 

αιιά θαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Τπάξρεη άκεζνο 

αληίθηππνο ηεο ειπίδαο ζηελ εξγαζία. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ κίαο έξεπλαο ακεξηθαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, δηαπηζηψζεθε φηη φζεο επηρεηξήζεηο θέξνπλ εθ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

πςειφηεξα πνζνζηά θαηνρήο ειπίδαο είλαη πην θεξδνθφξεο, δηαηεξνχληαη ζην πξνζθήλην 

πεξηζζφηεξν θαηξφ θαη νη εξγαδφκελνη θαηαγξάθνπλ πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη δέζκεπζεο πξνο ηελ επηρείξεζε (Snyder et al., 1991:570-585). 

Ζ αηζηνδνμία ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επεκεξία ηνπο (Harter et al., 

2003). Δπεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ηελ αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ ζηελ 

εξγαζία, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, ηελ ππεξεθάλεηα γηα ηα επηηεχγκαηά θαη ην γεληθφ 

επίπεδν επηπρίαο ζηελ εξγαζία. Απηέο νη ζηάζεηο ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ 

πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, ηελ θαιή πγεία θαη ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο (Podsakoff & 

MacKenzie, 1997:133–151). 

Παξάιιεια, ε αηζηνδνμία ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχλνιν γεληθψλ πξνζδνθηψλ ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. χκθσλα κε ηελ αληίιεςή ηνπο, νη άλζξσπνη πνπ γεληθά αλακέλνπλ φηη ηα 

πξάγκαηα ζα πάλε θαιά θαη πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα παξά θαθά, 

είλαη αηζηφδνμα. Τπάξρεη ζεηηθφο αληίθηππνο ηεο αηζηνδνμίαο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

πγεία πνπ νδεγεί ζε αθαδεκατθή, αζιεηηθή, πνιηηηθή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία. Καηά ηνλ 

ίδην ηξφπν, ε απαηζηνδνμία θαηαιήγνπλ φηη νδεγεί ζε παζεηηθφηεηα, απνηπρία, θνηλσληθή 

απνμέλσζε θαη θηάλνληαο ζην άθξν ηεο, δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ αθφκε θαη θαηάζιηςε ή 

θαη ζλεζηκφηεηα Scheier & Carver, 1992:201-228). 

Μειέηε πνπ δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ηεο αηζηνδνμίαο ζηηο επηδφζεηο ή ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαηαιήγεη ζην φηη ε ζρέζε αηζηνδνμίαο-απφδνζεο 

κεηξηάδεηαη απφ ην είδνο ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. Παξνπζίαζε ζηα απνηειέζκαηά ηεο φηη ηα 

αηζηφδνμα άηνκα ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ 

θαη φηη ππεξέβεζαλ ηα απαηζηφδνμα άηνκα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Strutton & Lumpkin, 

1992:1179-1186).  

Σν παξαπάλσ εχξεκα επαλαιακβάλεηαη ζε αληίζηνηρε κειέηε κε κηα νκάδα 

ηειεξγαδνκέλσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ πην αηζηφδνμνη αληηκεηψπηζαλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ζεηηθψλ ςπρνινγηθψλ θαη εξγαζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 
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επηθξαηέζηεξα απαηζηφδνμα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Norman, 1995:117-128).  

 

ε) Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

Ζ απνδεκίσζε (κηζζφο) είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ American 

Association σο ε ακνηβή ζε κεηξεηά ή φρη, πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα παξερφκελεο 

ππεξεζίεο. Ο κηζζφο βξέζεθε λα είλαη ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο γηα ην θίλεηξν θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ κηζζσηψλ κίαο κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Ζ έξεπλα 

πξνζπάζεζε λα αμηνινγήζεη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνπιεηάο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ππάιιεινη ηα θαηέηαμαλ σο θίλεηξα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηθαλνπνίεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε απνδεκίσζε θαηαηάρζεθε σο ην πξψην ζηνηρείν εξγαζίαο γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (Kathawala et al., 1990). Καηαγξάθεηαη σο έλα θίλεηξν γηα 

ηελ δέζκεπζε ηνπ ππαιιήινπ κε ηνλ νξγαληζκφ φπνπ εξγάδεηαη (Chiu et al., 2002:402-431). 

Δπηπξνζζέησο, νξίδεηαη θαη σο ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη αλαγλψξηζεο θαζψο δίλεηαη ζηνλ 

ππάιιειν αληί ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη πφζν έλαο εξγαδφκελνο είλαη 

πνιχηηκνο γηα ηνλ νξγαληζκφ φπνπ εξγάδεηαη (Zobal, 1998:235-249). 

ζη) Ζ θαζνδήγεζε 

Ζ θαζνδήγεζε είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Scanduraa & Williams, 2004: 448-468). ηαλ έλαο επφπηεο 

παξέρεη θαζνδήγεζε, ε ζρέζε επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ(ησλ ππαιιήισλ) θαη ηηο πξνζέζεηο λα παξακείλνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ηνπο. Ζ ππνζηήξημε ηεο άκεζεο επνπηείαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ νξγαλσηηθή αιιαγή. 

Αλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ επηβιέπνληνο δελ είλαη πνιχ θξίζηκε γηα ηθαλνπνίεζε, θαίλεηαη λα 

θαηαγξάθεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ ηθαλνπνίεζε (Griffin et al., 2001: 537-550).  

χκθσλα κε άιιε κειέηε παξνπζηάδεηαη φηη νη θηιηθέο ζρέζεηο πξνζσπηθνχ 

ζπκβάιινπλ ζην επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Friedlander & Margulies, 1969:177-

183). Χζηφζν δελ ιείπνπλ θαη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε επνπηεία είλαη άζρεηε κε ην 

επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Herzberg, 1966).  

 



 

15 

 

δ) πλζήθεο εξγαζίαο 

ηα πιαίζηα θαηαγξαθήο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πξνσζνχληαη κέζσ έξεπλαο θαη 

πην εμεηδηθεπκέλνη παξάγνληεο φπσο ε ζεξκνθξαζία, ν θσηηζκφο, ν εμαεξηζκφο, ε πγηεηλή, ν 

ζφξπβνο, ην σξάξην εξγαζίαο θαη νη πφξνη σο κέξνο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη απνηεινχλ κέξνο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεηαη ζεηηθή 

ή αξλεηηθή επηξξνή. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξγαδφκελνη ελδέρεηαη λα αηζζάλνληαη φηη νη 

θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζα ηνπο δεκηνπξγήζνπλ κφλν αξλεηηθέο επηδφζεηο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο είλαη δηαλνεηηθά θαη ζσκαηηθά απαηηεηηθέο. Αληίζηνηρεο θαηαγξαθέο 

παξνπζηάδνπλ φηη ν εξγαδφκελνο πξνηηκά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

κεγαιχηεξε ζσκαηηθή άλεζε θαη επθνιία. Ζ απνπζία ηέηνησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, κεηαμχ 

άιισλ, κπνξεί λα επεξεάζεη ειάρηζηα ηελ ςπρηθή θαη ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζσκαηηθήο επεμίαο (Greenberg & Baron, 1993).  

Δπηπξνζζέησο, ππνζηεξίδεηαη φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε, εθφζνλ νη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζε έλα άλεην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Με 

ηε ζεηξά ηνπ απηφ δεκηνπξγεί έλα πην ζεηηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

(Robbins, 2001).  

 

ε) Ζ απην-απνηειεζκαηηθόηεηα 

Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγεί σο βαζηθφ ζηνηρείν ζηε ζεσξία θνηλσληθήο 

κάζεζεο ηνπ Bandura, θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ πίζηε ηεο ηθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ λα εθηειεί 

έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη απφ ηε ζηαδηαθή απφθηεζε ζχλζεησλ 

γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ, γισζζηθψλ θαη / ή θπζηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο εκπεηξίαο. Ζ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο - Μέγεζνο, Γχλακε θαη Γεληθφηεηα. Σν 

κέγεζνο ηζρχεη γηα ην επίπεδν ηεο δπζθνιίαο εξγαζίαο πνπ έλα άηνκν πηζηεχεη φηη κπνξεί λα 

επηηχρεη. Ζ δχλακε αλαθέξεηαη ζην αλ ε θαηαδίθε ζε κέγεζνο είλαη ηζρπξή ή αδχλακε. Ζ 

γεληθφηεηα ππνδειψλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν γεληθεχεηαη ε πξνζδνθία ζε 

θαηαζηάζεηο(Bandura, 1977).  

Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδεη ηε κάζεζε θαη ηελ απφδνζε κε ηξεηο ηξφπνπο 

(Henry et al., 1982:55–63): 1. Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδεη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

επηιέγνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη εξγαδφκελνη κε ρακειά επίπεδα απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηείλνπλ λα ζέηνπλ ζρεηηθά ρακειά ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Αληηζηξφθσο, 

έλα άηνκν κε πςειή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πηζαλφ λα ζέζεη πςεινχο πξνζσπηθνχο 

ζηφρνπο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη φρη κφλν καζαίλνπλ αιιά θαη εθηεινχλ ζε 

επίπεδα ζπκβαηά κε ηηο πεπνηζήζεηο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 2. Ζ απην-
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απνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδεη ηελ εθκάζεζε θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ αζθνχλ νη 

άλζξσπνη ζηε δνπιεηά. Οη εξγαδφκελνη κε πςειή απηνεθηίκεζε γεληθά εξγάδνληαη ζθιεξά 

γηα λα κάζνπλ πψο λα εθηεινχλ λέεο εξγαζίεο, επεηδή είλαη ζίγνπξνη φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο 

ζα είλαη επηηπρείο. Οη εξγαδφκελνη κε ρακειή απηνεθηίκεζε κπνξεί λα αζθνχλ ιηγφηεξε 

πξνζπάζεηα θαηά ηελ εθκάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ζχλζεησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ είλαη 

βέβαηνη φηη ε πξνζπάζεηα ζα νδεγήζεη ζε επηηπρία. 3. Ζ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδεη 

ηελ εκκνλή κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη επηρεηξνχλ λέα θαη δχζθνια θαζήθνληα. Οη 

εξγαδφκελνη κε πςειή απηνπεπνίζεζε είλαη ζίγνπξνη φηη κπνξνχλ λα κάζνπλ θαη λα 

εθηειέζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Γεδνκέλνπ φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα έρεη ηζρπξέο επηπηψζεηο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξνέιεπζή ηεο. Ο Bandura (1997) έρεη 

εληνπίζεη ηέζζεξηο θχξηεο πεγέο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο: ηηο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο, ηελ 

εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, ηε ιεθηηθή πεπνίζεζε θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηιήςεηο. Οη 

νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο, ρξεηάδεηαη λα επηιέγνπλ άηνκα πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηνί νη εξγαδφκελνη ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνδψζνπλ θαιά ζην ρψξν εξγαζίαο. Έλα κέηξν 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πξφζιεςεο/ πξνψζεζεο (Akshay Malik, 2013). 

 

2.5. Σύπνη ζπγθξνύζεσλ 

Σξεηο ηχπνη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ ππνκνλάδσλ ησλ νξγαλψζεσλ εληνπίδνληαη:  

(1) ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ κηαο νκάδαο ζρέζεσλ 

ζπκθεξφλησλ 

(2) ε γξαθεηνθξαηηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ αλψηεξεο-

δεπηεξεχνπζαο ζρέζεο 

(3) ε ζχγθξνπζε ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζε κηα πιεπξηθή ή εξγαζηαθή ζρέζε.  

ε θαζεκία απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, ε ζχγθξνπζε αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζεηξά 

επεηζνδίσλ, θάζε επεηζφδην πεξηιακβάλεη ζηάδηα ηεο θαζπζηέξεζεο, ηεο αίζζεζεο, ηεο 

αληίιεςεο, ηεο εθδήισζεο θαη ησλ επαθφινπζσλ. Ζ αληίδξαζε ηεο νξγάλσζεο ζηε 

ζχγθξνπζε ζε θάζε πεξίπησζε αλαιχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην Barnard-Simon κνληέιν ηεο 

ηζνξξνπίαο ησλ ππνθηλήζεσλ-ζπλεηζθνξάο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην αλ ηα κέιε 

ηεο νξγάλσζεο επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο απνζπξφκελα απφ ηελ νξγάλσζε, αιιάδνληαο ηελ 
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ππάξρνπζα δέζκε ζρέζεσλ ή κεηαβάιινληαο ηηο αμίεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ. 

Τπάξρεη έλα απμαλφκελν ζψκα βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζέκα ζπγθξνχζεσλ ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Έρεη αληηκεησπηζηεί ε έλλνηα ησλ ζπγθξνχζεσλ σο γεληθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν, 

κε επηπηψζεηο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ. Έρεη 

επίζεο αλαιάβεη δηάθνξνπο ξφινπο θάπνηαο επηξξνήο ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ γεληθψλ ζεσξηψλ 

δηαρείξηζεο θαη νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 

2.6. Δλλνηνινγηθά κνληέια αληηκεηώπηζεο ζπγθξνύζεσλ 

Σξία ελλνηνινγηθά κνληέια έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θχξηεο 

θαηεγνξίεο θαηλνκέλσλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε νξγαληζκνχο (Ephron, 1961:53-72).  

1. Μνληέιν δηαπξαγκάηεπζεο. Απηφ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο ζπάληνπο 

πφξνπο. Σν κνληέιν απηφ είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο-

δηαρείξηζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ 

πξνζσπηθνχ.  

2. Γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν. Απηφ ηζρχεη γηα ηελ αλάιπζε αλψηεξσλ- ππνδεέζηεξσλ 

ζπγθξνχζεσλ ή, γεληθά, ζπγθξνχζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά κήθνο ηεο θάζεηεο 

δηάζηαζεο κηαο ηεξαξρίαο. Αζρνιείηαη πξσηίζησο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηηο ζεζκηθέο πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

ηέηνην έιεγρν. 

3. Μνληέιν ζπζηεκάησλ. Απηφ απεπζχλεηαη ζε πιεπξηθέο ζπγθξνχζεηο ή 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ κηαο ιεηηνπξγηθήο ζρέζεο. Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπληνληζκνχ είλαη ην βαζηθφ ζέκα απηνχ ηνπ κνληέινπ.  

Σα παξαπάλσ κνληέια θηλνχληαη ππφ ηα εμήο ζεκεία  

1. Κάζε ζρέζε ζχγθξνπζεο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά αιιειεπηδξαζηηθψλ 

επεηζνδίσλ ζχγθξνπζεο. θάζε επεηζφδην επηδεηθλχεη κηα αθνινπζία ή εμέιημε αλάπηπμεο θαη 

ε ζρέζε ζχγθξνπζεο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξά κνηίβα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 
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αιιεινπρία ησλ επεηζνδίσλ. Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο απνηειεί ηε βάζε ελφο νξηζκνχ ηεο 

ζχγθξνπζεο εξγαζίαο.  

2. Ζ ζχγθξνπζε κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη δπζιεηηνπξγηθή γηα ην άηνκν θαη 

ηελ νξγάλσζε. Μπνξεί λα έρεη ηηο ξίδεο ηεο είηε ζην αηνκηθφ είηε ζην νξγαλσηηθφ πιαίζην. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε επηζπκία δηεπζέηεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί κε πξνζνρή.  

3. Ζ ζχγθξνπζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε ζηαζεξφηεηα ηεο νξγάλσζεο, φρη 

κφλν κε ηε ζπλήζε έλλνηα φηη ε ζχγθξνπζε απνηειεί απεηιή γηα ηε ζηαζεξφηεηα, αιιά κε 

πνιχ πην πνιχπινθν ηξφπν. Γειαδή, ε ζχγθξνπζε είλαη κηα βαζηθή κεηαβιεηή ζηνπο 

βξφγρνπο ηεο αλάδξαζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά.  

 

2.7. Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο ζπγθξνύζεσλ 

Σν εξγαιείν ιεηηνπξγίαο ζπγθξνχζεσλ Thomas-Kilmann (TKI-1972) αμηνινγεί ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο νη αλεζπρίεο δχν αλζξψπσλ θαίλνληαη αζπκβίβαζηεο. ε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο, 

κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ζε δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο:  

(1) θαηά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ 

αλεζπρίεο, θαη  

(2) θαηά ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ην άηνκν πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλεζπρίεο 

άιινπ πξνζψπνπ.  

Απηέο νη δχν δηαζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ νξηζκφ 

πέληε κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ. Οη πέληε ηξφπνη ρεηξηζκνχ ζπγθξνχζεσλ ή 

αιιηψο νη πέληε θαηεγνξίεο ηερληθψλ επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ 

(Papadopoulou, 2015: 107-119): 

Αληαγσληζκφο (Competing): Καηά ηνλ αληαγσληζκφ δελ θαηαγξάθεηαη ζπλεξγαζία, 

είλαη έλαο ηξφπνο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ εμνπζία. ηαλ θαηαγξάθεηαη αληαγσληζκφο, έλα 

άηνκν επηδηψθεη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο δηθέο ηνπ αλεζπρίεο ζε βάξνο άιισλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε εμνπζία θαίλεηαη ζθφπηκε γηα λα θεξδίζεη ηε ζέζε ηνπ (π.ρ. 

θαηάηαμε, νηθνλνκηθέο σθέιεηεο). Ο αληαγσληζκφο κπνξεί λα ζεκάλεη ηε ζηάζε ζηα 

πξνζσπηθά δηθαηψκαηα, ηελ ππεξάζπηζε κηαο ζέζεο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη ζσζηή ή απιψο 
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ηελ πξνζπάζεηα γηα θέξδνο. Γχλαηαη λα απνδεηρζεί καθξνπξφζεζκα σο δεκηνγφλα ηερληθή 

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ αλαθεξφκελε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Καηαγξάθεηαη ζπλεζέζηεξα 

ζε ζρέζεηο κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλνπ. Γχλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

εθαξκνγή κε δεκνθηιψλ κέηξσλ. 

πλεξγαζία (Collaborating): Καηά ηε ζπλεξγαζία, έλα άηνκν πξνζπαζεί λα 

ζπλεξγαζηεί κε άιιν άηνκν γηα λα βξεζεί κηα ιχζε πνπ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο αλεζπρίεο θαη 

ησλ δχν. Πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε ιχζεσο ελφο δεηήκαηνο κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ 

βαζηθψλ αλεζπρηψλ ησλ δχν αηφκσλ ψζηε ε ελαιιαθηηθή ιχζε λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

ακθφηεξεο ηηο αλεζπρίεο. ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δχν αηφκσλ κπνξεί λα νδεγεζεί ε 

δηεξεχλεζεο κηαο δηαθσλίαο φπνπ καζαίλνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε απφ ηηο ηδέεο ησλ άιισλ, 

ε αλαδήηεζε κηαο δεκηνπξγηθήο ιχζεο ζε έλα δηαπξνζσπηθφ πξφβιεκα. Γηαθαηέρεηαη σο 

ηερληθή απφ απμεκέλεο απαηηήζεηο ελέξγεηαο θαη ρξφλνπ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ρξήζε ηεο 

ηερληθήο ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Ηδηαίηεξα θαηαγξάθεηαη σο ε ηερληθή πνπ 

εθαξκφδεηαη αλάκεζα ζε άηνκα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη δηαπξνζσπηθή ζρέζε. 

πκβηβαζκφο (Compromising): Με ηνλ ζπκβηβαζκφ, έλα άηνκν έρεη σο ζηφρν λα βξεη 

κηα ζπκθέξνπζα, ακνηβαία απνδεθηή ιχζε πνπ ζα ηθαλνπνηεί κεξηθψο θαη ηα δχν κέξε. 

Αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο δεηήκαηνο πην άκεζα απφ φηη θαηά ηελ απνθπγή, αιιά 

φρη φπσο θαηά ηελ εηο βάζνο εμεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο θαηά ηε ζπλεξγαζία. Δπίζεο, ζα 

κπνξνχζε λα ιάβεη ηε κνξθή δηαίξεζεο ηεο δηαθνξάο ή θαη ηεο αληαιιαγήο παξαρσξήζεσλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα εθφζνλ ρξεηάδεηαη ε παξνρή πξνζσξηλήο ιχζεσο εληφο 

πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ, εθφζνλ θαηαγξάθεηαη ηζνηηκία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ θαζψο θαη θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ζχγθξνπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη φςεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Χο 

ηερληθή απαηηεί ζηξαηεγηθή κηθξήο ππνρψξεζεο εθφζνλ έρεη απνηχρεη ν αληαγσληζκφο θαη ε 

ζπλεξγαζία. 

Απνθπγή (Avoiding): Ζ απνθπγή δελ πεξηιακβάλεη ηελ ζπλεξγαζία. Γελ 

θαηαγξάθεηαη σο ζπγθαηάβαζε. Γελ θαιχπηνληαη νη πξνζσπηθέο αλεζπρίεο ηνπ αηφκνπ αιιά 

νχηε θαη ησλ άιισλ. Γελ απεπζχλεηαη ζηε ζχγθξνπζε θαζψο δελ ηελ αληηκεησπίδεη. Σα 

εκπιεθφκελα κέξε παξακέλνπλ νπδέηεξα. Πεξηιακβάλεη ηελ παξάθακςε δεηεκάησλ, ηελ 

αλαβνιή απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζχγθξνπζε, ηελ απφζπξζε απφ κηα απεηιεηηθή 

θαηάζηαζε. Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο ηερληθήο παξνπζηάδεηαη ζε ζέκαηα αζήκαλησλ 

ζπγθξνχζεσλ ή πνπ ζα επηθέξνπλ δπζαλάινγν φθεινο απφ ηελ επίιπζή ηεο ζχγθξνπζεο. 

Παξάιιεια, ζπλαληάηαη σο ηερληθή ζηηο ζπγθξνπζηαθέο πεξηπηψζεηο φπνπ θαηαγξάθεηαη 

δηαθνξά ηζρχνο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ή ε έιιεηςε αλαγθαηφηεηαο ρξνληθνχ 
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πεξηζσξίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζχγθξνπζεο. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο φηαλ 

θαηαγξάθεηαη ε αλάγθε γηα εξεκία θαη κείσζε έληαζεο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο πξννπηηθήο θαη 

ηεο ςπρξαηκίαο. Απνθπγή ζεκαίλεη επίζεο ηελ χπαξμε άιισλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο. 

Τπνρψξεζε (Accommodating): Σν αληίζεην ηνπ αληαγσληζκνχ. Σν άηνκν παξακειεί 

ηηο δηθέο ηνπ αλεζπρίεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλεζπρίεο άιινπ πξνζψπνπ. πλήζσο ε 

ππνρψξεζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο ιάζνπο. Καηαγξάθεηαη έλα ζηνηρείν 

απηνζπζίαο ζε απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Γχλαηαη λα πάξεη ην κνξθή αληδηνηεινχο 

γελλαηνδσξίαο ή θηιαλζξσπίαο, ππαθνχνληαο ζηελ εληνιή άιινπ πξνζψπνπ θαζψο 

πξνζθέξεη θαη δηαηήξεζε αξκνληθψλ ζρέζεσλ θαη απνθπγή αλαζηάησζεο. 

 

2.8. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζπγθξνύζεσλ 

χκθσλα κε ηνλ Alan Filley (1975), νη θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνηθίινπλ θαη δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ιφγν χπαξμήο ηνπο. Αθξηβψο γη’ απηφλ 

ηνλ ιφγν ινηπφλ θαη ε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηεο θάζε ζχγθξνπζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

επίζεο δηαθνξεηηθή. Έηζη ινηπφλ ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ φιεο νη επηκέξνπο:  

Ζ ζηξαηεγηθή Win-Lose (Νίθε - Ήηηα), ε ζηξαηεγηθή Win-Win (Νίθε - Νίθε) θαη ε 

ζηξαηεγηθή Lose-Lose (Ήηηα - Ήηηα). Παξφιν πνπ ε ηειεπηαία έρεη πεξηζζφηεξα 

πιενλεθηήκαηα νη άιιεο δχν είλαη πξαθηηθά πην δηαδεδνκέλεο ιφγσ ηεο ηάζεο πνπ έρεη ν 

θφζκνο λα επηκέλεη ζε γλψξηκεο θαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλεο κεζφδνπο , αθφκα θαη αλ απηέο 

κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Παξαθάησ ζα δνχκε νξηζκέλεο επηκέξνπο 

κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. (Alan Filley, 1975).  

Ζ κέζνδνο My Way. Απηή ε κέζνδνο πξνσζεί ηνλ εμαλαγθαζκφ. Γεκηνπξγεί κηα 

θαηάζηαζε ε νπνία είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κηα πιεπξά 

ρξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία ηεο θαηά ηεο άιιεο γηα λα ηελ αλαγθάζεη λα ζπκθσλήζεη καδί ηεο. 

Απηή ε κέζνδνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Win-Lose. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα βξεζεί ζίγνπξα κηα 

ιχζε ζην πξφβιεκα ρσξίο φκσο απηή λα είλαη ε θαιχηεξε. Απηή ε κέζνδνο είλαη απαξαίηεηε 

κφλν ζε θαηαζηάζεηο έθηαηεο αλάγθεο πνπ ν εγέηεο πξέπεη λα πάξεη άκεζα κηα απφθαζε.  

Ζ κέζνδνο Your Way. Γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε κέζνδνο πξέπεη λα ηελ 

αθνινπζήζνπλ θαη νη δχν πιεπξέο πνπ έρνπλ ζπγθξνπζηεί ή αλ νη ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ 
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πξέπεη λα είλαη δηαξθείο. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ππνβάζκηζε 

ησλ δηαθνξψλ ησλ δχν πιεπξψλ θάηη πνπ ζπλήζσο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζπκβηβαζκφ.  

Ζ κέζνδνο Half Way. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθαξκφδεηαη θάησ απφ ηηο ίδηεο 

πεξίπνπ πεξηζηάζεηο κε ηελ Your Way. Απνβιέπεη ζηνλ ζπκβηβαζκφ ησλ δχν πιεπξψλ νπφηε 

δελ ππάξρεη νχηε ρακέλνο νχηε θεξδηζκέλνο κέηα ην ηέινο ηεο ζχγθξνπζεο. Γηα λα επηηεπρζεί 

ζπκβηβαζκφο πξέπεη φια ηα εκπιεθφκελα δεηήκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο δχν πιεπξέο λα 

ζπλαληεζνχλ ζηελ κέζε.  

Καηά πνιινχο ην κεηνλέθηεκα πνπ έρεη ν ζπκβηβαζκφο είλαη φηη δελ ζεσξείηαη κηα 

ιχζε ηεο ζηξαηεγηθήο Win-Win αιιά κηα πξφηαζε ηεο Lose-Lose. Καη νη δχν πιεπξέο 

ζεσξνχλ φηη έδσζαλ πνιιά ή φηη πήξαλ ιίγα ρσξίο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έθβαζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο. Σν «ηί» απνθηά κηθξή ζεκαζία ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη ην «πφζν» 

γίλεηαη ην επίθεληξν.  

Ζ κέζνδνο Our Way. Θεσξείηαη κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο κεζφδνπο. Πξνζθέξεη 

καθξνρξφληεο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο ζηξαηεγηθήο Win-Win. 

Ο ιφγνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη φζν ζπρλά ζα έπξεπε είλαη φηη απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα. Θεσξεηηθά ε κέζνδνο Our Way είλαη ηδαληθή αιιά ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί θαλ λα εθαξκνζηεί. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ αζθεί ν 

ρξφλνο αιιά θαη ιφγσ ηεο κε εκβάζπλζεο ζηα πξαγκαηηθά αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 

ζχγθξνπζε. 

 

2.9. Θεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζπγθξνύζεσλ 

Μπνξεί λα ππάξμεη ζχγθξνπζε κεηαμχ δχν αηφκσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αλψηεξσλ έλαληη ησλ ππνδεέζηεξσλ, κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ ηκήκαηνο θιπ. Οη νκάδεο 

κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο ιφγσ ηεο απφδνζεο. Ζ 

ζχγθξνπζε κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί εζσηεξηθά κέζα ζε έλα άηνκν, φπσο ζε θαηαζηάζεηο 

επηιεγκέλνπ δηιήκκαηνο Γηα παξάδεηγκα, έλαο δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ κπνξεί λα είλαη 

αξθεηά αλαπνθάζηζηνο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο κηαο ζχγθξνπζεο πρ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε δηαθνπή εξγαζίαο θαη απψιεηα 

παξαγσγηθφηεηαο.  

Ζ γεληθή παξαδνρή είλαη φηη ε ζχγθξνπζε ηείλεη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ην 

άηνκν φζν θαη γηα ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθφο θαηάινγνο 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε έλα άηνκν: Απξνζεμία, Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ εξγαζία, Γπζιεηηνπξγία εξγαζίαο, Δξγαζηαθφ άγρνο, Απφζπαζε ή απνμέλσζε απφ 

άιινπο, Απνγνήηεπζε. ηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ηα αξλεηηθά ζεκεία 
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πνπ πηζαλά δχλαηαη λα θαηαγξαθνχλ είλαη ην Τπεξβνιηθφ θάπληζκα, Ο αιθννιηζκφο, Ζ 

ππεξθαηαλάισζε θαγεηνχ ή κεησκέλε θαηαλάισζε θαγεηνχ, ε Δπηζεηηθφηεηα ελαληίνλ 

άιισλ ή ε δνιηνθζνξά εξγαζίαο θαη ε Μεησκέλε επηθνηλσλία.  

Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε ζχγθξνπζε δχν αηφκσλ φιν θαη πεξηζζφηεξε 

αδξελαιίλε εηζάγεηαη ζην αίκα, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε ελψ πεξηζζφηεξν πδξνρισξηθφ νμχ εθθξίλεηαη ζην ζηνκάρη, νδεγψληαο ζηελ 

πηζαλφηεηα παξνπζίαο απφ πεπηηθά έιθε, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα φπσο ην άζζκα, 

ππέξηαζε, πνλνθεθάινπο αθφκε θαη θαξδηαθά πξνβιήκαηα. 

Χο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ζχγθξνπζε φρη κφλν επεξεάδεη ηελ 

απφδνζε ελφο αηφκνπ, αιιά δεκηνπξγεί επίζεο ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο 

ππνλνκεχνπλ ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. Ζ πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ηψξα ζηνλ 

πνιηηηζκφ καο νθείιεηαη ζηε ζχγθξνπζε κεηαμχ θχζεο θαη αλζξψπνπ. Ζ ζχγθξνπζε 

απειεπζεξψλεη ελέξγεηα ζε θάζε επίπεδν αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ελέξγεηα πνπ κπνξεί 

λα παξάγεη ζεηηθά, επνηθνδνκεηηθά απνηειέζκαηα. Οη ζπγθξνχζεηο ηείλνπλ λα έρνπλ 

θηλεηηθέο αμίεο. νδεγνχλ ή ελεξγνπνηνχλ έλα άηνκν γηα λα αληηκεησπίζνπλ κηα θαηάζηαζε.  

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη θαη ζεηξά σθειεηψλ απφ ηηο 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ. πσο είλαη ε παξφηξπλζε ησλ αηφκσλ γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, ηα ηαιέληα θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ έξρνληαη ζην πξνζθήλην ζε κηα θαηάζηαζε 

ζχγθξνπζεο, ηθαλνπνηνχληαη νξηζκέλεο ςπρνινγηθέο αλάγθεο φπσο ε θπξηαξρία, ε 

επηζεηηθφηεηα, ε εθηίκεζε θαη ην εγψ, θαη έηζη παξέρεη κηα επθαηξία γηα επνηθνδνκεηηθή 

ρξήζε θαη απειεπζέξσζε επηζεηηθψλ παξνηξχλζεσλ. Δπίζεο νη ζπγθξνχζεηο δχλαηαη λα 

πξνζθέξνπλ ζηνλ εκπιεθφκελν δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο. Οη ζπγθξνχζεηο έρεη 

θαηαγξαθεί φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη 

κεηαμχ ηνπο θαη νδεγεί ζε θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ ηκεκάησλ, 

εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπξνζζέησο ζεκεηψλεηαη φηη 

άιια ζεηηθά απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ Έκπλεπζε δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ έκπλεπζε 

γηα πξνβιεκαηηζκφ, ην κνίξαζκα θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ απφςεσλ θαηά ηε ιήμε ηεο 

ζχγθξνπζεο, ηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγνχο αθνήο, ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνηηκψκελσλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο θάζε εξγαδφκελνπ θαζψο επίζεο ην γεγνλφο φηη νη ζπγθξνχζεηο κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηα κέιε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ εχθνιε επίιπζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην κέιινλ. 
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2.10. Πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

εηξά πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε αηηηψλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν παξαηίζεληαη: 

Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ε αιιειεγγχε, ν 

ζεβαζκφο θαη ε δέζκεπζε ζηελ εξγαζία επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε θνηλψλ νξηζκψλ. Ζ 

εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο ξνήο, ηεο θάκςεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο θαη ηεο πηνζεζίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Άιιεο κέζνδνη φπσο ε δηεπθφιπλζε γηα κία 

ζπλνκηιία βειηηψλεη επίζεο ηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη είλαη ε ζέζε ζηελ 

νπνία θαηαιήγεη ε έξεπλα ησλ Oore et al (2015). Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ επίιπζε δηελέμεσλ ζε 

νξγαληζκνχο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Δθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα 

ηνπ επέιηθηνπ ζηπι απφδνζεο αηηίσλ ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη 

ηεο πηνζέηεζεο λένπ ζηπι επίιπζεο βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ (Oore et al., 2015:301–310). 

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Almutairi et al. (2014), είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αηηίεο 

ησλ νξγαλσηηθψλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ άπνςε ηεο εξγαζίαο ησλ ειεγθηψλ ζην Γεκφζην 

Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ αζάθεηα ξφινπ, ην νξγαλσηηθφ 

θιίκα, ηηο εξγαζηαθέο πηέζεηο θαη ηε δέζκεπζε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ λα ζηεξίμνπλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο θαη 

ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην γηα ην νπνίν επηιέρζεθε θαηάιιειν δείγκα απνηεινχκελν απφ εβδνκήληα 

πέληε ζπκκεηέρνληεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κειέηεο. Σέζζεξηο ππνζέζεηο 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηε κειέηε. Ζ πξψηε ππφζεζε είλαη: Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο έιιεηςεο ζαθήλεηαο ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ επζπλψλ (αζάθεηα ηνπ ξφινπ) θαη ηεο 

εκθάληζεο ηεο νξγαλσηηθήο ζχγθξνπζεο απφ ηελ άπνςε ησλ ειεγθηψλ ζην Γεκφζην Ίδξπκα 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πςειφ επίπεδν 

νξγαλσηηθήο ζχγθξνπζεο ζην Γεκφζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ απφ ηελ άπνςε ησλ 

ειεγθηψλ ηεο νξγάλσζεο θαη ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο επίδξαζεο γηα ηνλ ξφιν ηεο 

ακθηζβήηεζεο, ησλ εξγαζηαθψλ πηέζεσλ θαη ηεο δέζκεπζεο ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ζε κηα 

νξγαλσηηθή ζχγθξνπζε. Σν απνηέιεζκα έδεημε πςειφ επίπεδν εξγαζηαθήο πίεζεο ζην 

δείγκα. Ζ κειέηε ζπλέζηεζε ηε ζεκαζία ηεο αχμεζεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγάλσζε ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ησλ νξγαλσηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα κε νξζνινγηθφ ηξφπν. Ζ κειέηε ππνγξάκκηζε 

επίζεο ηε ζεκαζία ηεο πξνζπάζεηαο λα κεησζεί ν αληίθηππνο νξηζκέλσλ απφ ηηο αηηίεο ησλ 
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νξγαλσηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζηαθέο πηέζεηο, πέξαλ 

ησλ κηζζψλ θαη ησλ επηδνκάησλ (Naser Almutairi et al., 2014). 

Οη Coleman & Kugler (2014:945-968) ζηελ έξεπλά ηνπο νδεγήζεθαλ ζηελ αλίρλεπζε 

ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ εηζάγνληαο έλα δπλακηθφ κέηξν 

πξνζαξκνγήο ηεο δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε νξγαληζκνχο. Σν κνληέιν θαη νη κειέηεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έξεπλά ηνπο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ manager λα 

είλαη πξνζαξκνζηηθφο ζε πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ ψζηε λα δχλαηαη λα επηηχρεη πην 

επνηθνδνκεηηθέο κνξθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη 

επεμίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δπηπιένλ πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο επέιηθηεο πξνζαξκνγήο ζε λέεο ή κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο θαζίζηαηαη ζεκαληηθή. 

πκπεξαζκαηηθά, ν θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο κηαο επξχηεξεο ηάζεο ζηελ έξεπλα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, καθξηά απφ ηηο πην ζηαηηθέο έλλνηεο θαη ηα κνληέια ηεο έξεπλαο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη πξνο ηνλ λέν θφζκν ηεο δπλακηθήο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ βαζίδεηαη ζηε ζθέςε εξεπλεηψλ φπσο ν Kurt Lewin (1948) 

θαη ν Morton Deutsch (1973), θαη ηνλίδεη φηη δελ πξέπεη λα εξεπλά θαλείο ηε ζχγθξνπζε 

ζηηγκηαία, αιιά κάιινλ σο κηα δηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζεηαη ζηηο ζρέζεηο θαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο κε δηαρξνληθφ ηξφπν (Coleman, 2011). Οη εξεπλεηέο 

επζπγξακκίδνληαη κε ηελ άπνςε ηεο ζχγθξνπζεο σο κηα ζρεζηαθή δηαδηθαζία πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ αληίιεςε ησλ αζπκβίβαζησλ δξαζηεξηνηήησλ (Coleman et al., 2012), 

αιιά αλαγλσξίδεη φηη ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ απηέο νη δηαδηθαζίεο ζε έλα ζρεζηαθφ πιαίζην κε 

κηα αίζζεζε ηζηνξίαο, κηα θαλνληζηηθή ηξνρηά θαη κεηαβαιιφκελεο πεξηζηάζεηο. Καηαιήγνπλ 

φηη νη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο είλαη πην πξνζαξκνζηηθνί ζηηο ζπγθξνχζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ επνηθνδνκεηηθέο κνξθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη πςειφηεξα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο θαη επεμίαο ζηελ εξγαζία. 

χκθσλα κε ηνπο Kugler & Brodbeck (2014), ηα εηαηξηθά κελχκαηα ελεκεξψλνπλ 

ηελ ξεηή νξγαλσηηθή θνπιηνχξα, ε νπνία παξέρεη ην πιαίζην γηα αιιειεπηδξάζεηο φπσο 

εθαξκφδνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Οη εηαηξείεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο δεκηνπξγνχλ κηα θνπιηνχξα ζπγθξνχζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

πνηθηινκνξθία. Παξάιιεια, θαηαιήγνπλ ζην φηη νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ 

κηα ζπλεηαηξηζηηθή θνπιηνχξα ζπγθξνχζεσλ πέξα απφ ηελ πξνζέγγηζε αηφκσλ, ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Astrauskaite et al. (2014) ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

θαίλεηαη λα πξνσζεί ηελ εζηθή θαη δενληνινγηθή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη ηελ 

επνηθνδνκεηηθή επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ απηνλνκία θαη ηελ απμεκέλε απηνπεπνίζεζε 
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ησλ κειψλ θάζε νκάδαο, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο. πκπιεξψλνπλ κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ησλ 

νξγαλσηηθψλ πξνγξακκάησλ κάζεζεο/ θαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εγεζίαο 

(Astrauskaite, Notelaers & Medisauskaite, 2014:1–15). 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ελφο νξγαληζκνχ είλαη ην πην ρξήζηκν εξγαιείν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

νηθνδνκείηαη ε εκπηζηνζχλε. Ζ ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη άλζξσπνη ζέηνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο ζηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο Nordin et al. (2014:1046–1058). 

Άιιε κία έξεπλα ηνπ ηδίνπ έηνπο είλαη απηή ηνπ Hussenot (2014:373–390), θαηά ηελ 

νπνία ε δηαθσλία παξέρεη κηα εηθφλα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ κία νξγαλσηηθή ηεξάξρεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Δπίζεο θαηαιήγεη 

ν εξεπλεηήο φηη ε αλάιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε νξγαληζκνχο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε 

γηα ηελ αιιαγή θαη ηελ εθκάζεζε ηεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο.  

Οη Coleman et al. (2013:1963–1983), θαηέιεμαλ επίζεο ζην φηη ε νξγαλσηηθή δνκή, 

ε νπνία ηνπνζεηεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζέζεηο πςειήο επζχλεο θαη ε αιιειεμάξηεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηνπο θαζηζηά πνιχ πην έηνηκνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπγθξνχζεηο κε 

ζπλεξγαηηθφ ηξφπν. Σελ ίδηα ρξνληά, έξεπλα ησλ Katz & Flynn θαηαιήγεη ζην φηη πνιινί 

νξγαληζκνί επζπγξακκίδνπλ ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ κε ηηο δειψζεηο 

απνζηνιήο θαη ζηφρσλ ηνπο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηελ νξγαλσηηθή ηνπο θνπιηνχξα. Ζ 

δεκηνπξγία ελφο πλεχκαηνο ζεβαζκνχ θαη έληαμεο κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επέιηθηεο 

δηαρείξηζεο είλαη ην θαιχηεξν πεξηβάιινλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζεκεηψλνπλ νη 

παξαπάλσ εξεπλεηέο. 

Ο Choi (2013: 687–692) θαηαγξάθεη φηη ε ζπγθξνπζηαθή θνπιηνχξα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, γηα ηνλ ιφγν φηη ην νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη ζεηηθφ ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ, δηεπθνιχλεη ην δηάινγν θαη νδεγεί ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα ςπρνινγηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ θνπιηνχξα ζχγθξνπζεο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, επεηδή ην πεξηβάιινλ δηεπθνιχλεη ηε 

δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζηηο ηερληθέο ζπιινγηθήο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. 

Οη Katz & Flynn (2013: 393–409) ηνλίδνπλ φηη ε θνπιηνχξα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

έληαμεο κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζεο είλαη ην θαιχηεξν πεξηβάιινλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Οη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα επζπγξακκίζνπλ ηηο 

πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ κε ηηο δειψζεηο απνζηνιήο θαη νξάκαηνο ηνπο. Οη 

εγέηεο ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλή επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
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ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηεο δηεπθφιπλζεο θαη 

φρη ηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο παξαπφλσλ γηα ηε κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο 

νξγαλψζεηο ηνπο. ε απηφ ην άξζξν, νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ αληίιεςε θαη ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα ζρεδηαζκφ 

κηθηήο κεζφδνπ, νη ζπγγξαθείο δηελήξγεζαλ ζπλεληεχμεηο θαη έξεπλεο ζε δεκφζηνπο, 

ηδησηηθνχο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ κειέηε είλαη ζεκαληηθή δηφηη «νη 

ζπγθξνχζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο απμάλνληαη ζπλερψο. Χζηφζν, πνιινί εγέηεο θαη 

δηαρεηξηζηέο δελ γλσξίδνπλ πιήξσο ηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηε 

δηαρείξηζή ηνπο». Ζ κειέηε απνθάιπςε νξηζκέλνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

απεπζπλζνχλ νη κειεηεηέο θαη νη αζθνχκελνη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δελ ππάξρεη ζαθήο 

νξηζκφο ηνπ ζέκαηνο, ε απνπζία νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο θαη ε δπζαξέζθεηα κε ηα απαξραησκέλα ζπζηήκαηα 

παξαπφλσλ.
 
 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Gelfand et al (2012:1131–1147), θαηαγξάθνπλ φηη ην 

νξγαλσηηθφ πεξηερφκελν πνπ παξέρεη θνηλσληθνχο θαη θαλνληζηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ νξίδεηαη σο κηα θνπιηνχξα ζπγθξνχζεσλ. Ζ πξνηίκεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ δηακνξθψλεη κηα ζπλνιηθή ζπιινγηθή ζπγθξνπζηαθή θνπιηνχξα. Σα 

εκπιεθφκελα κέξε δελ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζσ 

πξνζέγγηζεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Οη αληηπαξαζέζεηο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη 

ζηάζηκεο θαη ε δηάγλσζε θαη ε θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νξγαλσηηθήο κάζεζεο. 
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ΗΗΗ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

3.1. εκαζία ηεο έξεπλαο 

Ζ σθειηκφηεηα ηεο δηαηξηβήο έγθεηηαη ζε ζπλεηζθνξά ηεο ηφζν ζηελ νξγαλσζηαθή 

κάζεζε ηνπ εξεπλψκελνπ νξγαληζκνχ, ηελ αηνκηθή κάζεζε ησλ κειψλ θαη άκεζα 

ελδηαθεξφκελσλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θάζε αλαγλψζηε κέζα απφ έλα 

ππφδεηγκα πξνβιεκαηηζκνχ θαη φρη κίαο εηνηκνπαξάδνηεο κεζνδνινγίαο θαη ιχζεσο. 

Δπηπξνζζέησο, ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ δχλαληαη λα δνπλ ηνλ νξγαληζκφ φπνπ 

απαζρνινχληαη εζηηάδνληαο ελαιιάμ ζην κηθξφθνζκν θαη ην καθξφθνζκν ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη λα επαλεμεηάζνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα ζε απηφλ. Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ ζπνπδαηφηεηά ηεο, κηαο θαη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ζηε ρψξα καο δχλαηαη λα πξνζθέξεη ηελ απαξρή 

ιχζεσλ ζε ζεηξά πξνβιεκάησλ. 

 

3.2. θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα εθπνλήζεθε κε πιαίζην αλαθνξάο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο. ηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ησλ «ζπγθξνχζεσλ», ηεο 

«απφδνζεο ησλ αηηηψλ» θαη ησλ «ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ηνπο ρψξνπ. Χο εξγαδφκελνη αλαθέξνληαη νη ππάιιεινη ηνπ ελ ιφγσ Γήκνπ. Δπηπξνζζέησο, 

ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο αλαδεηείηαη ν ξφινο ηνπ ζηπι επίιπζεο πξνβιεκάησλ εληφο 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. 

Δθφζνλ έγηλε ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ ειιεληθή θαη μελφγισζζε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, θξίζεθε ζθφπηκε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπο ζην πιαίζην 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.  

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ πξνο δηεξεχλεζε κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη νη εμήο:  

• Σν είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Γήκνπ.  

• Σε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη εληφο ηνπ Γήκνπ.  

• Σηο ζπλεζέζηεξεο αηηίεο πνπ ππξνδνηνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο.  
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• Καηά πφζν παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία θαζψο επίζεο θαη ε 

θχζε ηεο εξγαζίαο επεξεάδνπλ ή φρη ηελ χπαξμε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. 

• Σηο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πνηεο απ’ απηέο ζεσξνχληαη 

πην ζεκαληηθέο.  

• Σνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηνπ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ 

πξνζσπηθά αιιά θαη γεληθφηεξα απφ ην ππφινηπν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

3.3. Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

Καηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε εξγαζία ηνλίδνληαη θάπνηεο 

ππνζέζεηο πνπ είηε ζα επηβεβαησζνχλ είηε δελ ζα επηβεβαησζνχλ κέζσ ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο θαη ζα αλαθέξνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Οη ππνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

1ε ππφζεζε: Οη γπλαίθεο δηαηεξνχλ θαιχηεξεο ζρέζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

απφ φηη νη άλδξεο 

2ε ππφζεζε: Οη ππάιιεινη δηαηεξνχλ θαιέο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη 

εθηφο εξγαζίαο 

3ε ππφζεζε: Οη γπλαίθεο παξαηεξνχλ ζπρλφηεξα θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ εληφο 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

4ε ππφζεζε: Οη ζπγθξνχζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζπρλφηεξα εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ αλαθέξνπλ εκπινθή κεηαμχ πθηζηακέλσλ 

5ε ππφζεζε: Σν απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ είλαη ε 

αξλεηηθή δηάζεζε γηα εξγαζία 

6ε ππφζεζε: Οη ζπγθξνχζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θέξνπλ πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο παξά ζεηηθά απνηειέζκαηα 

7ε ππφζεζε: Ο ζπκβηβαζκφο είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο επίιπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ησλ ππαιιήισλ. 
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8ε ππφζεζε: Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ πξνηηκψκελε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

 

3.4. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο εθπνλήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

πιαίζην. Οη ππάιιεινη πνπ θάιπςαλ ηηο αλάγθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηνξίζηεθε ζε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ γεγνλφο πνπ καο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 

3.5. Δξσηεκαηνιόγην (Questionnaire) 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη βαζηθή ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαηά ηελ νπνία ν 

θάζε εξσηψκελνο απαληά ζε πιήζνο εξσηήζεσλ ίδηαο πνζφηεηαο θαη κε πξνθαζνξηζκέλε 

ζεηξά. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο βαζηθφ εξγαιείν ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε, ηελ πεξηγξαθή ή αθφκε θαη ηελ εξκελεία δηαθφξσλ 

δεηεκάησλ.  

Ζ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ζεηξά πιενλεθηεκάησλ. Δπί παξαδείγκαηη ε 

ρξήζε ηνπ έρεη ρακειφηεξν θφζηνο ζηνλ εξεπλεηή ζπγθξηηηθά κε ην εξγαιείν ηεο 

ζπλέληεπμεο ηδηαίηεξα πιένλ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο λα ρξεηαζηεί θακία 

θπζηθή κεηαθίλεζε ηνπ εξεπλεηή ή ηνπ εξσηψκελνπ θαη νη απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο δελ είλαη πςειέο. Παξάιιεια ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δχλαηαη λα θαιχςεη απαληήζεηο απφ κεγάιν πιεζπζκφ κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε 

εγθπξφηεξσλ απνηειεζκάησλ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εξεπλεηή, ν 

εξσηψκελνο δχλαηαη λα εθθξαζηεί ειεχζεξα θαη ζε ρξφλν πνπ επηζπκεί. Σέινο, ην 

εξσηεκαηνιφγην επίζεο αθνινπζεί ηππνπνηεκέλνπο ηξφπνπο αλάιπζεο ψζηε ν εξεπλεηήο λα 

κελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο αιιά θαη θεξδίζεη ρξφλν απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ (Εαθεηξίνπ, 

2003). χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπιν (1993), «καμία ζηαηιζηική έπεςνα δεν μποπεί να 

είναι καλύηεπη από ηο επωηημαηολόγιο πος σπηζιμοποιήθηκε ζ’ αςηή».  

Παξάιιεια, ε ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ - εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη θαη 

θαίξηα κεηνλεθηήκαηα, φπσο είλαη ε αδπλακία ηνπ εξεπλεηή γηα απνζαθήληζε ησλ 

εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ε ππνρξέσζε πνπ κεηαθέξεηαη ζηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη 

κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Σν ππφ κειέηε ζέκα κπνξεί λα κελ είλαη κεηξήζηκν κέζσ ησλ 
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εξσηεκαηνινγίσλ θαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε ιάζνπο ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ δελ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο. 

Ζ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ δχλαηαη λα θέξεη φινπο 

ηνπο ηχπνπο εξσηήζεσλ. Οη εξσηήζεηο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ δχλαληαη λα είλαη αλνηθηνχ ή 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξσηψκελν 

λα εθθξάζεη ηελ γλψκε ηνπ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε έηνηκεο απαληήζεηο (Εαθεηξίνπ, 2003). 

Οη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο εξσηήζεσλ (Javeau, 

2000): 

-Γηρνηνκηθέο εξσηήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο δχλαηαη λα επηιέμεη 

κεηαμχ δχν απαληήζεσλ πνπ είλαη μεθάζαξεο θαη πξνζθέξνπλ ζηνλ εξεπλεηή εχθνιε 

επεμεξγαζία. πλεζέζηεξα, νη απαληήζεηο ζε δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο είλαη Ναη θαη ρη. 

-Δξσηήζεηο Βαζκνλόκεζεο, φπνπ νη απαληήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ επί 

παξαδείγκαηη, ηα εμήο: «Καζφινπ, Διάρηζηα, Μέηξηα, Αξθεηά, Πάξα πνιχ». 

-Δξσηήζεηο θαηάηαμεο, θαηά ηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο απάληεζήο ηνπ. Δπί παξαδείγκαηη, ε 

εξψηεζε πεξηιακβάλεη ηελ δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο ηεο απάληεζεο κε αξηζκφ απφ ην 1 

έσο ην πέληε θαηά ηελ νπνία βαζκνιφγεζε ν εξσηψκελνο δειψλεη ηελ ζεηηθή ηνπ ή αξλεηηθή 

άπνςε γηα κία εξψηεζε (π.ρ. 1= Πνιχ ιίγν θαη 5= Πάξα πνιχ) ή ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηε ζεκαληηθφηεηα.  

- Δξσηήζεηο Γηαβαζκηζκέλεο Κιίκαθαο, φπνπ ν εξσηψκελνο βαζκνινγεί κε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα θαηεγνξία εξσηήζεσλ.  

- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξσηεκαηνιφγηα σο εξεπλεηηθά εξγαιεία δηαθξίλνληαη ζε δχν 

είδε: ζηα δνκεκέλα θαη ζηα κε δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην 

πεξηερφκελφ ηνπο πεξηιακβάλεη απζηεξά θαζνξηζκέλα ζεηξά γξαπηψλ εξσηήζεσλ πνπ δελ 

πξνζθέξεηαη ζηνλ εξεπλεηή ε δπλαηφηεηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Ζ 

ρξήζε ηνπο γίλεηαη ηδηαίηεξα ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο πξφζσπν κε πξφζσπν, ζηηο ηειεθσληθέο 

αιιά θαη ζηηο ηαρπδξνκηθέο έξεπλεο. Αλαθνξηθά κε ην κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ε 

ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δχλαηαη λα αιιάμεη εθφζνλ ην επηζπκεί ν εξεπλεηήο. Ο ζθνπφο ηεο 

ρξήζεο ηνπο είλαη ε παξνρή επρέξεηαο ηνπ εξεπλεηή αλαθνξηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο ξνήο ηεο 

ζπδήηεζεο. Έηζη, πξνζθέξεηαη επειημία ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σα ζπλαληάκε ηδηαίηεξα 

ζε νκάδεο ζπδήηεζεο θαζψο θαη ζε ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο (Εαθεηξφπνπινο, 2012). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα θέξεη ην ζσζηά δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην είλαη ε 

πιεξφηεηα, ε ζαθήλεηα, ε ζπλνρή, ε νξγαλσκέλε δνκή, ε ζπληνκία, ε ηειεηφηεηα ζηελ 

παξνπζίαζή ηνπο (ηερληθή πιεπξά), ε ζπκπεξίιεςε βαζηθψλ νδεγηψλ ζπκπιήξσζεο, νη 
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εθάζηνηε ελλνηνινγηθέο επεμεγήζεηο θαη ηέινο, ε δπλαηφηεηα επρέξεηαο θσδηθνγξαθηθήο θαη 

κεραλνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο (Ρφληνο & Παπάλεο, 2007).   

Οη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία φπνπ θαη θάζε άηνκν 

έρεη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα επηιερζεί ζην δείγκα (π.ρ. κέζσ ηεο ρξήζεο ηειεθσληθνχ 

θαηαιφγνπ), ε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία πνπ είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε φκσο 

αθνινπζεί έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο (π.ρ. ζηα 100 άηνκα πνπ 

ζέινπκε λα επηιέμνπκε ζα δηαβάδνπκε ηα νλφκαηα αλά δεθάδεο θαη ζα επηιέγνπκε ζην δείγκα 

θάζε δεχηεξε δεθάδα), ε θαηά ζηξψκαηα δεηγκαηνιεςία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα 

ζπρλά εθφζνλ ην δείγκα πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη κηθξφ θαη έηζη ρσξίδεηαη ζε 

ζηξψκαηα φπσο είλαη ην θχιν ή ε ειηθία, ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο θαηά δεζκίδεο φπνπ 

επηιέγνπκε γηα παξάδεηγκα ηα άηνκα ελφο γπκλαζηεξίνπ πνπ θάλνπλ βάξε θαη φρη φια ηα 

άηνκα πνπ θάλνπλ βάξε ζε γπκλαζηήξην, ε πνιπζηαδηαθή ηπραία δεηγκαηνιεςία φπνπ ε 

εθαξκνγή ηεο γίλεηαη γεσγξαθηθά (ηδηαίηεξε εθαξκνγή ζε ςεθνθφξνπο δχν πεξηθεξεηψλ, 

έπεηηα κέζσ επηινγήο κίαο πεξηνρήο απφ ηηο δχν πεξηθέξεηεο θαη ηέινο ηπραία επηινγή 

πνζφηεηαο ςεθνθφξσλ απφ θάζε πεξηνρή κέζσ ηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ), ε δεηγκαηνιεςία 

ρηνλνζηηβάδαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνηνηηθέο κειέηεο ηδηαίηεξα θαη ηέινο εθφζνλ νη 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο δελ δχλαληαη λα επηηξέςνπλ ηελ επηινγή 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο δηαηίζεηαη θαη ε κέζνδνο ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο (Κπξηαδή, 

2011). Με ηνλ φξν δεηγκαηνιεςία ελλννχκε ηελ «δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέγνπκε έλα 

δείγκα απφ ηνλ πιεζπζκφ» (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). 

 

3.5.1. Υξήζε ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ ζηελ ελ ιόγσ δηπισκαηηθή 

Ζ θιίκαθα απηή αθνξά ςπρνκεηξηθέο απαληήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ γλψζε ησλ απφςεσλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ, ηνπ 

βαζκνχ ζπκθσλίαο ηνπο κε ηελ εθάζηνηε εξψηεζε ή νκάδα εξσηήζεσλ. Δίλαη κία κε 

ζπγθξηηηθή ηερληθή θαη ειέγρεη κνλνδηάζηαηεο απφςεηο (Likert, 1932). Με ηε ρξήζε απηήο 

ηεο θιίκαθαο, νη εξσηεζέληεο ππνδεηθλχνπλ ην δηθφ ηνπο επίπεδν ζπκθσλίαο κε δεδνκέλεο 

δειψζεηο. Πνην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ε θιίκαθα Likert ησλ πέληε ζεκείσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζε «Καζφινπ» έσο «Πάξα πνιχ» ζπκθσλία κε απηφ πνπ ζέηεη ε εξψηεζε ή δήισζε θαζψο 

ππάξρνπλ θαη νη ελδηάκεζεο ζέζεηο «Διάρηζηα», «Αξθεηά» θαη «Πάξα πνιχ». 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο νη γλψζεηο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο εμήο θιίκαθεο: 

 Job-Anxiety-Scale (JAS).  
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 Attitudes toward Conflict scale 

 Validation of the satisfaction with work scale 

 Interpersonal Conflict in Organizations Scale (ICOS) 

 Job Satisfaction: Job Satisfaction Survey (Spector, 1985). 

 Organizational Commitment: Organizational Commitment Questionnaire (Mowday, 

1979) 

 Job Descriptive Index (JDI; Smith, Kendall, & Hulin, 1969) 

 Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ; Weiss et al., 1967). 

 Emotional Labor Scales developed by Brotheridge and Lee (2003) 

 Emotional Labour Inventory developed by Mann (1999) 

 Frankfurt Emotion Work Scales (Zapf et al., 1999) 

 Emotional Labour Scale developed by Kruml and Geddes (2000) 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εθαξκφζηεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο, κηαο θαη ν ζηφρνο ηεο 

δηπισκαηηθήο είλαη ν έιεγρνο ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ γηα ην ππφ κειέηε 

θαηλφκελν. Απηνχ ηνπ είδνπο ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν θαηαηίζεηαη απηνχζην ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, πξνζθέξνληαο 

ζηνλ εξεπλεηή ηελ δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο κέξνπο πιεζπζκνχ. Με ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο λα βαζίδνληαη ζε απαληήζεηο κεγάινπ δείγκαηνο εξσηεζέλησλ, επηθξαηεί ε άπνςε 

φηη νη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη εξσηήζεηο ππνβάιινληαη ζε πην απζηεξφ θαη 

έγθπξν έιεγρν. Σππνπνηψληαο ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία, πξνζεγγίδνληαο κεγάιν κέξνο 

πιεζπζκνχ θαη αθνινπζψληαο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, πξνζθέξεηαη ε πνζνηηθή 

εξεπλεηηθή κέζνδνο σο ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή εκπεηξηθήο έξεπλαο γηα ηε κειέηε ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ (Κπξηαδή, 2002). Σα βαζηθφηεξα δεηήκαηα ινηπφλ ζηα νπνία ν 

εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα εζηηάζεη είλαη αξρηθά ε ζπιινγή ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο 

ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ θαη έπεηηα ε δηακφξθσζε ελφο θαηάιιεινπ γηα ηελ έξεπλα 

εξσηεκαηνινγίνπ. εκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη θαηά ηελ πνζνηηθή έξεπλα δελ κεηξά ην γηαηί 
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αιιά ην πφζν. Γελ κεηξά ηνπο ιφγνπο πνπ ζπκβαίλεη κία θαηάζηαζε αιιά ην κέγεζνο απηήο 

ηεο θαηάζηαζεο (Εαθεηξφπνπινο, 2015). 

Ζ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξφζθεξε ζεκαληηθά 

ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηφηη πξνζεγγίζηεθε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ππαιιήισλ έηζη ψζηε απμήζεθε θαηά ην δπλαηφ ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ δηαλνκή ηνπ 

είλαη κία ιχζε πνπ επηηξέπεη  λα ζπγθεληξσζνχλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα νη απαληήζεηο 

θαη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, ν 

αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κελ ράλνληαη 

πιεξνθνξίεο, λα κελ κπεξδεχνληαη νη εξσηψκελνη θαη λα κελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

επεμήγεζε απφ ηνπο εξεπλεηέο. 

 

3.5.2. Παξνπζίαζε Δξσηεκαηνινγίνπ 

ηελ παξνχζα έξεπλα φπσο θαηαγξάθεηαη θαη παξαπάλσ δηακνξθψζεθε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βαζίδεηαη ζε εξσηήζεηο πνπ 

ζπκθσλνχλ κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Βαζίδεηαη ζε έλα ηππνπνηεκέλν ζρέδην ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ψζηε λα θαηαγξαθεί ε εμεηδηθεπκέλε 

πιεξνθφξεζε. ηφρνο είλαη ε θαζνδήγεζε ηνπ εξεπλεηή θαη ηεο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο. 

Φέξεη νξγαλσκέλε κνξθή, θαηαλνεηφ θαη ζχληνκν ιφγν, πεξηέρνληαο νδεγίεο πνπ 

απαξαίηεηα ηνπνζεηνχληαη ψζηε λα βνεζεζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ζπκπιήξσζή ηνπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, δηρνηνκηθέο θαη βαζκνλφκεζεο θαη εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ππαιιήινπο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα έληππν εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, ην νπνίν ρσξηδφηαλ ζε δχν κέξε. Σν έληππν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 28 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ φπνπ ν εξσηψκελνο επηιέγεη 

ηελ απάληεζε κεηαμχ ησλ ζεκεησκέλσλ (Εαθεηξφπνπινο, 2015). Οη θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο ππνδεηθλχνπλ κία ζεηξά ηηκψλ (πηζαλψλ απαληήζεσλ) απφ ηηο νπνίεο θαιείηαη ν 

εξσηψκελνο λα επηιέμεη κία ή πεξηζζφηεξεο αλάινγα κε ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο εξψηεζεο 

(Εαθεηξφπνπινο, 2015).  

Σν πξψην κέξνο πεξηείρε 5 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε δεκνγξαθηθνχο- θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ 

εθπαίδεπζε θα ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο. Οη εξσηήζεηο είλαη πνιιαπιήο επηινγήο κε έηνηκεο 

απαληήζεηο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε 23 εξσηήζεηο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο θχζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 
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θαη βαζίζηεθε ζε εξσηήζεηο ηνπ Conflict Resolution Questionnaire. Απηφ ην εξσηεκαηνιφγην 

ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνηηκψκελνπ ζηπι επίιπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. ιεο νη εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ εθηφο απφ δχν (8
ε
 θαη 20

ε
) φπνπ 

πξνζθέξεηαη ν απαξαίηεηνο ρψξνο γηα δηεπθξηληζηηθή ζεκείσζε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα 

ππάιιειν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 8 απφ απηέο (εξ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 θαη 23), ν ζπκκεηέρσλ 

ζηελ έξεπλα θαινχληαλ λα επηιέμεη κία απάληεζε κεηαμχ ησλ «θαζφινπ», «ειάρηζηα», 

«κέηξηα», «αξθεηά» θαη «πνιχ», αλάινγα κε ην πφζν ζπκθσλεί ή φρη κε ην πεξηερφκελν ησλ 

εξσηήζεσλ. ε απηέο ηηο εξσηήζεηο γίλνληαλ ε ρξήζε ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο Likert. 

Παξάιιεια, ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξραλ 1 εξψηεζε πνιιαπιψλ 

επηινγψλ φπνπ ν εξσηψκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κία απαληήζεηο 

(εξ. 5) θαζψο επίζεο θαη 13 εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ πνπ ππνρξεσηηθά ν εξσηψκελνο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κφλν κία απφ ηηο πξνζθεξφκελεο απαληήζεηο (εξ. 8, 11- 20, 

21 θαη 22).  

 

3.6. πιινγή Γεδνκέλσλ  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εθαξκνγή 

θεηκελνγξάθνπ MsOffice Word, φπνπ θαηαρσξήζεθαλ νη εξσηήζεηο θαη νη αληίζηνηρεο ιίζηεο 

πηζαλψλ απαληήζεσλ. Σα έληππα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ζηηο 13 θαη 

14/12/2017 θαη δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ έξεπλα έσο ηελ 

ιήμε ηεο 19-12-2017 ζε 100 ζπκκεηέρνληεο θαη απφ απηνχο ζπκπιήξσζαλ έσο ηνλ νξηζκέλν 

ρξφλν φινη εθηφο απφ ηξεηο. Έηζη ην ζχλνιν ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνέθπςε 

ζε 97. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ πνπ πξνζθέξζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ 

απαληήζεσλ ε εξεπλήηξηα μεθίλεζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ.   

 

3.7. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα MsMicrosoft Excel. Ζ θαηαρψξεζε ησλ απαληήζεσλ ζην 

ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα πξνζέθεξε ζηελ εξεπλήηξηα άκεζα απνηειέζκαηα ηα νπνία 

ειέγρζεθαλ θαη κέζσ απηψλ παξήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα.  

ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ 

παξνπζηάδεηαη ν ηίηινο ηνπ θάζε πίλαθα δειαδή ε αληηζηνηρία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε ηελ 

θάζε εξψηεζε. Αλαθέξεηαη ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζεο. Δπίζεο αλαθέξνληαη πνζνζηηαία 

νη απαληήζεηο βάζεη θχινπ ή ειηθίαο ζπκκεηέρνληνο αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξψηεζεο θαη 
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ηελ πνηθηιία ησλ απαληήζεσλ ψζηε λα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηα πην άμηα αλάιπζεο 

απνηειέζκαηα.  

Οη πξναλαθεξζέληεο πίλαθεο κέζσ ηελ ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ms Microsoft 

Excel πξνζέθεξε ηελ δπλαηφηεηα ζηελ εξεπλήηξηα λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θάζε εξψηεζεο θαη κε γξαθηθή απεηθφληζε φπνπ ζεσξήζεθε ρξήζηκν, γηα ηελ θαιχηεξε 

αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θάζε απνηειέζκαηνο απφ ηνλ αλαγλψζηε. 

 

3.8. πκπεξάζκαηα Κεθαιαίνπ 

Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ απαληήζεσλ κέζσ ησλ έληππσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαηαγξάθεηαη φηη 97 απφ ηνπο 100 ππαιιήινπο επέζηξεςαλ πιήξσο 

απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Σν γεγνλφο απηφ ζπλάδεη ζην φηη νη 3 ππάιιεινη πνπ δελ 

απήληεζαλ έιεηπαλ απφ ηνλ Γήκν ηελ εκέξα επηζηξνθήο ησλ απαληεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ εξεπλήηξηα. 

Παξφια απηά ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

αλαγλψζηε λα γλσξίζεη ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε κέζα απφ ηα κάηηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξνζθνξάο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο γηα ηελ κειέηε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθξνπζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ εληφο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

IV. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1. πκκεηέρνληεο 

Σνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απνηέιεζαλ 97 ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο. Σν δείγκα απνηεινχζαλ 41 άληξεο θαη 56 γπλαίθεο. Οη πεξηζζφηεξνη ησλ 

ππαιιήισλ (55 απφ ηνπο 97) ήηαλ ειηθίαο 36-46. Ζ ζπρλφηεξε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πνπ 

ζπλαληήζακε ήηαλ Έγγακνη (67 ππάιιεινη). Δμήληα ελλέα ππάιιεινη ήηαλ απφθνηηνη 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ΣΔΗ ή ΑΔΗ. Χο πξνο ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ άλσ 

ηνπ 60% είραλ πξνυπεξεζία άλσ ησλ 10 εηψλ. 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνζηηαίσλ απαληήζεσλ απφ ηνπο 97 ππαιιήινπο 

ζπγθξίζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπο ψζηε λα εμαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Σέινο, δελ πξνεγήζεθαλ, πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, πηινηηθά εξσηεκαηνιφγηα ζε 

δηαθνξεηηθφ δείγκα, πξνθείκελνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ δπζλφεηεο 

εξσηήζεηο (Αζαλαζίνπ, 2007).  
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4.2. Πίλαθεο θαη Γξαθήκαηα  

Ζ δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείηαη φπσο είλαη ην εξγαζηαθφ, ην 

θνηλσληθφ ή ην νηθνγελεηαθφ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθφηεηα ζηε ζεσξία βαζηθψλ επηζηεκψλ 

φπσο είλαη ε Κνηλσληνινγία θ.ά. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο δχλαηαη λα παξνπζηάζνπλ ηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θαζψο θαη ηελ 

γεληθφηεξε απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. ηνλ Πίλαθα 1 θαηαγξάθνληαη πνζνζηηαία ηα επίπεδα 

δηαηήξεζεο θαιψλ ζρέζεσλ ησλ ππαιιήισλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζπγθξίλνληαο ηνπο 

άλδξεο κε ηηο γπλαίθεο. 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Διάρηζηα 0,00% 0,78% 0,47% 

Μέηξηα 8,62% 3,53% 5,59% 

Αξθεηά 48,28% 25,10% 34,50% 

Πνιύ 43,10% 70,59% 59,44% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 1: Πνζνζηηαίεο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά 

κε ηε δηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

 

Καηά ηνλ ρξφλν εξγαζίαο, ν ππάιιεινο επηθνηλσλεί κε άιια άηνκα, αλαιακβάλεη 

επζχλεο θαζψο θαη πξσηνβνπιίεο, παξαηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη. Οη ζρέζεηο κεηαμχ 

ππαιιήισλ δχλαηαη λα ζπλερίδνπλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη εθηφο εξγαζίαο. ηνλ Πίλαθα 2 

θαηαγξάθνληαη πνζνζηηαία ε δηαηήξεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο εθηφο 

εξγαζίαο, ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνληαη κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Καζόινπ 1,69% 1,04% 1,29% 

Διάρηζηα 20,34% 6,25% 11,61% 

Μέηξηα 40,68% 29,69% 33,87% 

Αξθεηά 37,29% 50,00% 45,16% 

Πνιύ 0,00% 13,02% 8,06% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 2: Πνζνζηηαίεο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά 

κε ηελ δηαηήξεζε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εθηόο εξγαζίαο. 
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Παξ’ φια απηά, νη πξνζηξηβέο ζην ρψξν εξγαζίαο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζεηξά 

ζπγθξνχζεσλ. Έλαο νξηζκφο πνπ δίδεηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη ε ζχγθξνπζε είλαη ε δπζαξκνληθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηεί θαη λα εκπεξηέρεη αληαγσληζκφ ή πάιε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ερζξηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, πεπνηζήζεηο, αλάγθεο 

αθφκε θαη απφ απνθιεηφκελεο επηζπκίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ακνηβαίν επίπεδν. Οη κνξθέο 

πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ νη ζπγθξνχζεηο είλαη πνηθίιεο θαη ζπρλά επηδήκηεο. Βαζηδφκελνη ζηα 

παξαπάλσ, νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θαηαγξάθνπλ ηελ άπνςή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο (Πίλαθαο 3). 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Καζόινπ 5,08% 4,94% 5,00% 

Διάρηζηα 16,95% 18,52% 17,86% 

Μέηξηα 27,97% 24,07% 25,71% 

Αξθεηά 37,29% 37,04% 37,14% 

Πνιύ 12,71% 15,43% 14,29% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 3: Πνζνζηηαίεο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά 

κε ηελ ύπαξμε νκάδσλ ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Οη ζπγθξνχζεηο επίζεο, εληφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηηο αμίεο ησλ 

ππαιιήισλ, ζηελ αλάγθε απφθηεζεο πφξσλ, ζηελ εμνπζία πνπ δέρεηαη ή βηψλεη ν 

ππάιιεινο, αθφκε θαη ζηελ αλάγθε ππαιιήισλ γηα κείσζε ζηφρσλ ησλ αληηπάισλ ηνπ. ηνλ 

Πίλαθα 4 θαηαγξάθνληαη ηα πνζνζηά χπαξμεο θαηλνκέλσλ ζπγθξνχζεσλ φπσο έρνπλ 

παξαηεξεζεί απφ ηνπο εξσηψκελνπο ππαιιήινπο. 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Καζόινπ 0,00% 0,60% 0,34% 

Διάρηζηα 15,38% 19,16% 17,51% 

Μέηξηα 39,23% 43,11% 41,41% 

Αξθεηά 33,85% 31,14% 32,32% 

Πνιύ 11,54% 5,99% 8,42% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 4: Πνζνζηηαίεο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά 

κε ηελ ύπαξμε ζπρλώλ θαηλνκέλσλ ζπγθξνύζεσλ ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο.  
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χκθσλα κε ηε γλψκε ησλ πεξηζζνηέξσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ε 

χπαξμε ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαηαγξάθεηαη πνζνζηηαία ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο (Γξάθεκα 1 έσο Γξάθεκα 5). 

 

Γξάθεκα 1: Οη αληηθξνπόκελεο πξνζσπηθόηεηεο σο ν βαζηθόο ιόγνο ζπγθξνύζεσλ εληόο 

ηεο εξγαζίαο 

 

 

Γξάθεκα 2: Η ζύγρπζε ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο σο ν βαζηθόο ιόγνο ζπγθξνύζεσλ 

εληόο ηεο εξγαζίαο 

 

 

Γξάθεκα 3: Ο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο σο βαζηθόο ιόγνο ζπγθξνύζεσλ εληόο ηεο εξγαζίαο 
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Γξάθεκα 4: Οη ιάζνο ρεηξηζκνί από κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ σο ν βαζηθόο ιόγνο 

ζπγθξνύζεσλ εληόο ηεο εξγαζίαο 

 

 

Γξάθεκα 5: Τα αζαθή όξηα θαζεθόλησλ σο ν βαζηθόο ιόγνο ζπγθξνύζεσλ εληόο ηεο 

εξγαζίαο 

 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία έρεη πξνζεγγηζηεί απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο απφ ηελ άπνςε ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

αλαγθψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε θαη ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία εμαξηψληαη θαη απφ ηε θχζε 

ηεο εξγαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην θηλείηαη ν Πίλαθαο 5 φπνπ αλαθέξεη πνζνζηηαία ηελ άπνςε 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 

βνεζάεη ηελ εθδήισζε ζπγθξνχζεσλ. 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Καζόινπ 4,88% 7,14% 6,19% 

Διάρηζηα 14,63% 28,57% 22,68% 

Μέηξηα 31,71% 33,93% 32,99% 

Αξθεηά 34,15% 23,21% 27,84% 

Πνιύ 14,63% 7,14% 10,31% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 5: Πνζνζηηαίεο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά 

κε ην γεγνλόο όηη ε θύζε ηεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, βνεζάεη ηελ εθδήισζε 

ζπγθξνύζεσλ. 
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ηαλ νη ζπγθξνχζεηο βαζίδνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα, ν θίλδπλνο δπζιεηηνπξγίαο ηεο 

ζχγθξνπζεο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο. Ζ χπαξμε δηαθάλεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

επηηξέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη 

ππάιιεινη ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα αιιά θαη επζχλε πνπ απνξξέεη απφ ηηο πξάμεηο 

ηνπο. Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο, εξγάδνληαη πξνζπαζψληαο λα εθθξάζνπλ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

εαπηφ ηνπο ληψζνληαο φηη ζα αλαγλσξηζζεί εμαηηίαο ηεο δηαθάλεηαο. Ζ επηζπκία γηα εξγαζία 

απμάλεηαη θαη παξάιιεια ζπκβαδίδεη ε ειεπζεξία έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, αθνχ 

δεκηνπξγείηαη νηθεηφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγνχληαη πην 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απνθνξηίδνληαο ηελ πηζαλά αξλεηηθά θνξηηζκέλε αηκφζθαηξα. Ζ 

ειεπζεξία έθθξαζεο κέζα απφ ηε δξάζε ησλ ππαιιήισλ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 5 πνπ 

αθνινπζεί. 

 

 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Καζόινπ 2,11% 0,50% 1,17% 

Διάρηζηα 4,23% 6,03% 5,28% 

Μέηξηα 23,24% 19,60% 21,11% 

Αξθεηά 56,34% 66,33% 62,17% 

Πνιύ 14,08% 7,54% 10,26% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 6: Πνζνζηηαίεο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά 

κε ηελ ύπαξμε ηεο αίζζεζεο ειεπζεξίαο δξάζεο ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Ζ κεησκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ελφο ππαιιήινπ δχλαηαη λα θέξεη έιιεηςε επειημίαο 

εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα βξεζεί ν ππάιιεινο 

απηφο ζην επίθεληξν θάπνηαο ζχγθξνπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. ηνλ Πίλαθα 7 

θαηαγξάθνληαη πνζνζηηαία θαη ζχκθσλα κε ηηο ειηθίεο ησλ εξσηψκελσλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθε ε ζπκκεηνρή απηψλ ζην επίθεληξν θάπνηαο ζχγθξνπζεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. 
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 Ζιηθίεο  

 25 – 35  36 – 45  46 – 55 

56 θαη 

άλσ  

Γεληθό 

ζύλνιν 

Ναη 20,00% 39,24% 28,89% 33,33% 33,79% 

Όρη 80,00% 60,76% 71,11% 66,67% 66,21% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 7: Παξνπζίαζε πνζνζηνύ ππαιιήισλ πνπ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο έρνπλ 

βξεζεί ζην επίθεληξν θάπνηαο ζύγθξνπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο. 

 

ην επφκελν Γξάθεκα 6, αλαθέξεηαη ε πνζνζηηαία αλάιπζε πνπ πξνέθπςε απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν θάπνηαο ζχγθξνπζεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. 

 

Γξάθεκα 6: Παξνπζίαζε πνζνζηνύ ππαιιήισλ αλάινγα κε ην θύιν πνπ έρνπλ βξεζεί ζην 

επίθεληξν θάπνηα ζύγθξνπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ζπγθξνχζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαη κεηαμχ 

ησλ ζπλαδέιθσλ, ζεηξά επεηζνδίσλ δχλαηαη λα θαηαγξαθνχλ. Σα επεηζφδηα απηά 

αθνινπζνχλ ζεηξά ζηαδίσλ φπνπ μεθηλνχλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε, ηελ αίζζεζε, ηελ αληίιεςε 

θαη ηελ ηειηθή εθδήισζε ησλ επαθφινπζσλ απηήο ηεο ζχγθξνπζεο. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν 

είλαη ε αίζζεζε πνπ ληψζεη ν ππάιιεινο ζρεηηθά κε ην αλ βάιιεηαη απφ άηνκα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. ηα πιαίζηα ινηπφλ ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, πξνρσξάκε ζηελ θαηαγξαθή 
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ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Με απηφ ην ζθνπφ, νη ππάιιεινη εξσηήζεθαλ γηα ην πνζνζηφ θαηά 

ην νπνίν βάιινληαη απφ άηνκα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο αλαθνξηθά κε ην θχιν 

ηνπο (Πίλαθαο 8).. 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Καζόινπ 17,50% 26,79% 22,92% 

Διάρηζηα 45,00% 41,07% 42,71% 

Μέηξηα 30,00% 17,86% 22,92% 

Αξθεηά 7,50% 12,50% 10,42% 

Πνιύ 0,00% 1,79% 1,04% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 8: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ηεο αίζζεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο όηη βάιινληαη από άηνκα ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο (αλά θύιν). 

Ζ γεληθή παξαδνρή είλαη φηη ε ζχγθξνπζε ηείλεη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ην 

άηνκν φζν θαη γηα ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθφο θαηάινγνο 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε έλα άηνκν φπσο ε αβεβαηφηεηα, ε απφξξηςε, ε 

θαθή επηθνηλσλία, ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, ν θαθφο ζπληνληζκφο, ε κείσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ε δεκηνπξγία άγρνπο θαη γεληθφηεξεο δπζθνξίαο. ε ζεηξά εξσηήζεσλ 

ινηπφλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαηαγξάθνληαη νη εμήο απαληήζεηο 

αξρηθά κε ηα πνζνζηά αβεβαηφηεηαο πνπ ληψζνπλ νη ππάιιεινη κεηά απφ κία ζχγθξνπζε 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (Πίλαθαο 9), ηα πνζνζηά απφξξηςεο (Πίλαθαο 10), θαθήο 

επηθνηλσλίαο (Πίλαθαο 11), έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο (Πίλαθαο 12), ηνπ θαθνχ ζπληνληζκνχ 

(Πίλαθαο 13), ηεο κείσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο (Πίλαθαο 14), ηεο αίζζεζεο άγρνπο (Πίλαθαο 

15) θαη ηεο αίζζεζεο δπζθνξίαο κεηά απφ  κία ζχγθξνπζε (Πίλαθαο 16). 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Ναη 37,50% 55,36% 47,92% 

Όρη 62,50% 44,64% 52,08% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 9: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ληώζνπλ ή όρη αβεβαηόηεηα κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό 

ηνπο ρώξν. 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Ναη 20,00% 41,07% 32,29% 

Όρη 80,00% 58,93% 67,71% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 10: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ληώζνπλ ή όρη απόξξηςε κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο 

ρώξν. 
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 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Ναη 55,00% 66,07% 61,46% 

Όρη 45,00% 33,93% 38,54% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 11: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ληώζνπλ ή όρη θαθή επηθνηλσλία, κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ 

εξγαζηαθό ηνπο ρώξν. 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Ναη 35,00% 48,21% 42,71% 

Όρη 65,00% 51,79% 57,29% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 12: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ληώζνπλ ή όρη έιιεηςε πιεξνθόξεζεο κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ 

εξγαζηαθό ηνπο ρώξν. 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Ναη 57,50% 67,86% 63,54% 

Όρη 42,50% 32,14% 36,46% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 13: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ληώζνπλ ή όρη θαθό ζπληνληζκό κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ 

εξγαζηαθό ηνπο ρώξν. 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Ναη 55,00% 46,43% 50,00% 

Όρη 45,00% 53,57% 50,00% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 14: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ληώζνπλ ή όρη όηη κεηώλεηαη ε απνδνηηθόηεηά ηνπο κεηά από κία 

ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν. 

 

 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο 

Γεληθό 

ζύλνιν 

Ναη 55,00% 66,07% 61,46% 

Όρη 45,00% 33,93% 38,54% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 15: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ληώζνπλ ή όρη άγρνο, κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο 

ρώξν. 
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 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Ναη 75,00% 76,79% 76,04% 

Όρη 25,00% 23,21% 23,96% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 16: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ληώζνπλ ή όρη δπζθνξία κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο 

ρώξν. 

 

Ζ ζχγθξνπζε εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο ζεσξείηαη 

αξλεηηθφ γεγνλφο φκσο φπσο θαηαγξάθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη θαη ζεηξά 

σθειεηψλ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο. Ζ ζχγθξνπζε απειεπζεξψλεη ελέξγεηα ζε θάζε επίπεδν 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα παξάγεη ζεηηθά, επνηθνδνκεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη ζπγθξνχζεηο ηείλνπλ λα έρνπλ «θηλεηηθέο αμίεο». Οδεγνχλ ή ελεξγνπνηνχλ 

έλα άηνκν γηα λα αληηκεησπίζνπλ κηα θαηάζηαζε. Ο Πίλαθαο 17 πνπ αθνινπζεί αλαθέξεη ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Καζόινπ 24,39% 16,36% 19,79% 

Διάρηζηα 34,15% 32,73% 33,33% 

Μέηξηα 26,83% 30,91% 29,17% 

Αξθεηά 14,63% 18,18% 16,67% 

Πνιύ 0,00% 1,82% 1,04% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 17: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ηεο πεπνίζεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε ηελ πξόθιεζε σθέιεηαο θαη επηηέιεζεο πξνόδνπ από 

ζπγθξνύζεηο εληόο ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ (αλά θύιν). 

 

Οη ζπγθξνχζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ησλ 

δχν ή ηδίσλ θχισλ αηφκνπ, κεηαμχ ζπλαδέιθσλ εληφο ελφο ηκήκαηνο ή αλάκεζα ζε 

ζπλαδέιθνπο απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, κεηαμχ ππαιιήισλ πνπ εθηεινχλ ίδηεο εξγαζίεο ή 

φρη. Ζ άπνςε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 18 πνπ αθνινπζεί. 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Αλάκεζα ζε γπλαίθεο 10,92% 11,45% 11,23% 

Αλάκεζα ζε άληξεο 5,04% 0,00% 2,11% 

Αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο 0,00% 1,81% 1,05% 

Δίλαη αλεμάξηεηεο απφ ην θχιν 84,03% 86,75% 85,61% 
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Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 18: Πνζνζηηαία άπνςε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ην θύιν ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ 

 

Δπίζεο, ζην επφκελν Γξάθεκα 7, αλαθέξεηαη ε άπνςε ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη 

δηαρσξηζκέλε ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο, ζρεηηθά κε ην θχιν σο βαζηθφ παξάγνληα ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζε κία ζχγθξνπζε εληφο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 

 

Γξάθεκα 7: Πνζνζηηαία άπνςε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ην θύιν ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ (βάζεη ειηθηαθήο νκάδαο) 

 

Αληίζηνηρα, ε άπνςε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 19 πνπ αθνινπζεί, αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο εληφο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ βάζεη ηεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Μεηαμχ Γηεπζπληή θαη πθηζηακέλσλ 22,50% 21,82% 22,11% 

Μεηαμχ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 7,50% 5,45% 6,32% 

Μεηαμχ πθηζηακέλσλ 42,50% 30,91% 35,79% 

Μεηαμχ νκάδσλ (θιίθεο) 27,50% 41,82% 35,79% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 19: Πνζνζηηαία άπνςε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ην είδνο εξγαζίαο ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ (αλά θύιν) 
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Παξάιιεια αθνινπζνχλ Γξαθήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ πνζνζηηαία θαη θαηά ειηθηαθή 

πεξίνδν ηελ άπνςε ησλ ππαιιήισλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ζέζε ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

 

Γξάθεκα 8: Πνζνζηηαία άπνςε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ην είδνο εξγαζίαο ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ (ειηθηαθή νκάδα 25-35 

εηώλ) 

 

 

Γξάθεκα 9: Πνζνζηηαία άπνςε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ην είδνο εξγαζίαο ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ (ειηθηαθή νκάδα 36-45 

εηώλ) 
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Γξάθεκα 10: Πνζνζηηαία άπνςε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ην είδνο εξγαζίαο ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ (ειηθηαθή νκάδα 46-55 

εηώλ) 

 

 

Γξάθεκα 11: Πνζνζηηαία άπνςε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ην είδνο εξγαζίαο ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ (ειηθηαθή νκάδα 56 εηώλ 

θαη άλσ) 

 

Ζ γεληθή παξαδνρή είλαη φηη ε ζχγθξνπζε ηείλεη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν 

γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ φκσο εληφο 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεί κε ζεηξά κνληέισλ θαη κεζφδσλ 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία νη πέληε 

θαηεγνξίεο ηερληθψλ επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηηο νπνίεο εξσηήζεθαλ νη ππάιιεινη ηνπ 
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Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζπλαληάλε ζπρλφηεξα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηνλ Πίλαθα 20 θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ ηνπ 

δείγκαηφο ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπλαληνχλ 

ζπρλφηεξα εληφο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Γηαπξαγκάηεπζε 10,00% 19,64% 15,63% 

πκβηβαζκόο 35,00% 37,50% 36,46% 

Απνθπγή 27,50% 17,86% 21,88% 

Παξαρώξεζε 7,50% 12,50% 10,42% 

Δπηβνιή 20,00% 12,50% 15,63% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 20: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ππαιιήισλ ηνπ 

Δήκνπ Θεζζαινλίθεο, όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ πνπ 

ζπλαληνύλ ζπρλόηεξα εληόο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Αληίζηνηρα αθνινπζεί θαη ν Πίλαθαο 21, φπνπ θαηαγξάθνληαη πνζνζηηαία νη απφςεηο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ δείγκαηφο ηεο έξεπλαο, αλά ειηθηαθή νκάδα, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπλαληνχλ ζπρλφηεξα εληφο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Ζιηθίεο  

 25 – 35  36 – 45  46 – 55 56 θαη άλσ Γεληθό ζύλνιν 

Γηαπξαγκάηεπζε 11,11% 12,73% 20,69% 33,33% 15,63% 

πκβηβαζκόο 44,44% 38,18% 31,03% 33,33% 36,46% 

Απνθπγή 33,33% 20,00% 20,69% 33,33% 21,88% 

Παξαρώξεζε 0,00% 10,91% 13,79% 0,00% 10,42% 

Δπηβνιή 11,11% 18,18% 13,79% 0,00% 15,63% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 21: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο 

(αλά ειηθηαθή νκάδα), όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ πνπ 

ζπλαληνύλ ζπρλόηεξα εληόο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Δπηπξνζζέησο, ζεηξά ζηξαηεγηθψλ ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηεο γξήγνξεο θαη άκεζεο 

επηιχζεσο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ αλαδσππξψλεηαη ελίνηε αλάκεζα ζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ. Οη γλσζηφηεξεο κέζνδνη είλαη νη My Way, 

Your Way, Half Way θαη Our Way. χκθσλα κε απηέο ηηο κεζφδνπο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ θαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζηα πιαίζηα ηεο θαηαγξαθήο ηεο 

ζπλεζέζηεξεο κεζφδνπ πνπ ζπλαληνχλ ζπρλφηεξα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο αλά ειηθηαθή 

νκάδα (Πίλαθαο 22) αιιά θαη αλά θχιν (Πίλαθαο 23). 
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 Ζιηθίεο 

 25 – 35  36 – 45  46 – 55 

56 θαη 

άλσ  

MY WAY: (Δμαλαγθαζκόο ηεο 

κηαο νκάδαο πξνο ηελ άιιε) 11,11% 9,09% 0,00% 0,00% 

ΤΟUR WAY: (Τπνρώξεζε ηεο 

κηαο νκάδαο ώζηε λα επέιζεη 

ζπκβηβαζκόο) 22,22% 23,64% 20,69% 0,00% 

HALF WAY: (Εεηήκαηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δύν 

πιεπξώλ ζπλαληηνύληαη ζηε 

κέζε γηα λα επέιζεη 

ζπκβηβαζκόο) 22,22% 36,36% 34,48% 33,33% 

OUR WAY: (Απνθάζεηο 

παίξλνληαη θαη εθηεινύληαη από 

θνηλνύ, ππάξρεη νκαδηθή 

δξάζε) 44,44% 30,91% 44,83% 66,67% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 22: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ 

Θεζζαινλίθε (αλά ειηθηαθή νκάδα), όζνλ αθνξά ηε κέζνδν αληηκεηώπηζεο ησλ 

ζπγθξνύζεσλ πνπ ζπλαληνύλ ζπρλόηεξα εληόο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

MY WAY 
5,00% 7,14% 6,25% 

ΤΟUR WAY 
22,50% 21,43% 21,88% 

HALF WAY  
40,00% 30,36% 34,38% 

OUR WAY 
32,50% 41,07% 37,50% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 23: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ππαιιήισλ ηνπ 

Δήκνπ Θεζζαινλίθεο, όζνλ αθνξά ηε κέζνδν αληηκεηώπηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ πνπ 

ζπλαληνύλ ζπρλόηεξα εληόο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Μεηά απφ ηελ θαηαγξαθή θαη ησλ απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο αλαθνξηθά κε κεζφδνπο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη αθφκε κία εξψηεζε 

αλαθνξηθά κε ηελ άπνςή ηνπο γηα ην εάλ ε αθνινπζνχκελε απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

κέζνδνο, έρεη θέξεη απνηειέζκαηα, επηιχνληαο ηηο επηθαλείο ζπγθξνχζεηο. Οη ππάιιεινη 

απάληεζαλ θαη νη θαηαγξαθέο αλά θχιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 24. 

 



 

50 

 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Γεληθό ζύλνιν 

Καζόινπ 12,50% 3,57% 7,29% 

Διάρηζηα 5,00% 5,36% 5,21% 

Μέηξηα 42,50% 33,93% 37,50% 

Αξθεηά 32,50% 42,86% 38,54% 

Πνιύ 7,50% 14,29% 11,46% 

Γεληθό ζύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 

Πίλαθαο 24: Πνζνζηηαία θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ππαιιήισλ ηνπ 

Δήκνπ Θεζζαινλίθεο, όζνλ αθνξά ην εάλ ε κέζνδνο αληηκεηώπηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ πνπ 

ζπλαληνύλ ζπρλόηεξα εληόο ηεο εξγαζίαο ηνπο έρεη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη έρεη 

επηιύζεη επηθαλείο ζπγθξνύζεηο. 
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V. ΤΕΖΣΖΖ 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε αηηηψλ θαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη έξεπλα κε κειέηε πεξίπησζεο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. πλδπάδνληαο ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε θάπνησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ρψξνπ, ησλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο 

αλαιφγσλ ζπγθξνχζεσλ θαζψο θαη κέζσ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζην 

πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, είλαη ζθφπηκν λα ηνληζηνχλ νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Καηά ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε είδακε πσο νη ζπγθξνχζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

νξίδνληαη σο ε πξνζπάζεηα ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ππεξάζπηζεο ησλ αμηψλ ηνπο, ππέξ ηεο 

εμνπζίαο αιιά θαη ηεο απφθηεζεο ζηφρσλ. Παξάιιεια, αλαπηχμακε ηελ δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε ζρέζε εηδηθά κε ην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Ζ ππφζεζε 1 επηβεβαηψλεηαη δηφηη ε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή γηα ηηο 

γπλαίθεο παξά γηα ηνπο άληξεο ππαιιήινπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ 

αλαθέξεη φηη δηαηεξνχλ “Πνιχ θαιέο ζρέζεηο” κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γεγνλφο πνπ αξρηθά 

καο πξντδεάδεη φηη κεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπλαδέιθσλ επηθξαηεί ζχκπλνηα θαη ζε πςειφ 

βαζκφ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ 

ζπλερίδνληαη ζεηηθά θαη εθηφο ηεο εξγαζίαο κε ηηο γπλαίθεο λα θαηαγξάθνπλ κεγαιχηεξα 

ζεηηθά πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ππαιιήινπο. Ζ επηθνηλσλία παξνπζηάδεηαη ζεηηθή 

κε ζπλέρηζε ζε Μέηξην έσο Αξθεηφ βαζκφ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ 

θαη εθηφο εξγαζίαο γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ Τπφζεζε 2. 

Βαζηθή έλλνηα πνπ κειεηήζεθε ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε 

ζχγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα είλαη βαζηθή αηηία γηα ηελ δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ. Οη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο δελ θαηαγξάθνπλ ηδηαίηεξε ζπκθσλία κε πςειά πνζνζηά χπαξμεο νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Παξφια απηά αλαθέξνπλ ηελ παξνπζία 

ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Με ηελ θπξίαξρε ηηκή θαη ησλ 

δχν θχισλ λα βξίζθεηαη ζηα κέζα επίπεδα θαηαγξάθεηαη ε κέηξηα παξαηήξεζε χπαξμεο 

αλάινγσλ θαηλνκέλσλ θαη απφ ηα δχν θχια. Άξα ε 3ε ππφζεζε δελ επηβεβαηψλεηαη.  

Απφ φζνπο ππαιιήινπο έδσζαλ ζεηηθέο απαληήζεηο γηα ηελ χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ 

θαηλνκέλνπ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 
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Αληηθξνπφκελεο ζρέζεηο, ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο, νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο, νη 

ιάζνο ρεηξηζκνί απφ κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηα αζαθή φξηα θαζεθφλησλ είλαη νη 

βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ζπγθξνχζεηο. Οη αληηθξνπφκελεο ζρέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ δχλαηαη λα νξηζηνχλ αξλεηηθά θαη ζεηηθά. 

Ο αληαγσληζκφο δελ πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία, νη ζπλάδειθνη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

εμνπζία θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά. ηελ πεξίπησζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, νη 

ππάιιεινη βξίζθνληαη ζε κία ζπλερή πξνζσπηθή εμέιημε κε αλάγθε επίηεπμεο πςειφηεξσλ 

ζηφρσλ πνπ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ζεηηθφηεξα 

απνηειέζκαηα. Καηαγξάθνληαη φκσο θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

πθηζηακέλσλ θαη πξντζηακέλσλ κε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο, αζαθή φξηα 

θαζεθφλησλ θαη ιάζνο ρεηξηζκνχο. Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ έλα θιίκα φπνπ ελψ ε ιεηηνπξγία 

ηνπ Γήκνπ ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηδίνπ επηπέδνπ θαηαγξάθεηαη 

νκαιή, δπζθνιίεο θαη ιφγνη ζπγθξνχζεσλ απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Άιισζηε, ε θχζε εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ 

“Μέηξηα” επεξεάδεη ηελ εθδήισζε ζπγθξνχζεσλ. Οη ππάιιεινη ληψζνπλ ειεχζεξνη λα 

δξάζνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, γεγνλφο πνπ βνεζά θαη ζηε κείσζε πεξηπηψζεσλ 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ζέζε εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε ζχγθξνπζε κεξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθνληαη ζρεηηθά 

ηζφηηκα νη απφςεηο φηη νη ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχληαη ζπρλφηεξα κεηαμχ πθηζηακέλσλ θαη 

νκάδσλ (θιίθεο) θαη έπεηηα κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη πθηζηακέλσλ. Οη ππάιιεινη φισλ ησλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ πθηζηακέλσλ. Δθ ησλ 

απνηειεζκάησλ επηβεβαηψλεηαη θαη ε 4ε ππφζεζε.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε εξψηεζε πνπ αλαθέξνληαλ ζην εάλ έρεη βξεζεί ν 

εθάζηνηε ππάιιεινο ζην επίθεληξν θάπνηα ζχγθξνπζεο δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

ηεο απάληεζήο ηνπο κέζα απφ πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο. Οη αληηθξνπφκελεο 

πξνζσπηθφηεηεο, ε ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ θαη νη ιάζνο ρεηξηζκνί πξντζηακέλσλ βξίζθνληαη 

ζηα πςειφηεξα ζεκεία ησλ απαληήζεσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ βξεζεί ζην 

επίθεληξν θάπνηαο ζχγθξνπζεο. 

Δπηπξνζζέησο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ αξρή ησλ ζπδεηήζεψλ καο, ν Γήκνο 

Θεζζαινλίθεο κέζσ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαηαγξάθεη έζησ θαη κεησκέλα ηελ χπαξμε 

ζπγθξνχζεσλ. Απφ ηνπο ππάιιεινπο πνπ έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν θάπνηαο ζχγθξνπζεο 

ην γπλαηθείν θχιν ππεξηεξεί. Δληνχηνηο, νη ζπγθξνχζεηο παξνπζηάδνληαη λα είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ην θχιν ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ γεγνλφο πνπ αλαθέξεηαη απφ φιεο ηηο 
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ειηθηαθέο νκάδεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Παξφια απηά θαηαγξάθεηαη ζπρλφηεξα 

ειάρηζηε ε αίζζεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο φηη βάιινληαη απφ άηνκα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη φπνηεο ζπγθξνχζεηο 

δεκηνπξγνχληαη βάζεη πξφζθαηξσλ πξνζηξηβψλ πνπ εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ην εξγαζηαθφ 

πξφβιεκα πνπ εθάζηνηε πξνθχπηεη.  

Με γεληθή παξαδνρή είλαη φηη ε ζχγθξνπζε ηείλεη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν 

γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 

αλαθέξνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κεηά απφ πεξηζηαηηθά ζπγθξνχζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν. Ζ θαθή επηθνηλσλία, ν θαθφο ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ, ε δεκηνπξγία άγρνπο θαη 

δπζθνξίαο είλαη ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα πνπ βηψλνπλ νη ελ ιφγσ ππάιιεινη. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ε χπαξμε ηεο αλνηθηήο εξψηεζεο γηα ηελ πηζαλή παξνπζία άιισλ επηπηψζεσλ πνπ 

βηψλνπλ νη ππάιιεινη κεηά απφ κία ζχγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Οη επηπιένλ 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ αλ θαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά, αλαθέξνληαη ζε ζεηξά 

αξλεηηθψλ ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ φπσο ε λεπξηθφηεηα, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ν εθλεπξηζκφο, ν ζπκφο, ε αδξάλεηα, ζεηξά ζσκαηηθψλ επηπηψζεσλ, ν θφβνο 

γηα κεηαθίλεζε (ππνβάζκηζε ζέζεο εξγαζίαο) θαζψο επίζεο θαη ε αλαθνξά ηεο αλάγθεο γηα 

κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη πεξίζθεςε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα κηαο πηζαλήο ζχγθξνπζεο θαη 

γεληθφηεξα κε ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Με ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δελ 

επηβεβαηψλεηαη ε 5ε ππφζεζε. Αληίζηνηρα επηβεβαηψλεηαη ε 6ε ππφζεζε, κεηά ηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ απφςεσλ κηαο θαη νη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη ηα ζεηηθά ζεκεία 

σθέιεηαο θαη επηηέιεζεο πξνφδνπ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ δελ είλαη 

αξθεηά γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ή λα θάλνπλ απνδεθηέο ηηο φπνηεο ζπγθξνχζεηο.  

Οη ζπγθξνχζεηο αληηκεησπίδνληαη κε κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

ζεηξά επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ δηεζλψο. Οη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 

αλαθέξνπλ φηη ν ζπκβηβαζκφο είλαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπλαληνχλ 

ζπρλφηεξα εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ρψξνπ. Άξα επηβεβαηψλεηαη θαη ε 7ε ππφζεζε. 

Παξαηεξνχληαη αληίζηνηρεο απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ζπκβηβαζκφ θαη ζηα δχν θχια ησλ 

ππαιιήισλ φπσο θαη πςειφηεξα πνζνζηά ηεο κεζφδνπ ζπκβηβαζκνχ θαη ζε φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο. Σα εκπιεθφκελα κέξε θαηαιήγνπλ ζε ακνηβαία απνδεθηή ιχζε πνπ έζησ 

θαη κεξηθψλ ηθαλνπνηεί θαη ηα δχν κέξε. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη αληηκεησπίδεηαη πην 

άκεζα απφ ηελ απνθπγή πνπ θαηαγξάθεηαη σο ε ακέζσο επφκελε κέζνδνο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ.  

Γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν δχλαηαη λα γίλεη 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ. Ζ ζπρλφηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο αλάινγσλ ζπγθξνχζεσλ απφ 
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ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο βαζίδεηαη ζε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη 

εθηεινχληαη απφ θνηλνχ κέζσ ηεο νκαδηθήο δξάζεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ γηα ηηο 

γπλαίθεο ελψ γηα ηνπο άλδξεο ε ζπρλφηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο αλάινγσλ 

ζπγθξνχζεσλ είλαη ε ζπλάληεζε ησλ δεηεκάησλ δηαθνξνπνίεζεο ησλ δχν κεξψλ ζηε κέζε 

κε ζθνπφ λα επέιζεη ν ζπκβηβαζκφο. Άξα ε 8ε ππφζεζε δελ επηβεβαηψλεηαη.  

Σέινο, αλ θαη δελ θαηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα ε παξνπζία ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο, νη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη νη κέζνδνη θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο έρνπλ επηθέξεη Μέηξηα έσο Αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα, γεγνλφο 

πνπ δηθαηνινγεί θαη ηε κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 Αγαπεηή θπξία, αγαπεηέ θχξηε,  

Δίκαη θνηηήηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ 

ΑΓΧΓΖ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ θαη ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο εθπνλψ ηελ παξνχζα έξεπλα 

αλαθνξηθά κε ηηο «πγθξνχζεηο ζηνλ Δξγαζηαθφ Υψξν». ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάισ 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ, ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θξίλεηαη πνιχηηκε ε βνήζεηά ζαο κε ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ. Θα ζαο παξαθαινχζα λα απαληήζεηε 

ειεχζεξα θαη εηιηθξηλά θαη ζαο γλσζηνπνηψ φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο, 

ν θαζέλαο εθθξάδεη ηελ άπνςε ηνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη εκπηζηεπηηθφ. ε 

θάζε ηχπν εξψηεζεο δίλεηαη ε αλάινγε δηεπθξίλεζε.  

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία  

Αγγειηθή Σζαξηζάιε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΓΚΡΟΤΔΗ ΣΟΝ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΥΧΡΟ 

Α. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
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1) Φύιν  

□  Άλδξαο   

□  Γπλαίθα  

 

2) Ζιηθία  

□  25 – 35  

□  36 – 45  

□  46 – 55 

□  56 θαη άλσ  

 

3) Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  

□  Έγγακνο/ε  

□  Άγακνο/ε  

□  Γηαδεπγκέλνο/ε □  

 

 

4) Δθπαίδεπζε:  

□  Παηδαγσγηθή Αθαδεκία  

□  Παλεπηζηήκην (ΑΔΗ)  

□  Άιιεο ρνιέο  

□  Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  

□  Μεηεθπαίδεπζε  

 

5) Έηε ππεξεζίαο ζηε ζέζε όπνπ βξίζθεζηε  

□   <1 έηνο 

□    1-5 έηε 

□    6-10 έηε 

□  >10 έηε 

 

 

Β. ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ/ΤΓΚΡΟΤΔΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Σηιρ παπακάηω επωηήζειρ παπακαλώ ζημειώζηε ηην απάνηηζη πος ζαρ ανηιπποζωπεύει 

πεπιζζόηεπο. 

1) Χο εξγαδόκελνο/ε δηαηεξείηε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 
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2) Χο εξγαδόκελνο/ε δηαηεξείηε θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο ζαο εθηόο εξγαζίαο;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

3) ην ρώξν ηεο εξγαζίαο ζαο ππάξρνπλ νκάδεο ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

4) ην ρώξν εξγαζίαο ζαο παξαηεξείηε ζπρλά θαηλόκελα ζπγθξνύζεσλ ;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

 

5) Πνύ νθείινληαη θπξίσο νη ζπγθξνύζεηο απηέο θαηά ηε γλώκε ζαο;  

Μποπείηε να επιλέξεηε παπαπάνω από μία απανηήζειρ. 

Πηζαλνί ιφγνη ζπγθξνχζεσλ Πεξηνρή επηινγήο 

πγθξνπφκελνη ζηφρνη  

Αιιειεμάξηεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ  

Αζαθή φξηα θαζεθφλησλ  

χγρπζε ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο  

Αληηθξνπφκελεο πξνζσπηθφηεηεο  

Πεξηνξηζκέλνη πφξνη  

Έιιεηςε πιεξνθνξηψλ, θαθή κεηάδνζε, ζχιιεςε θαη κεηάθξαζε 

ησλ κελπκάησλ 

 

Γηαθνξέο ειηθίαο ή κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ  

πλαληήζεηο πνπ δηεμάγνληαη κε πξνρεηξφηεηα  

Λάζνο ρεηξηζκνί απφ κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ  

Πξνζσπηθέο θηινδνμίεο  

 

6) Πηζηεύεηε όηη ε θύζε ηεο εξγαζίαο ζαο, βνεζάεη ηελ εθδήισζε ζπγθξνύζεσλ;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

7) Πόζν ειεύζεξνο αηζζάλεζαη λα δξάζεηο ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο ζνπ;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 
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8) Έρεηε βξεζεί ζην επίθεληξν θάπνηαο ζύγθξνπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο ζαο;  

□  ΝΑΗ  

□  ΟΥΗ   

 

8
α
) Αλ λαη, πνηνο ήηαλ ν ιόγνο;  

Παπακαλώ ζημειώζηε ποιορ από ηοςρ λόγοςρ ηηρ επώηηζηρ (5) ζαρ ώθηζε ζηην ζύγκποςζη ζηο 

σώπο επγαζίαρ ζαρ. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

9)Πόζν αηζζάλεζηε όηη βάιιεζηε από άηνκα ηνπ εξγαζηαθνύ ζαο πεξηβάιινληνο;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

10)Πηζηεύεηε όηη κηα ζύγθξνπζε ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ηνπο αλζξώπνπο λα 

ελεξγήζνπλ θαη λα επηηειέζνπλ πξόνδν ;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

11) Πηζηεύεηε όηη νη ζπγθξνύζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο:  

□  Αλάκεζα ζε γπλαίθεο  

□  Αλάκεζα ζε άληξεο  

□  Αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο  

□  Δίλαη αλεμάξηεηεο απφ ην θχιν  

 

12) Πνύ επηθεληξώλνληαη θπξίσο νη ζπγθξνύζεηο:  

□  Μεηαμχ Γηεπζπληή θαη πθηζηακέλσλ  

□  Μεηαμχ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  

□  Μεηαμχ πθηζηακέλσλ  

□  Μεηαμχ νκάδσλ (θιίθεο)  

 

13) Νηώζεηε αβεβαηόηεηα κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν;. 

□ Ναη 

□ ρη  

 

14) Νηώζεηε απόξξηςε κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν; 
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□ Ναη 

□ ρη  

 

15) Βηώλεηε θαθή επηθνηλσλία  κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν; 

□ Ναη 

□ ρη  

 

16) Βηώλεηε έιιεηςε πιεξνθόξεζεο κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν; 

□ Ναη 

□ ρη  

 

17) Βηώλεηε θαθό ζπληνληζκό κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν; 

□ Ναη 

□ ρη  

 

18) Νηώζεηε όηη κεηώλεηαη ε απνδνηηθόηεηά ζαο κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ 

εξγαζηαθό ζαο ρώξν; 

□ Ναη 

□ ρη  

 

19) Νηώζεηε άγρνο κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν; 

□ Ναη 

□ ρη  

 

20) Νηώζεηε δπζθνξία κεηά από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν; 

□ Ναη 

□ ρη  

 

20
α
) Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ πηζαλή παξνπζία άιισλ επηπηώζεσλ πνπ βηώλεηε κεηά 

από κία ζύγθξνπζε ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

21)Πνηόλ από ηνπο πέληε παξαθάησ ηξόπνπο όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνύζεσλ, ζπλαληάηε ζπρλόηεξα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο ;  

□  Γηαπξαγκάηεπζε  

□  πκβηβαζκφο  
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□  Απνθπγή  

□  Παξαρψξεζε  

□  Δπηβνιή 

 

22) Δζείο πνηα από ηηο παξαθάησ κεζόδνπο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ ρξεζηκνπνηείηε ζηνλ 

ρώξν εξγαζίαο ζαο ;  

□ MY WAY: (Δμαλαγθαζκφο ηεο κηαο νκάδαο πξνο ηελ άιιε)  

□ ΤΟUR WAY: (Τπνρψξεζε ηεο κηαο νκάδαο ψζηε λα επέιζεη ζπκβηβαζκφο)  

□ HALF WAY: (Εεηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ δχν πιεπξψλ ζπλαληηνχληαη ζηε κέζε γηα 

λα επέιζεη ζπκβηβαζκφο) □  

□ OUR WAY: (Απνθάζεηο παίξλνληαη θαη εθηεινχληαη απφ θνηλνχ, ππάξρεη νκαδηθή δξάζε)  

   

23) Πηζηεύεηε όηη απηή ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηε ζην ρώξν εξγαζίαο ζαο έρεη επηθέξεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, επηιύνληαο ηηο επηθαλείο ζπγθξνύζεηο ;  

Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά Πνιχ 

     

 

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζαο! 

 

 

 

 


