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Περίληψη 

Η εμφάνιση των συγκρούσεων στις σχολικές κοινότητες είναι ένα υπαρκτό και 
σύνηθες φαινόμενο. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτού του φαινομένου συμβάλει 
καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς και στην επίτευξη, ή 
όχι των στόχων της. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις συγκρούσεις που 
προκύπτουν μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν προς 
διερεύνηση αφορούν στις γνώσεις και στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον θεσμό 
της διαμεσολάβησης, ως μέσω επίλυσης των συγκρούσεων που δημιουργούνται στον χώρο 
εργασίας τους. Πέραν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, πραγματοποιήθηκε ποσοτική 
έρευνα με ερευνητικό εργαλείο, για την συλλογή των δεδομένων, το ερωτηματολόγιο. Το 
δείγμα αποτέλεσαν 62 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συνοπτικά τα εξής: 1) Το φαινόμενο των 
συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς είναι υπαρκτό στα δημοτικά σχολεία Ν. 
Καστοριάς αλλά όχι σύνηθες, 2) οι συνηθέστεροι παράγοντες δημιουργίας των 
συγκρούσεων είναι η συνοδεία σε δράσεις εκτός ωραρίου και το ωρολόγιο πρόγραμμα, 3) 
η μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά πλειοψηφία για την επίλυση των συγκρούσεων στα 
δημοτικά σχολεία Ν. Καστοριάς είναι η χρήση εξουσίας, 4) η πλειοψηφία του δείγματος 
γνωρίζει το θεσμό της διαμεσολάβησης και θεωρεί πως αποτελεί αποτελεσματικό μέσο 
επίλυσης συγκρούσεων, 5) η πλειοψηφία του δείγματος δεν έχει εκπαιδευτεί ως 
διαμεσολαβητής-τρια, 6) η πλειοψηφία του δείγματος θα επέλεγε να εκπαιδευτεί ως 
διαμεσολαβητής-τρια, με γνώμονα τη βελτίωση του κλίματος στο εργασιακό τους 
περιβάλλον. Ωστόσο ένα ποσοστό μόνιμων εκπαιδευτικών απάντησε πως δεν θα επέλεγε 
να ακολουθήσει την εκπαίδευση της διαμεσολάβησης.  

 

Λέξεις κλειδιά: συγκρούσεις, διαμεσολάβηση, εκπαίδευση  
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Abstract 

The emergence of conflicts is a real and common phenomenon among the school 

communities. The effective management of this phenomenon will make a key contribution 

to the proper functioning of the school unit as well as to the achievement or not, of its goals. 

The present paper focuses on the conflicts that arise between teachers. The research 

questions that were investigated concern the knowledge and the attitudes of the teachers in 

relation with the institution of mediation as a means of solving conflicts that arise in their 

workplace. In addition to the literature research, a quantitative survey was conducted for 

the collection of the data by the use of the questionnaire. The sample involved 62 teachers 

that work in the primary schools of the Primary Education in the Prefecture of Kastoria. 

The results of the research are briefly summarized as follows: 1) The phenomenon 

of conflicts between the teachers is real in the primary schools in the prefecture of Kastoria, 

but not common, 2) the most common factor that leads to conflicts is the teacher- escort in 

extracurricular activities that take place outside the school hours, 3) the method that is used 

by the majority of teachers to solve the conflicts in the primary schools in the prefecture of 

Kastoria is the use of power, 4) the majority of the sample is aware of the institution of 

mediation and it does consider it as an effective way of resolving the conflicts,5) the 

majority of the sample has never trained as a mediator 6) the majority of the sample would 

choose to train as a mediator with a view to improving the climate in their workplace. 

However, a certain percentage of permanent teachers would not choose to follow the 

education of mediation. 

Keywords: conflicts, mediation, education  
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Εισαγωγή 

Η ύπαρξη των συγκρούσεων υφίσταται από την στιγμή όπου ο άνθρωπος 
οργανώθηκε σε ομάδες, κοινότητες. Οι συγκρούσεις είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης 
και εκδηλώνονται σε ομάδες όπου αλληλεπιδρούν άτομα διαφορετικά για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων. Η σύγκρουση είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο που προκύπτει 
από τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων. Το κάθε άτομο ωστόσο διαθέτει τη δική του 
προσωπικότητα και διαφέρει από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας όσον αφορά στις 
ικανότητές του, τα κίνητρά του, τις αξίες του, τις γνώσεις του, τις ανάγκες του, τις 
εμπειρίες του (Saiti, 2015).Οι διαφωνίες ή οι συμφωνίες που προκύπτουν ανάμεσα στα 
άτομα ή τις ομάδες οδηγούν σε συγκρούσεις (Ghaffar, 2009).  

Η σχολική κοινότητα είναι ένας χώρος όπου μπορούν να εκδηλωθούν διάφορες 
συγκρούσεις και προστριβές καθώς είναι ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο συνυπάρχουν 
πληθώρα ανθρώπων. Σε κάθε σχολικό περιβάλλον συναναστρέφονται και αλληλεπιδρούν 
άτομα διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών στρωμάτων, διαφορετικού φύλου, 
διαφορετικής ηλικίας με διαφορετικούς στόχους και ενδιαφέροντα, όπως μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, διευθυντικά στελέχη, γονείς, παράγοντες τοπικής κοινωνίας κ.α. 
(Φασουλής, 2006). Αιτίες πραγματικών συγκρούσεων μπορεί να είναι: η συνεχής ροή νέων 
πληροφοριών και η έλλειψη πληροφοριών, η εσφαλμένη πληροφόρηση, η διαφορετική 
αντίληψη αναφορικά με το τι είναι ή δεν είναι σημαντικό, οι διαφορές στην ερμηνεία των 
δεδομένων και η διαφορετική εκτίμηση των δεδομένων ( Τριαντάρη, 2018). 

Στα πλαίσια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και των εργασιακών σχέσεων 
πολλοί ερευνητές αναφέρουν πως οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες μεταξύ των μελών των 
ομάδων είναι αναπόφευκτες και αναμενόμενες. Αυτό όμως που επιδρά καταλυτικά στα 
αποτελέσματα της σύγκρουσης, τόσο σε ότι αφορά στην δυναμική της ομάδας, όσο και 
στην αποδοτικότητα της, είναι ο τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων. 

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία στην οποία ένας ουδέτερος τρίτος βοηθάει 
τα μέρη που έχουν μια διαφορά να κατανοήσουν καλύτερα την κατάστασή τους και να 
συναισθανθούν ο ένας τον άλλον, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους και να οδηγηθούν 
σε αποδεκτές λύσεις (Τριαντάρη, 2018).Ο Αριστοτέλης εισήγαγε τη Διαμεσολάβηση επί 
της πράξης έχοντας ως στόχο την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Ο θεσμός αυτός της 
Διαμεσολάβησης υπάρχει στην Ελλάδα από την πολιτική οργάνωση της πόλης-κράτους 
καθώς οι διαπραγματεύσεις και οι συγκρούσεις ανήκουν φύσει στον πολιτικό άνθρωπο.  Ο 
θεσμός της διαμεσολάβησης εμφανίζεται από το 1976, ο εισηγητής του θεσμού αυτού στις 
Η.Π.Α είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Φράνκ Σάντερ ο οποίος την 
παρουσίασε ως την λύση για την αποσυμφόρηση του αμερικανικού δικαστικού 
συστήματος. Στην Ελλάδα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης μετά τη Σύσταση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισήχθη με το 
νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» ο θεσμός της 
Διαμεσολάβησης (Σκορδάκη, 2012). 
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Έναυσμα για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας διετέλεσε η προσωπική 
μου διαπίστωση έντονης ύπαρξης συγκρούσεων στις σχολικές κοινότητες, και πιο 
συγκεκριμένα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις συγκρούσεις και την διαμεσολάβηση. Στο 
δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση και περιγράφονται τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, η ποσοτική ανάλυσή τους και η 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄- ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 Κεφάλαιο 1ο - Συγκρούσεις  

1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση  

Η έννοια της σύγκρουσης στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης έχει 
αποτελέσει πεδίο ενδιαφέροντος και μελέτης για πολλούς ερευνητές εδώ και πολλές 
δεκαετίες. Μία από τις πρώτες ερευνήτριες που διερεύνησαν το ζήτημα είναι η Follet 
(1973), η οποία υποστηρίζει πως τα προβλήματα συνεργασίας μέσα σε μία επιχείρηση ή 
έναν οργανισμό συχνά δεν επιλύονται, αλλά οδηγούν σε συγκρούσεις είτε ανάμεσα σε δύο 
άτομα (πχ, ανάμεσα σε δύο εργαζόμενους ‘η ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο και τον 
προϊστάμενο του), είτε μεταξύ ομάδων.  

 Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται από την ίδια στις περισσότερες περιπτώσεις από 
την διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών χρησιμοποιούνται τρεις εναλλακτικές 
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων: η δύναμη, ο συμβιβασμός ή / και η 
ενσωμάτωση (Follet, 1973). Σε ότι αφορά στους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται 
οι εντάσσεις μία γενικευμένη άποψη υποστηρίζει πως η σύγκρουση οφείλεται εν μέρει 
στην εξειδίκευση και στην ρουτίνα που δημιουργεί η μαζική παραγωγή και από την άλλη 
στην μη αποδεκτή συμπεριφορά των εργαζομένων σε ότι αφορά στην δουλειά τους μέσα 
στην επιχείρηση (Rahim, 2002). 

 Γενικότερα, όπως προκύπτει και από την μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και 
αρθρογραφίας φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ερευνητών στο γεγονός πως οι 
ομάδες εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού αναπτύσσονται σε βαθμίδες ενώ, οι 
συγκρούσεις συμβαίνουν φυσιολογικά καθώς οι ομάδες προσπαθούν να φτάσουν μία 
συγκεκριμένη παραγωγική βαθμίδα (McGrath, 1997).  

 Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν οι Corey και Corey (1992) με την πάροδο του 
χρόνου, οι συγκρούσεις εκδηλώνονται μέσα από μία ποικιλία μορφών και πλαισίων όπου 
όμως η υπόσταση της ομάδας είναι απαραίτητη καθώς χωρίς αυτήν η επέκταση της 
σύγκρουσης μπορεί να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.  

 Η έννοια της σύγκρουσης στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης έχει 
αποτελέσει πεδίο ενδιαφέροντος και μελέτης για πολλούς ερευνητές εδώ και πολλές 
δεκαετίες. Μία από τις πρώτες ερευνήτριες που διερεύνησαν το ζήτημα είναι η Follet 
(1973), η οποία υποστηρίζει πως τα προβλήματα συνεργασίας μέσα σε μία επιχείρηση ή 
έναν οργανισμό συχνά δεν επιλύονται, αλλά οδηγούν σε συγκρούσεις είτε ανάμεσα σε δύο 
άτομα (πχ, ανάμεσα σε δύο εργαζόμενους ή ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο και τον 
προϊστάμενο του), είτε μεταξύ ομάδων.  

 Σε ότι αφορά στην εννοιολογική αποσαφήνιση της σύγκρουσης, οι ορισμοί που 
έχουν δοθεί μέχρι και σήμερα είναι πολλοί και ποικίλοι ανάλογα με το πρίσμα υπό το οποίο 
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εξετάζεται. Ένας από τους πρώτους ορισμούς είναι αυτός του McGrath (1997) σύμφωνα 
με τον οποίο η σύγκρουση αποτελεί «μία διαφωνία μεταξύ των ανθρώπων σε ότι αφορά τις 
αναφορές και τις τοποθετήσεις τους, λόγω των συστηματικά διαφορετικών δομών τους». 
Αντίστοιχα, οι Wall και Callister (1995) ορίζουν την σύγκρουση ως «την διαδικασία κατά 
την οποία το ένα μέρος αντιλαμβάνεται ότι τα ενδιαφέροντα του είναι αντίθετα ή 
επηρεάζονται αρνητικά από το άλλο μέρος».  

 Από τους παραπάνω ορισμούς μπορούμε να συμπεράνουμε πως η έννοια της 
σύγκρουσης αποτελεί μία αρνητική κατάσταση κοινωνικών συμβάντων, σε αντίθεση με 
την συνεργασία η οποία θεωρείται ότι αποτελεί μία υγιή κατάσταση συμβάντων. Κατά 
συνέπεια, η σύγκρουση αναφέρεται στις διαφωνίες που προκύπτουν ανάμεσα σε άτομα ή 
σε ομάδες ατόμων λόγω διαφορετικών απόψεων, αντιλήψεων και πιστεύω με αποτέλεσμα 
να επηρεάζεται αρνητικά η μεταξύ τους συνεργασία και η αποδοτικότητά τους (Rahim, 
2002). 

 Ειδικότερα σε ότι αφορά στις συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες ατόμων, ερευνητές 
αναφέρουν πως η σύγκρουση αποτελεί μία αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερες ομάδες ατόμων, όπου η μία ομάδα θεωρεί πως η άλλη (ή οι άλλες ομάδες) 
παρεμποδίζουν τις προσπάθειες της πρώτης να πετύχει τους στόχους της ενώ, σύμφωνα με 
τον Jones (2000) μία σύγκρουση ξεκινά να εκδηλώνεται όταν μία ομάδα προσπαθεί να 
επιτύχει τα συμφέροντα της, εις βάρος των συμφερόντων των άλλων ομάδων.  

 Στα πλαίσια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και των εργασιακών σχέσεων 
πολλοί ερευνητές αναφέρουν πως οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες μεταξύ των μελών των 
ομάδων είναι αναπόφευκτες και αναμενόμενες. Αυτό όμως που επιδρά καταλυτικά στα 
αποτελέσματα της σύγκρουσης, τόσο σε ότι αφορά στην δυναμική της ομάδας, όσο και 
στην αποδοτικότητα της, είναι ο τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων από τον επικεφαλή 
της ομάδας . 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως στα πλαίσια της οργάνωσης των 
επιχειρήσεων και της διαχείρισης των συγκρούσεων δεν αναφέρεται ως αναγκαία 
στρατηγική η αποφυγή, η μείωση ή η εξάλειψη των συγκρούσεων, αλλά ο σχεδιασμός 
αποτελεσματικών στρατηγικών με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των μη 
λειτουργικών στοιχείων της σύγκρουσης και παράλληλα η ενδυνάμωση των λειτουργικών 
της στοιχείων (Menon et.al, 1996).   

 Ειδικότερα, όπως αναφέρεται τα μη λειτουργικά στοιχεία της σύγκρουσης οδηγούν 
τους συμμετέχοντες σε αυτήν στην ανάπτυξη στερεοτύπων και προσωπικών 
αντιπαλοτήτων (πχ, με τη μορφή προσωπικών επιθέσεων) επηρεάζοντας με αυτόν τον 
τρόπο αρνητικά τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, είτε αυτοί βρίσκονται στο ίδιο 
ιεραρχικό επίπεδο, είτε σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα (υφιστάμενος - προϊστάμενος), 
είτε μεταξύ διαφορετικών τμημάτων στην ίδια επιχείρηση, κλπ. Αντίθετα, τα λειτουργικά 

 

 



11 
 

 στοιχεία της σύγκρουσης εστιάζουν σε διαφωνίες που αφορούν κατά κύριο λόγο στα 
καθήκοντα της εργασίας και κατ’ επέκταση στη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων 
μέσα από την ανταλλαγή απόψεων (Rahim, 2001).  

 Ολοκληρώνοντας πρέπει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τη θεωρία των 
συγκρούσεων, εντοπίζεται η παραδοσιακή άποψη, όπου η σύγκρουση είναι 
δυσλειτουργική και οφείλεται στην φτωχή επικοινωνία και στην κακή διοίκηση και τις 
κακές εργασιακές σχέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύγκρουση είναι αρνητική και για 
το λόγο αυτό η διοίκηση πρέπει να εντοπίσει τις αιτίες δημιουργίας της, να την 
αντιμετωπίσουν και να επαναφέρουν ένα κλίμα ισορροπίας στις ομάδες (Jameson, 1999).  

 Τέλος, σύμφωνα με την θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, η παρουσία των 
συγκρούσεων στις ομάδες είναι φυσική και αναμενόμενη και για το λόγο αυτό μπορεί να 
λειτουργήσει ως πλεονέκτημα σε μία ομάδα σε πολλές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να μάθουν να τις αποδέχονται και να 
συνυπάρχουν με αυτές. Αντίστοιχα, σε άλλες θεωρίες οι συγκρούσεις ενθαρρύνονται ως 
ένα μέσο εισαγωγής των αλλαγών και καθιέρωσης νέων δομών και συνθηκών σε μία 
επιχείρηση ή έναν οργανισμό (Jones, 2000). Στα πλαίσια αυτά η διατήρηση των 
λειτουργικών συγκρούσεων μπορεί να οδηγήσει στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας και 
της κριτικής σκέψης και κατά συνέπεια στην επίλυση ουσιαστικών προβλημάτων, αλλά 
και στην επίτευξη υψηλών επιπέδων αποδοτικότητας (Polychroniou, 2005). 

1.2 Τύποι συγκρούσεων 

Ο τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος 
της επιχείρησης ή του οργανισμού εντός των οποίων λαμβάνει χώρα η σύγκρουση, πχ. 
ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας, ενώ σε ότι αφορά στην οργανωτική διάσταση σε κάθε είδος 
οργανισμού η σύγκρουση μπορεί να εμφανιστεί τόσο εντός των πλαισίων ενός οργανισμού 
(intraorganizational conflict), όσο και ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους οργανισμούς 
(interorganizational conflict) (Kenneth, 1992). 

 Πολλοί είναι οι ερευνητές που έχουν μελετήσει τόσο την έννοια, όσο και τους 
τύπους συγκρούσεων, αλλά και τους τρόπους διαχείρισης τους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι Shapiro και Rosen (1994), οι οποίοι διακρίνουν τις συγκρούσεις 
σε συγκρούσεις προσωπικότητας, σε συγκρούσεις διαδικασίας και σε συγκρούσεις 
κατανομής πόρων ενώ, οι ίδιοι ερευνητές λίγα χρόνια αργότερα τυποποίησαν τις δύο 
τελευταίες κατηγορίες συγκρούσεων σε  μία, ως συγκρούσεις καθήκοντος.  

 Σε άλλες μελέτες, οι συγκρούσεις διακρίνονται σε υποκειμενικές και 
αντικειμενικές συγκρούσεις, δηλαδή στις συγκρούσεις που δημιουργούνται λόγω 
διαφορών σε αξίες, πιστεύω και αντιλήψεις ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού ή της 
επιχείρησης και σε αντικειμενικές συγκρούσεις, οι οποίες αφορούν τις διαφωνίες που 
σχετίζονται με μετρήσιμα μεγέθη, όπως είναι οι αμοιβές, οι υλικοί πόροι, κλπ. (Deutch, 
1991). 
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 Άλλοι ερευνητές αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση, δηλαδή κατηγοριοποιούν 
τις συγκρούσεις ως συγκρούσεις καθήκοντος, αναφέροντας πως αυτού του τύπου οι 
συγκρούσεις εκδηλώνονται όταν τα μέλη μιας ομάδας διαφωνούν ως προς το περιεχόμενο 
και την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και καθηκόντων λόγω διαφορετικών 
πεποιθήσεων, αντιλήψεων και απόψεων και αναφέρουν, πως υπάρχουν και οι συγκρούσεις 
σχέσεων, οι οποίες εκδηλώνονται ως διαφωνίες μεταξύ των μελών μιας ομάδας λόγω των 
χαρακτηριστικών των διαπροσωπικών τους σχέσεων και επαφών και συνήθως 
χαρακτηρίζονται από εντάσεις και αμοιβαία ενόχληση (Jehn, 1997). 

 Μελετώντας τα διαθέσιμα στοιχεία από την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία 
σχετικά με τους τύπους συγκρούσεων που δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον 
προκύπτουν οι εξής τύποι συγκρούσεων: 

Οριζόντιες και κάθετες συγκρούσεις  

 Οριζόντιες είναι οι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε άτομα ή 
τμήματα που έχουν παρόμοια ισοδύναμη εξουσία μέσα στον οργανισμό ενώ, κάθετες είναι 
οι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα στην κλίμακα της 
διοικητικής ιεραρχίας (Kenneth, 1992). 

Επίσημες και ανεπίσημες συγκρούσεις 

 Οι συγκρούσεις επίσημου χαρακτήρα αφορούν σε παραβιάσεις που σχετίζονται με 
τις επίσημες διαδικασίες στα πλαίσια του οργανισμού ή της επιχείρησης, αλλά και στην 
περίπτωση όπου ορισμένα μέλη του οργανισμού ή τη επιχείρησης εκδηλώνουν μη 
ορθολογική συμπεριφορά με βάση τα πρότυπα που έχουν τεθεί (Jameson, 1999).   

 Αντίστοιχα, οι συγκρούσεις ανεπίσημου χαρακτήρα δεν αφορούν σε επίσημες 
διαδικασίες και πρότυπα του οργανισμού ή της επιχείρησης και κατά κύριο λόγο 
λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε άτομα του οργανισμού που έχουν διαφορετικά πιστεύω και 
αξίες σε ότι αφορά στην επίλυση μιας συγκεκριμένης εργασίας ή την κατανομή των πόρων 
(Robbins, 1993).  

Ταυτόχρονα, μία σημαντική διάκριση των συγκρούσεων που συναντάται σε έναν μεγάλο 
αριθμό ερευνών και μελετών είναι η διάκριση που αφορά στο είδος των σχέσεων και τη 
θέση των ατόμων στον οργανισμό που εμπλέκονται σε αυτήν. Έτσι, οι συγκρούσεις μπορεί 
να είναι ενδοπροσωπικές ή διαπροσωπικές, ενδό-ομαδικές, συγκρούσεις ανάμεσα σε 
ομάδες, αλλά και δυσλειτουργικές ή λειτουργικές (Maxwell et.al., 2010; Damianakis, 
2017).  

 Πιο συγκεκριμένα:  

Ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις 

 Ενδοπροσωπική είναι η σύγκρουση που εκδηλώνεται μέσα στο ίδιο το άτομο λόγω 
των αντιπαραθέσεων των δικών του ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων και αξιών (Maxwell 
et.al., 2010). Στα πλαίσια αυτά πολλές φορές το άτομο πρέπει να επιλέξει μεταξύ 
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αντιφατικών αλλά υποχρεωτικών λύσεων, με συνέπεια να έρχεται αντιμέτωπο με 
αντικρουόμενες προσδοκίες και έτσι να βιώνει σύγχυση και αβεβαιότητα και κατά 
συνέπεια  «εργασιακό» στρες (Damianakis, 2017). 

 Αντίστοιχα, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερα άτομα τα οποία έχουν διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και σκοπούς. 
Γενικότερα μπορούμε να πούμε πως οι διαπροσωπικές συγκρούσεις είναι οι συγκρούσεις 
που λαμβάνουν χώρα σε μία κοινωνική οργάνωση και μπορούν να επηρεάσουν τη δομή 
και τη λειτουργία της. Τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτόν τον τύπο σύγκρουσης μπορούν 
να βρίσκονται στο ίδιο ιεραρχικά επίπεδο, δηλαδή να παρουσιάζουν ομότιμες σχέσεις ή 
σε διαφορετικό ιεραρχικά επίπεδο (πχ, υφιστάμενος - προϊστάμενος) ενώ, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα ερευνών (Zakari et.al., 2010) οι διαπροσωπικές συγκρούσεις αποτελούν τον 
πιο κοινό τύπο συγκρούσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Maxwell et.al., 2010). 

Ενδο-ομαδικές συγκρούσεις 

 Οι συγκρούσεις σε μία ομάδα εκδηλώνονται μεταξύ των μελών μιας ομάδας και 
σχετίζονται με την κατανομή των ρόλων εντός της ομάδας, αλλά και το είδος των σχέσεων 
που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν (Zakari et.al., 2010). Αυτός ο τύπος συγκρούσεων 
προκύπτει όταν τα μέλη της ομάδας δεν λειτουργούν ως ομάδα με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται προβλήματα συνεργασίας τα οποία αφορούν κυρίως στην 
αναβλητικότητα δράσεων και λήψης αποφάσεων, αλλά και με τη σπατάλη χρόνου λόγω 
διαφωνιών και μη τήρησης των κανόνων και των διαδικασιών. Τέλος, πολλές συγκρούσεις 
αυτού του τύπου λαμβάνουν χώρα λόγω έλλειψης υπευθυνότητας μιας και το άτομο στα 
πλαίσια λειτουργίας της ομάδας μεταβιβάζει την προσωπική του ευθύνη και στα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας (Lewicki et.al., 2004). 

Συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων 

Οι συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων εκδηλώνονται μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ομάδων, τμημάτων ή οργανισμών και αφορούν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον της ομάδας 
είτε στο εξωτερικό της, και οφείλονται κυρίως σε ζητήματα οριοθέτησης του πεδίου 
ελέγχου της κάθε ομάδας αλλά και της κατανομής των πόρων (Rahim, 2001). Στο σημείο 
αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως οι ομάδες μέσα σε έναν οργανισμό ή μιας επιχείρησης 
δημιουργούνται είτε από την ίδια την διοίκηση, η οποία καθορίζει με σαφή τρόπο τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της ομάδας και για το λόγο αυτό οι ομάδες αποκαλούνται 
τυπικές, είτε προκύπτουν μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις των εργαζομένων, με σκοπό να 
ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ή ψυχολογικές ανάγκες των μελών τους και για το λόγο 
αυτό αποκαλούνται άτυπες (Lewicki et.al., 2004). 

Λειτουργικές και δυσλειτουργικές συγκρούσεις 

 Για τη διάκριση των συγκρούσεων σε λειτουργικές και δυσλειτουργικές έγινε 
αναφορά στην προηγουμένη ενότητα. Ωστόσο αυτού του τύπου η διάκριση συγκρούσεων 
συναντάται ιδιαίτερα συχνά σε έρευνες και μελέτες κυρίως λόγω των συνεπειών που 
επιφέρουν σε έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Η διάκριση αυτή στηρίζεται στον τρόπο 
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με τον οποίο το κάθε άτομο ή ομάδα αντιλαμβάνεται τη φύση και το μέγεθός μιας 
σύγκρουσης, διαχειρίζεται τις εντάσεις και επιλύει τις διαφορές (Zakari et.al., 2010). 

 Οι λειτουργικές συγκρούσεις εκδηλώνονται όταν το αντικείμενο της διαφωνίας 
αφορά στα εργασιακά και το γνωστικό αντικείμενο της εργασίας με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία διαφωνιών από τα μέλη της ομάδας (ή διαφορετικές ομάδες μεταξύ τους) 
κυρίως για τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων ή την διαδικασία υλοποίησης τους (Jehn, 
1997). Ονομάζονται λειτουργικές καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η 
αποτελεσματική διαχείριση τους αποτελεί μία υγιή διαδικασία κατά την οποία παράγονται 
νέες ιδέες και αναζητούνται λύσεις συνεργασίας σε κοινά προβλήματα, γεγονός που οδηγεί 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού ενισχύοντας παράλληλα την 
ατομική και ομαδική απόδοση (Jameson, 1999). 

 Αντίστοιχα, οι δυσλειτουργικές συγκρούσεις δημιουργούνται όταν οι διαφωνίες 
μεταξύ ατόμων ή ομάδων έχουν περισσότερο συναισθηματικό και όχι λογικό χαρακτήρα, 
γεγονός που κλιμακώνει την κρίση. Ο συναισθηματικός αυτός χαρακτήρας μειώνει την 
εργασιακή απόδοση, αλλά και την ικανοποίηση των μελών του οργανισμού με αποτέλεσμα 
το άτομο ή τα μέλη της ομάδας να θεωρούν πως η σύγκρουση είναι προσωπική (λόγω 
διαφωνίας ή αντίθετων απόψεων, κλπ.) και όχι εργασιακή (Lewicki et.al., 2004). Στα 
πλαίσια αυτά η σύγκρουση μπορεί να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις με καταστροφικές 
συνέπειες τόσο για τα εμπλεκόμενα μέλη, όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό καθώς τα 
άτομα γίνονται σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικά προσπαθώντας να επιβληθούν και να 
«κερδίσουν» τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη  (Rahim,2002). 
 

1.3 Αποτελέσματα Συγκρούσεων 

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι συνέπειες που δημιουργούν οι συγκρούσεις τόσο στα 
ίδια τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές, όσο και στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις 
όπου εργάζονται. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, ανάλογα με τα αίτια που 
προκαλούν τις συγκρούσεις, αλλά και τη διαχείριση τους από τα εμπλεκόμενα άτομα και 
τη διοίκηση, οι συνέπειες μπορεί να είναι είτε θετικές, είτε αρνητικές τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο (Patton, 2014). 

Θετικές συνέπειες 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι συγκρούσεις αν αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά μπορεί να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στον εργασιακό χώρο (Brinkert, 
2010). Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αφορούν στη βελτίωση της οργάνωσης του 
οργανισμού, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων ή διάφορων καταστάσεων, 
τη βελτίωση της επικοινωνίας των μελών μιας ομάδας, αλλά και τον τρόπο οργάνωσης και 
τυποποίησης της εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, οι συγκρούσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
ευεργετικές για τα εμπλεκόμενα άτομα ή τις ομάδες καθώς, προωθούν την καινοτομία και 
την δημιουργικότητα, παρέχουν κίνητρα βελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης ενώ 
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ταυτόχρονα, ενισχύουν την ομαδική συνοχή και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη υγιών 
σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας (Msila, 2012). 

 Αντίστοιχα θετικές μπορεί να είναι και οι συνέπειες για την επιχείρηση ή τον 
οργανισμό καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγκρούσεις αναδεικνύουν βαθύτερα 
προβλήματα και έτσι συμβάλλουν στην επαναξιολόγηση των καταστάσεων που έχουν 
διαμορφωθεί και στην δημιουργική επίλυση των προβλημάτων (Balay, 2006). 
Ταυτόχρονα, αν και για τους περισσοτέρους ανθρώπους η λέξη σύγκρουση μπορεί να 
ερμηνεύεται αρνητικά εντούτοις, η άμεση και αποτελεσματική της διαχείριση μπορεί να 
συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων να ολοκληρώσουν με 
επιτυχία τα καθήκοντά τους, αλλά  και του ρόλου τους στον οργανισμό (Rahim, 2002). 

 Αντιθέτως, όταν οι συγκρούσεις δεν αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά, 
οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση του εργασιακού στρες, μείωση της 
παραγωγικότητάς τους, αλλά και σημαντική μείωση της αποδοτικότητας τους υπό την 
έννοια των έργου που παρέχουν για την επιχείρηση ή τον οργανισμό (Balay, 2006). 

Αρνητικές συνέπειες 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών σε διάφορους εργασιακούς χώρους, οι 
συγκρούσεις αποτελούν πηγή χρόνιου στρες και άγχους, δημιουργούν ψυχολογική και 
συναισθηματική δυσφορία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αυξημένη 
επαγγελματική εξουθένωση (Διλιντάς, 2010). Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά 
και σε μεγάλο βαθμό την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό του ατόμου ενώ, όταν το 
άτομο αντιμετωπίζει συνεχώς συγκρούσεις στο εργασιακό του περιβάλλον επηρεάζεται 
αρνητικά και η επίδοση του στην εργασία, μειώνεται η εργασιακή του ικανοποίηση και 
κατά συνέπεια, εμποδίζεται η αποτελεσματικότητα της ομάδας, αλλά και ολόκληρου του 
οργανισμού (McGrane et.al., 2005). 

 Ταυτόχρονα, παρατηρείται πως οι διαπροσωπικές συγκρούσεις έχουν σημαντικές 
αρνητικές συνέπειες στα εμπλεκόμενα μέρη καθώς αυτά παρουσιάζουν κενά μνήμης, 
μικρότερη ικανότητα συγκέντρωσης και μειωμένη πρόσληψη τροφής ενώ, το στρες που 
δημιουργεί η σύγκρουση μπορεί να παράγει ψυχοσωματικές ασθένειες, όπως πόνο στο 
στομάχι, πονοκέφαλο, κατάθλιψη και άγχος με πολλές έρευνες να συσχετίζουν θετικά τη 
διαδικασία σύγκρουσης με την κατάθλιψη και την απελπισία (Patton, 2014). 

 Οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων ωστόσο δεν αφορούν μόνο στο επίπεδο 
της εργασιακής απόδοσης και της ψυχολογικής και συναισθηματικής κατάστασης του 
ατόμου. Οι συγκρούσεις μπορεί να επιφέρουν και αρνητικές οικονομικές συνέπειες στο 
άτομο είτε άμεσα (πχ, δικαστικά έξοδα), είτε έμμεσα (πχ, δυσφήμιση) (Brinkert, 2010). 
Ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις οι συγκρούσεις μπορεί να βλάψουν μόνιμα την ομαδική 
εργασία, τις επαγγελματικές και διαπροσωπικές σχέσεις με αποτέλεσμα τη διακοπή της 
επικοινωνίας και άρα της συνεργασίας των ατόμων, το οποίο με τη σειρά του, μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης τόσο των εργαζομένων, όσο και ολόκληρου του 
οργανισμού (Koulouri et.al., 2015). 
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 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως οι συγκρούσεις μπορεί να επιφέρουν 
ποικίλες αρνητικές συνέπειες τόσο στα άτομα και τις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτές, 
όσο και σε έναν ολόκληρό οργανισμό ενώ, κατά κύριο λόγο είναι ιδιαίτερα δαπανηρές για 
τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς καθώς, μειώνεται η παραγωγικότητα, η απόδοση 
και το ηθικό των εργαζομένων, αυξάνεται ο χρόνος και οι πόροι που δαπανώνται για την 
επίλυση τους ενώ, ιδιαίτερα αρνητικές είναι επιπτώσεις που δημιουργούνται από τις 
απουσίες και τις αποχωρήσεις των εργαζομένων λόγω του στρες και της πίεσης που 
προκαλούν οι συγκρούσεις (Balay, 2006). 

1.4 Διαχείριση συγκρούσεων 

Σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν δοθεί η διαχείριση συγκρούσεων αφορά στη 
«συστηματική διαδικασία που στοχεύει στην εύρεση αμοιβαίων ικανοποιητικών 
αποτελεσμάτων για τα συγκρουόμενα μέρη» (Balay, 2006). Τα αποτελέσματα αυτά 
συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και την επίτευξη των στόχων τόσο των 
συγκρουόμενων ομάδων, όσο και ολόκληρου του οργανισμού ενώ, όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω το ζητούμενο για ένα υγιή οργανισμό είναι οι συγκρούσεις να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά μόλις εμφανίζονται και όχι να επιλύονται αφού πρώτα εκδηλωθούν 
(Rahim, 2001). 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών 
που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις επιπτώσεις των συγκρούσεων σε έναν 
οργανισμό, τα αποτελέσματα έδειξαν πως περίπου το 20% του εργασιακού χρόνου των 
εργαζομένων δαπανάται για τη διαχείριση των συγκρούσεων γεγονός που μεταφράζεται 
σε σημαντική σπατάλη πόρων (χρόνος, αμειβόμενες εργατοώρες που χάνονται, κλπ.) 
(Brinkert, 2010). 

 Ωστόσο, όπως προκύπτει από την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία δεν υπάρχει 
ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων, δηλαδή μία κατάλληλη στρατηγική 
που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλους τους οργανισμούς. 
Κάθε άτομο, ομάδα ή οργανισμός είναι υπεύθυνοι για την επιλογή της κατάλληλης 
στρατηγικής διαχείρισης των συγκρούσεων ανάλογα με το περιεχόμενο του προβλήματος 
και τα εμπλεκόμενα μέρη ενώ, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των συγκρούσεων σε 
πρώιμο στάδιο φαίνεται να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους (Balay, 2006). 

 Σε ότι αφορά στην διαχείριση των συγκρούσεων, τα άτομα και οι ομάδες τείνουν 
να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις εφαρμόζοντας διάφορα μοντέλα συμπεριφοράς. 
Σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο διαχείρισης συγκρούσεων Thomas-
Kilman (Thomas Kilman Conflict Model) υπάρχουν πέντε κοινές προσεγγίσεις ή 
στρατηγικές για την επίλυση συγκρούσεων: η αποφυγή, ο ανταγωνισμός, η υποχώρηση, ο 
συμβιβασμός και η συνεργασία (Kilmann and Thomas, 1975).  

 Πιο συγκεκριμένα:  

Αποφυγή (Avoiding) 
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 Η στρατηγική της αποφυγής χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο όταν το σημείο 
διαφωνίας είναι μικρής σημασίας και ενδιαφέροντος για τους ατομικούς ή ομαδικούς 
στόχους. Δεν αποτελεί μία δραστική στρατηγική γιατί μπορεί να διαιωνίσει ένα πρόβλημα 
ωστόσο, είναι κατάλληλη στις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο της σύγκρουσης είναι 
ασήμαντο, είτε το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όφελος. Γενικότερα, η αποφυγή 
στοχεύει στην αναβολή της διαπραγμάτευσης σε μελλοντικό χρόνο και περιλαμβάνει την 
απομάκρυνση από μια απειλή η οποία είναι αντιληπτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με 
άμεση συνέπεια οι ατομικοί στόχοι αλλά και οι στόχοι τρίτων να μένουν 
απραγματοποίητοι.  

Ανταγωνισμός (Competiting) 

 Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται όταν η μια πλευρά ενδιαφέρεται για την 
επικράτηση των συμφερόντων της σε βάρος της άλλης πλευράς, χωρίς να εστιάζει στο 
γενικό συμφέρον. Στη στρατηγική αυτή η συνεργασία δεν αποτελεί βασική επιδίωξη. 
Αντιθέτως, βασικός σκοπός είναι η επικράτηση της μίας πλευράς σε βάρος της άλλης ενώ, 
δεν υπάρχει επικοινωνία και διάλογος ανάμεσα στις συγκρουόμενες πλευρές. Γενικότερα, 
χρησιμοποιείται σε επείγουσες καταστάσεις όπου απαιτείται η γρήγορη λήψη αποφάσεων 
και δεν υπάρχει χρόνος για διάλογο ή ανταλλαγή απόψεων (Blake and Mouton, 1964).  

Υποχώρηση (Accomodation)  

 Κατά την εφαρμογή της στρατηγικής υποχώρησης επιλέγεται η διατήρηση των 
καλών σχέσεων με την συγκρουόμενη πλευρά και δεν αποτελεί μία διεκδικητική 
στρατηγική, ούτε και ευνοεί την συνεργασία αλλά παρουσιάζεται ως μία πράξη καλής 
θέλησης καθώς, η ικανοποίηση των συμφερόντων της άλλης πλευράς γίνεται εις βάρος 
των ατομικών ή ομαδικών συμφερόντων. Είναι κατάλληλη στις περιπτώσεις όπου το 
αντικείμενο της σύγκρουσης είναι ασήμαντο, είτε το κόστος είναι μεγαλύτερο από το 
όφελος. 

Συμβιβασμός (Compromising) 

 Στη στρατηγική του συμβιβασμού τα εμπλεκόμενα μέρη προσπαθούν να 
διατηρήσουν μία ενδιάμεση στάση, ώστε να φτάσουν αμοιβαία σε κοινά αποδεκτές 
αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Κατά κύριο λόγο 
εφαρμόζεται όταν και τα δύο μέρη είναι εξίσου ισχυρά και μέσω του συμβιβασμού 
επιλέγεται μία προσωρινή λύση και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται από μερική 
ικανοποίηση των δύο μερών. Γενικότερα, η στρατηγική του συμβιβασμού δεν θεωρείται 
κατάλληλη όταν τα προβλήματα που είναι για επίλυση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και 
απαιτούν αποτελεσματική εναρμόνιση στόχων όλων των εμπλεκόμενων μερών (Rahim, 
2001). 

Συνεργασία (Collaborating) 

 Η στρατηγική της συνεργασίας εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων με τις οποίες όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη θα φτάσουν σε αμοιβαίο όφελος και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
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τους. Αποτελεί την ιδανική στρατηγική και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων ή σχέσεων που δε μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο. 
Τέλος, αν και απαιτεί περισσότερο χρόνο για την εξεύρεση της ιδανικής λύσης ικανοποιεί 
και τις δύο πλευρές και για το λόγο αυτό δημιουργεί θετικά αποτελέσματα τόσο για τα 
άτομα και τις ομάδες, όσο και για τον οργανισμό.  

Άλλοι τρόποι διαχείρισης των συγκρούσεων 

Εκτός από τους παραπάνω τρόπους, στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία και 
αρθρογραφία προτείνονται και άλλοι τρόποι επίλυσης και διαχείρισης των συγκρούσεων 
στο εργασιακό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, ο Κάντας (1998), προτείνει τους παρακάτω 
τρόπους αντιμετώπισης της σύγκρουσης από τα στελέχη ενός οργανισμού στην περίπτωση 
όπου η πρόληψη δεν ήταν εφικτή: 

 Επιδίωξη δημιουργίας ομάδων με εξειδικευμένο προσωπικό, στοχεύοντας στην 
εκπαίδευση των μελών του οργανισμού, στην επίλυση των συγκρούσεων, αλλά και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικότερης επικοινωνίας 

 Διασφάλιση από την πλευρά της διοίκησης για την διαρκή και αποτελεσματική 
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των αντικρουόμενων μερών θέτοντας εκ νέου 
στόχους με όρια και κανόνες 

 Ενθάρρυνση και των δύο μερών για την επίλυση της σύγκρουσης με συζήτηση 

Ωστόσο, μία ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία μεθόδων διαχείρισης των συγκρούσεων είναι 
αυτή που αξιοποιεί την παρέμβαση τρίτων. Στην κατηγορία αυτή ο Πιντέλογλου (2000), 
αναφέρει ως πιθανούς τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων τη διαιτησία, τη 
διαμεσολάβηση, τη διευκόλυνση και τη διαπραγμάτευση. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Στη διαιτησία η ανάληψη της διαχείρισης της σύγκρουσης γίνεται από κάποιον ειδικό 
και η λύση επιβάλλεται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, του οποίου η απόφαση είναι 
δεσμευτική και για τα δυο μέρη (Tjosvold and Tjosvold, 1995; Masters and Albright, 
2002). 

β) Στη διαμεσολάβηση, ένα τρίτο μέρος αναλαμβάνει  τη διαχείριση της σύγκρουσης, 
βοηθώντας τους αντιμαχόμενους να καταλήξουν σε μια απόφαση / λύση. Η 
διαμεσολάβηση μπορεί να έχει επίσημο ή ανεπίσημο χαρακτήρα και ο διαμεσολαβητής 
μπορεί να επιδιώξει λύση είτε με αμοιβαίο όφελος, είτε ασκώντας πίεση  στο ένα μέρος 
προς μια κατεύθυνση, είτε εξασφαλίζοντας κάποια οφέλη στο ένα μέρος προκειμένου 
εκείνο να κάνει υποχωρήσεις, είτε με το να αφήσει τα δυο μέρη να λύσουν μόνα τους τη 
διαφορά τους, παραμένοντας ουδέτερος παρατηρητής ή συντονίζοντας απλά τις 
διαδικασίες (Κάντας, 1995; Greenberg and Baron, 2013).  

γ) Στη διευκόλυνση, η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε στρατηγική, όπου ένα τρίτο μέρος 
βοηθά τα συγκρουόμενα μέρη στο να πετύχουν μια συμφωνία (Masters and  Albright, 
2002). 
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δ) Στη διαπραγμάτευση όπου ένα τρίτο μέρος αναλαμβάνει την  επικοινωνία ανάμεσα στα 
συγκρουόμενα μέρη με σκοπό την ανεύρεση μιας από κοινού αποδεκτής λύσης (Κάντας, 
1995; Greenberg and Baron, 2013). 

1.5 Διαχείριση Συγκρούσεων στην εκπαίδευση 

Η διαχείριση των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες έχει αποτελέσει αντικείμενο 
σε πλήθος ερευνών ανά τον κόσμο με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα και προτάσεις 
για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση. Ωστόσο, 
λόγω του ότι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές 
παραμέτρους και κριτήρια δεν μπορούμε να ταξινομήσουμε με ασφάλεια τόσο τα 
αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη διαχείριση των συγκρούσεων σε μία 
σχολική μονάδα, όσο και τις προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί.  

Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών συγκλίνουν στο 
συμπέρασμα πως διαχείριση των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες, δεν 
διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες πρακτικές και τεχνικές που εφαρμόζονται σε κάθε 
εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, απαιτείται η κατάλληλη προσαρμογή των βασικών 
μεταβλητών και των προσδιοριστικών παραγόντων των συγκρούσεων, εστιάζοντας στα 
χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες του σχολικού περιβάλλοντος (Balay, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν πως για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες χρησιμοποιείται περισσότερο από τους υπεύθυνους 
(πχ, διευθυντής του σχολείου) η στρατηγική του συμβιβασμού για την επίλυση των 
διαφωνιών και των διενέξεων, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές και 
να διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα στα συγκρουόμενα μέρη μέσα από τη χρήση 
συμβιβαστικών στρατηγικών (Monchak 1994; Balay 2006).  

Ωστόσο όπως διαπιστώθηκε από άλλες έρευνες οι διαχειριστές των συγκρούσεων 
στις σχολικές μονάδες σε αρκετές περιπτώσεις εκτός από τον συμβιβασμό χρησιμοποιούν 
τη στρατηγική της εξομάλυνσης και της επιβολής (Balay, 2006), ενώ υποστηρίζεται πως 
η στρατηγική της επιβολής έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίλυση των διαφορών στις 
σχολικές μονάδες. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως η στρατηγική της επιβολής 
ή του καταναγκασμού όπως αλλιώς αναφέρεται περιλαμβάνει την επιβολή του τρόπου 
επίλυσης της σύγκρουσης από το πιο ισχυρό μέρος, χαρακτηρίζεται ως αυταρχικός τρόπος 
επίλυσης μιας σύγκρουσης και εφαρμόζεται κάθε φορά όπου απαιτείται άμεση δράση και 
η λήψη δυσάρεστων αποφάσεων (πχ. περικοπές, απολύσεις, κλπ.) (Πιντέλογλου, 2000). 

Γενικότερα όμως όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών που 
αφορούν στη διαχείριση των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες οι επικρατέστερες 
στρατηγικές που χρησιμοποιούνται είναι η αποφυγή, ο συμβιβασμός και η επιβολή (Chen 
and Tjosvold, 2002). Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί πως τα αποτελέσματα ερευνών 
δείχνουν πως οι παραπάνω στρατηγικές εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο για την 
διαχείριση των συγκρούσεων σε διαφορετικού τύπου σχολεία ή ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του διαχειριστή (πχ. φύλο) (Brewer et.al., 2002; Blackburn et.al., 2006).  
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Πιο συγκεκριμένα, στις έρευνες των McLay και Brown (2000) και Eckman (2004), 
αποδεικνύεται πως (α) το διοικητικό στυλ και η διαχείριση των συγκρούσεων σχετίζονται 
ελάχιστα με το φύλο του διαχειριστή και (β) υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ 
γυναικών και αντρών διαχειριστών των συγκρούσεων που προκύπτουν στα δημοτικά 
σχολεία, σε ότι αφορά στην επιλογή της στρατηγική διαχείρισης της σύγκρουσης.  

Στον αντίποδα όμως βρίσκονται και έρευνες τα αποτελέσματα των οποίων 
δείχνουν πως οι γυναίκες διευθύντριες καταφεύγουν και επιλέγουν κατά βάση την 
στρατηγική του συμβιβασμού για την επίλυση των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 
(Erickson, 1984), αλλά και στην στρατηγική της προσαρμογής σε αντίθεση με τους άντρες 
διευθυντές οι οποίοι είναι πιο ανταγωνιστικοί (Kruger, 1996). 

Τα χρόνια υπηρεσίας στην σχολική μονάδα δεν φαίνεται να αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα κατά την επιλογή στρατηγικής επίλυσης των συγκρούσεων σύμφωνα με την 
έρευνα των Henkin et.al. (2000), σε αντίθεση με το μέγεθος της σχολικής μονάδας, το 
οποίο φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την επιλογή της στρατηγικής των συγκρούσεων 
σύμφωνα με τον Rahim (2001). Πιο συγκεκριμένα, σε μεγάλες σχολικές μονάδες στις 
οποίες διαμορφώνονται πολυπληθείς σύλλογοι διδασκόντων, η στρατηγική του 
συμβιβασμού απαιτεί πολύ χρόνο και καλή θέληση από όλους τους εμπλεκόμενους και για 
το λόγο αυτό τις περισσότερες φορές δεν αποτελεί την κατάλληλη στρατηγική επίλυσης 
των συγκρούσεων σε αντίθεση με τις μικρότερες σχολικές μονάδες όπου οι σχέσεις μεταξύ 
των διδασκόντων είναι διαφορετικές με αποτέλεσμα και η επίλυση των συγκρούσεων να 
είναι διαφορετική (Brewer et.al., 2002). 

Στα παραπάνω συμπεράσματα καταλήγει και η έρευνα του Msila (2012) σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της οποία στις μεγάλες σχολικές μονάδες δημιουργούνται 
περισσότερες συγκρούσεις ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και για αυτό το λόγο οι 
διαχειριστές των συγκρούσεων χρησιμοποιούν λιγότερο μεθόδους αποφυγής και 
συμβιβασμού σε σχέση με τους διαχειριστές των συγκρούσεων σε μικρότερες σχολικές 
μονάδες ενώ, στην ίδια έρευνα ως ένας βασικός παράγοντας της αποτελεσματική 
διαχείρισης των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες αναφέρεται η σχολική κουλτούρα 
και η διαμόρφωση κλίματος συλλογικότητας και συλλογικής δράσης / συνεργασίας.  

Με την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων στα 
πλαίσια διαμόρφωσης συλλογικής δράσης ασχολήθηκαν οι Leithwood et.al. (2004), οι 
οποίοι υπογραμμίζουν τρείς κρίσιμους παράγοντες που μπορούν να εφαρμοστούν για 
αυτό: (α) η ανάπτυξη ικανοτήτων στους εκπαιδευτικούς ώστε να εργάζονται 
αποτελεσματικά, (β) η διαμόρφωση κατευθύνσεων για την ανάπτυξη κοινών στόχων, την 
παρακολούθηση των επιδόσεων και την προώθηση της επικοινωνίας και (γ) ο 
επανασχεδιασμός των συνεργατικών διαδικασιών για τη δημιουργία μιας παραγωγικής 
σχολικής κουλτούρας και τη δόμηση συνεργατικών διαδικασιών, με την αντίστοιχη 
τροποποίηση των οργανωτικών δομών που υπονομεύουν την συνεργασία.  

Η συλλογική δράση, αλλά και η κουλτούρα συνεργασίας σε ένα σχολείο φαίνεται 
να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικότητας κι σε άλλες έρευνες 
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όπως για παράδειγμα η έρευνα του Martinez (2004) σύμφωνα με τον οποίο η ανυπαρξία 
κουλτούρας συνεργασίας και συλλογικότητας, οδηγεί σε τεταμένες σχέσεις, συγκρούσεις 
και αναποτελεσματική λειτουργία των σχολείων.  

 Στα πλαίσια αυτά και με γνώμονα την συλλογικότητα από πολλούς ερευνητές 
προτείνεται ως κατάλληλη στρατηγική για την επίλυση και τη διαχείριση των 
συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες η δημιουργία ομάδων. Η ομαδική λειτουργία των 
εκπαιδευτικών οδηγεί ευκολότερα στην επίτευξη του οράματος και των στόχων που έχουν 
τεθεί από τη σχολική ομάδα ενώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εμπειρικών μελετών, οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί αποδέχτηκαν και αναγνώρισαν τη σημασία της ομαδικής και 
συνεργατικής δράσης για τη λειτουργία του σχολείου, αν και ορισμένοι αναφέρουν 
αδυναμία για αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων σε περιόδους συγκρούσεων λόγω 
της σύνθεσής τους (Msila, 2012).  

 Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως σε πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 
αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης στις συγκρούσεις 
στο σχολικό περιβάλλον, με πολλά επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής τους σε πολλές 
χώρες, αλλά και με τη δημιουργία ενός πλαισίου προτάσεων, κανόνων και χρήσιμων ιδεών 
ή οδηγών (guide) για τον τρόπο εφαρμογής τους (UNESCO 2002).  

1.5.1 Οι πηγές στη σχολική μονάδα 

Οι πιο συνήθεις πηγές σύγκρουσης στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία και τα αποτελέσματα ερευνών είναι (Σαΐτης, 2002): 

• Η κακή επικοινωνία: η κακή κωδικοποίηση των μηνυμάτων, οι κακές διαπροσωπικές 
σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών ή μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, αλλά 
και η κακή επιλογή χρόνου και χώρου για την επίλυση μιας σύγκρουσης ή τη διευθέτηση 
ενός ζητήματος  

• Το σχολικό κλίμα: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε ορισμένα σχολεία έχει 
αναπτυχθεί κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού ενώ σε άλλα οι 
εκπαιδευτικοί έχουν ελάχιστα κοινά και συγκρούονται με κάθε ευκαιρία, γεγονός που 
επηρεάζει όχι μόνο την διαχείριση των συγκρούσεων, αλλά και την συνολική 
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 

• Η αντιπαράθεση τυπικών και άτυπων ομάδων: Σε μία σχολική μονάδα συχνά  
δημιουργούνται άτυπες ομάδες οι οποίες στηρίζονται σε κάποια κοινά χαρακτηριστικά 
όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις και φυσικά τυπικές ομάδες (πχ, σύλλογος διδασκόντων) 
οι οποίες δεν στηρίζονται σε κοινά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων αλλά 
δημιουργούνται για τυπικούς, λειτουργικούς και οργανωτικούς λόγους.  

• Η αλληλεξάρτηση: σε μια σχολική μονάδα συχνά δημιουργείται αλληλεξάρτηση 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς καθώς για να εκτελεστεί μία εργασία απαιτείται η μεταξύ 
τους συνεργασία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά συγκρούσεις. 
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• Οι οργανωτικές αδυναμίες: σε πολλές περιπτώσεις μέσα σε μία σχολική μονάδα τα 
καθήκοντα, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών δεν διασαφηνίζονται με 
αποτέλεσμα συχνά να δημιουργούνται εντάσεις και συγκρούσεις.  

• Το εργασιακό καθεστώς: σε πολλές περιπτώσεις το εργασιακό καθεστώς των 
εκπαιδευτικών (πχ, μόνιμοι - αναπληρωτές, πλήρες - μειωμένο ωράριο, κλπ. ) δημιουργούν 
συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου 
σε μια σχολική μονάδα ή οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να δυσκολεύονται σημαντικά να 
συνεργαστούν με το σύλλογο διδασκόντων και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ενώ συχνά 
αναφέρουν σημαντικές δυσκολίες ενσωμάτωσης στην ομάδα του συλλόγου. 

• Τα αντικρουόμενα συμφέροντα: η οικονομική ενίσχυση προς στις σχολικές μονάδες για 
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τις περισσότερες φορές είναι περιορισμένη, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.   

1.5.2 Ο σχολικός ηγέτης στη διαχείριση των συγκρούσεων 

Ο ρόλος του διευθυντή στη σύγχρονη σχολική μονάδα μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως ένας ιδιαίτερα πολύπλοκος και απαιτητικός ρόλος καθώς, καλείται να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός έργου, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση  
των διοικητικών εντολών των αρμόδιων φορέων (Σαΐτης, 2008). 

 Σύμφωνα με τη διεθνή, αλλά και την εγχώρια βιβλιογραφία ο ρόλος του διευθυντή 
σε μία σχολική μονάδα είναι ιδιαίτερα σύνθετος και αφορά τόσο στις γνώσεις που κατέχει 
και το παιδαγωγικό έργο που προσφέρει, όσο και στον συντονισμό και την οργάνωση της 
σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του διευθυντή είναι συντονιστικός ενώ 
ταυτόχρονα, πρέπει να διαθέτει δημιουργικό και καινοτόμο πνεύμα, γνώσεις χειρισμού, 
καθοδήγησης και υποκίνησης των ομάδων του σχολείου, αλλά και τεχνικές επικοινωνίας 
και συνεργασίας, με στόχο τη λήψη αποφάσεων με βάση την αρχής της συναίνεσης, της 
συλλογικότητας και της δημοκρατικότητας (Blase και Andersen, 1995).  

 Ωστόσο, ο διευθυντής μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας δεν μπορεί να μην 
διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές γνώσεις, με την έννοια της διαδικασίας του 
συντονισμού των διαθέσιμων πόρων αλλά και της αποδοτικής και αποτελεσματικής 
παροχής εκπαίδευσης (Χατζηπαναγιώτου, 2003) ενώ, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η 
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας επηρεάζεται σημαντικά από το κλίμα που έχει 
διαμορφωθεί μέσα σε αυτήν. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός 
για τη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και εξασφαλίζοντας 
τις κατάλληλες συνθήκες για αυτό ενώ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθορίσει τους 
κατάλληλους κώδικες συμπεριφοράς, ως διευθυντής – πρότυπο, αλλά και τη σχολική 
κουλτούρα διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση 
διαφωνιών και συγκρούσεων (Ανθοπούλου, 1999).  

 Γενικότερα, μπορούμε να πούμε πως ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ως ηγέτης 
καλείται να ενεργεί ως επαγγελματίας και ταυτόχρονα, να διασφαλίζει την 
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αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Έτσι, πρέπει να καθοδηγεί, να συντονίζει, να 
εποπτεύει και να ελέγχει τις δραστηριότητες των υφισταμένων του ενώ, εξίσου σημαντικό 
είναι να τους εμπνέει και να τους υποκινεί συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός 
συνεργατικού πλαισίου δράσης, στην αποφυγή συγκρούσεων, αλλά και στην ανάπτυξη της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας (Θεοφιλίδης, 1994).  

 Στα πλαίσια αυτά, όπως αναφέρει ο Σαΐτης (2008) κατά η διάρκεια μιας 
σύγκρουσης ο σχολικός ηγέτης πρέπει να επιστρατεύσει τις ικανότητες του και 
ταυτόχρονα να εκτιμήσει το επίπεδο και τους παράγοντες της σύγκρουσης ενθαρρύνοντας 
τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα αντικρουόμενα μέρη. Παράλληλα, 
θα πρέπει να ενισχύσει τη λειτουργία των μελών της ομάδας εφαρμόζοντας τις κατάλληλες 
στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων και ελέγχοντας τις συνέπειες της.  

 Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική διαχείριση των 
συγκρούσεων στη σχολική μονάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών είναι η ρόλος 
του διευθυντή - ηγέτη υπό την έννοια ότι ο διευθυντής θα πρέπει να δείξει στα 
συγκρουόμενα μέρη και τα μέλη των σχολικών ομάδων πως είναι ανοικτός στο διάλογο 
και σε καινοτόμες προτάσεις και να κατευνάσει διαλλακτικά τις συγκρούσεις, ιδιαίτερα 
αυτές στις οποίες έχει δημιουργηθεί έντονη συναισθηματική φόρτιση ασκώντας ρόλο 
υποστήριξης και όχι ελέγχου (Rahim, 2001). 

  Τέλος, σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 
τα πλαίσια που έχουν προταθεί κυρίως σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών αφορούν 
κατά βάση στην αποσαφήνιση των θέσεων εργασίας, ο σαφής προσδιορισμός των αναγκών 
της σχολικής μονάδας, είτε πρόκειται για ανθρώπινους πόρους, είτε για οικονομικούς 
πόρους, κλπ.  αλλά και ο προσδιορισμός των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν, 
ο καθορισμός των στόχων και φυσικά η δημιουργία του κατάλληλου συστήματος αμοιβών 
(Msila, 2012). 

 Τα παραπάνω μπορούν να αξιοποιηθούν από την σχολική ηγεσία και έτσι να 
τεθούν οι στόχοι, τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα και πλαίσια αρμοδιοτήτων, αλλά και 
το αντίστοιχο πλαίσιο κινήτρων, είτε αυτό αφορά σε ένα σύστημα αμοιβών, είτε σε άλλες 
παροχές, κλπ. έτσι ώστε όχι μόνο να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι 
συγκρούσεις, αλλά και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της 
σχολικής μονάδας μακροχρόνια (Θεοφιλίδης, 2012). 

 Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να πούμε πως όσο αποτελεσματικές και να είναι οι 
στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων που θα εφαρμόσει ο σχολικός ηγέτης, η 
καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενεργεί με τέτοιο 
τρόπο έτσι ώστε να ελέγχει τη σύγκρουση πριν αυτή γίνει δυσλειτουργική και με 
πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για την σχολική μονάδα. Ταυτόχρονα, σημαντικό στοιχείο 
για την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων είναι η ενσυναίσθηση καθώς, 
σύμφωνα με έρευνες η ενσυναίσθηση αφορά στην κατανόηση της θέσης του άλλου, έτσι 
ώστε να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά του (Msila, 
2012).  
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 Έτσι, ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει διαρκώς να κάνει τις απαραίτητες προσωπικές 
αλλαγές και βελτιώσεις και όχι μόνο να μετασχηματίζει, αλλά και να ενθαρρύνει την 
καινοτομία και την συνεργασία στη σχολική μονάδα. Σε ότι αφορά στις σχέσεις των 
εκπαιδευτικών και τη λειτουργία των ομάδων, ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει 
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών του και να τους ενθαρρύνει να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και να εκφράζονται ανοιχτά χωρίς να αγνοεί τα ζητήματα που τους 
απασχολούν (Leithwood et.al., 2004). 

 Στο επόμενο κεφάλαιο μελετάται και αναλύεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης, η 
οποία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποτελεί  σημαντική στρατηγική διαχείρισης των 
συγκρούσεων τόσο στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και στις σχολικές μονάδες γενικότερα. 

Κεφάλαιο 2ο- Διαμεσολάβηση 

2.1 Ιστορική αναδρομή  

Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία τόσο παλιά όσο και οι ανθρώπινες 
κοινωνίες. Είναι μια καθαρά εθελοντική διαδικασία και σχετίζεται άμεσα με την 
ανθρώπινη φύση, με τη συνύπαρξη και με τη λειτουργία των ανθρωπίνων κοινωνιών και 
τα προβλήματα που προκύπτουν σε αυτές. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να αποδώσει 
κάποιος με απόλυτη βεβαιότητα το πότε και που πρωτοεμφανίστηκε. Ο θεσμός της 
διαμεσολάβησης στην Ελλάδα παρατηρείται και εφαρμόζεται εδώ και αιώνες, με 
διαφορετικούς τρόπους. 

Η διαμεσολάβηση από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα σχετίζεται άμεσα με την 
συζήτηση, την αποσαφήνιση και την επίλυση των διαφορών που ανάκυπταν και  
απασχολούσαν τα κοινωνικά σύνολα. Ήδη, από την αρχαϊκή περίοδο (800-459 π.Χ.), τα 
μέρη κατέφευγαν τόσο στις κρίσεις των βασιλέων, όσο και σε διαιτητές και συμβιβαστές, 
προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Ο συμβιβαστής πρότεινε στα μέρη 
συμβιβαστικές λύσεις και ο διαιτητής (αιρετός κριτής) έκρινε την υπόθεσή τους και 
εξέδιδε απόφαση. Βέβαια η διάκριση μεταξύ των δύο δεν ήταν πάντα σαφής, αλλά ούτε 
και απαραίτητη, αφού οι δύο αυτές διαδικασίες συχνά,  συνδυάζονταν (Αντωνέλος & 
Πλέσσα, 2014). 

Οι  Απόστολοι, στις επιστολές τους προς τις Εκκλησίες των απανταχού 
χριστιανικών κοινοτήτων, κάνουν αναφορά στην επίλυση των διαφορών μεταξύ 
Χριστιανών, για την οποία μόνοι κατάλληλοι θεωρούνται άλλοι Χριστιανοί, μέλη της ίδια 
Εκκλησίας, που θα λειτουργήσουν ως κριτές της διαφοράς. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο 
διαπιστώνεται εκ νέου η συνύπαρξη των θεσμών του Συμβιβασμού και της Διαιτησίας, 
επονομαζόμενων amicabilis compositio και αιρετοκρισία αντίστοιχα. Η Βυζαντινή 
Εξάβιβλος διέκρινε ρητά ότι ο αιρετός κριτής εξέδιδε δεσμευτική απόφαση και ότι ο 
συμβιβαστής συμβούλευε τα μέρη για την επίλυση της διαφοράς τους με συμφωνία. Στα 
ενετοκρατούμενα μέρη της Ελλάδας, όπως η Κρήτη (1211-1645/1669) και τα Επτάνησα 
(1485-1797), συντάσσονταν συχνά συμφωνητικά συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών που, 
αναλόγως της διαδικασίας με την οποία είχαν επιτευχθεί και του περιεχομένου τους, 
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χαρακτηρίζονταν άλλοτε έγγραφα συμφιλίωσης οικογενειών, άλλοτε ινστρουμέντια της 
αγάπης (http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/oi-istorikes-rizes-tis-diamesolavisis-stin-
ellada). 

Στην ορεινή Κρήτη υπήρχε η διαδικασία του σασμού κατά την οποία μετά από την 
πρόκληση μιας διαφοράς ένα δημόσιο πρόσωπο με κύρος και κοινωνική επιρροή 
παρεμβαίνει ανάμεσα στα αντικρουόμενα μέρη, που εξαιτίας της ισχύος του ενός από τα 
δύο λαμβάνουν τη θέση του θύτη και του θύματος, και ασκώντας τους πίεση τους οδηγεί 
να βρουν μια συμβιβαστική λύση. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διευθετηθεί 
ειρηνικά η διαφορά τους (Καρεκλάκη, 2009 ό.α στο Τριαντάρη, 2018).  

 Ο θεσμός της διαμεσολάβησης επίσημα συναντάται από το 1976 και μετά στις 
Η.Π.Α., ως λύση για την αποσυμφόρηση του αμερικανικού δικαστικού συστήματος. Από 
εκεί, εξαπλώθηκε σε Αυστραλία, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο με την ίδρυση του ADR 
Group (Alternative Dispute Resolution) και του CEDR (Centre for Effective Dispute 
Resolution).   

Στην Ελλάδα μόνο με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008/52/ΕΚ) εισήχθη με τον νόμο 3898/2010 
«Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» ο θεσμός της Διαμεσολάβησης. 
Στη διαμεσολάβηση κεντρικό ρόλο έχει ο μεσολαβητής ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και 
με τις ιδιαίτερες τεχνικές που χρησιμοποιεί  διευκολύνει τα δύο μέρη να βρουν από κοινού 
μια αποδεκτή λύση καταλήγοντας σε συμφωνία (Θάνος, 2017). 

2.2 Η έννοια της διαμεσολάβησης  

Για να γίνει κατανοητός ο θεσμός της διαμεσολάβησης και η αξία του θα πρέπει 
αρχικά να αναφερθούμε στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ένας από τους μεγαλύτερους 
φιλοσόφους και επιστήμονες της αρχαιότητας υπήρξε πρόδρομος του θεσμού της 
διαμεσολάβησης. Ασχολήθηκε από την αρχαιότητα με τα ζητήματα που απασχολούσαν τα 
κοινωνικά σύνολα και έκανε λόγο για την επανορθωτική δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα ο 
Αριστοτέλης αναφέρει πως η επανορθωτική δικαιοσύνη συνδέεται με τις σχέσεις των 
ανθρώπων μεταξύ τους και ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τους ιδιώτες. Σύμφωνα 
με τον Αριστοτέλη βασικό χαρακτηριστικό του επανορθωτικού δικαίου είναι η επιείκεια, 
δηλαδή το δίκαιο. Ο Αριστοτέλης διέκρινε στο επανορθωτικό δίκαιο, με βάσει τις 
ανθρώπινες σχέσεις, δυο είδη, τις εκούσιες και τις ακούσιες.  

Ο Αριστοτέλης με το επανορθωτικό δίκαιο ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή 
της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, επισημαίνοντας τα βασικά σημεία της μεσότητας, 
της ισότητας, της ουδετερότητας, της αναλογίας, και  συνολικά της έννοιας του δικαίου, 
τα οποία απαντώνται στις διαχρονικές θέσεις του για το επανορθωτικό δίκαιο, το οποίο 
δύναται κατά περιπτώσεις σήμερα να έχει προεκτάσεις σε πράξεις ποινικού δικαίου 
(Τριαντάρη, 2018). 

Σύμφωνα με τη διεθνή και την εγχώρια βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισμοί 
σχετικά το θεσμό της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία στην οποία 
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ένας ουδέτερος τρίτος βοηθάει τα μέρη που έχουν μια διαφορά να κατανοήσουν καλύτερα 
την κατάστασή τους και να συναισθανθούν ο ένας τον άλλον, να βελτιώσουν την 
επικοινωνία τους και να οδηγηθούν σε αποδεκτές λύσεις. Τα πλεονεκτήματα της 
διαμεσολάβησης αφορούν στην σύντομη χρονικά διαδικασία, στο χαμηλό οικονομικό 
κόστος, στο γεγονός ότι τον έλεγχο της διαδικασίας τον έχουν τα αντικρουόμενα μέρη. 
Ταυτόχρονα η διαδικασία είναι μυστική και εμπιστευτική, ενώ ενθαρρύνεται η 
διευκόλυνση στις διαπραγματεύσεις και η άμεση επικοινωνία των μερών 
(Τριαντάρη,2018). 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί «… μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική επίλυσης 
συγκρούσεων, κοινωνικού, αλλά και νομικού χαρακτήρα» που εφαρμόζεται σε όλες τις 
χώρες του κόσμου (Θάνος, 2017). 

Διαμεσολάβηση καλείται η διαδικασία κατά την οποία ο μεσάζων ή 
διαμεσολαβητής επεμβαίνει και αναλαμβάνει καίριο ρόλο στην επίλυση των συγκρούσεων 
ανάμεσα σε δυο μέρη, με στόχο να επιλυθεί το πρόβλημα που τα απασχολεί με ειρηνικό 
τρόπο. Η διαμεσολάβηση αποτελεί τεχνική επίλυσης της σύγκρουσης με δημοκρατικό και 
συνεργατικό τρόπο, ενισχύει την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών και παρέχει 
λύσεις εφαρμόσιμες (Αρτινοπούλου, 2010). 

Ως διαμεσολάβηση νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας 
και με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα, την ιδιωτική αυτονομία, την 
ουδετερότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητή, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη 
επιχειρούν εκουσίως με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα να 
επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή 
(http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/kefalaio-v-toy-n-451218). 

2.3 Νόμος 4640/2019 Βασικοί ορισμοί 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4640/2019: 

Ως ιδιωτική διαφορά, νοείται η αμφισβήτηση για την ύπαρξη, την έκταση, το 
περιεχόμενο ή τα υποκείμενα ιδιωτικού δικαιώματος και ως ιδιωτικά δικαιώματα νοούνται 
όσα αναγνωρίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο. 

2. Ως διαμεσολάβηση, νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως 
ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, 
στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και 
συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητή. 

3. Ως διαμεσολαβητής, νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα συμμετέχοντα μέρη 
και τη διαφορά, το οποίο αναλαμβάνει να διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό 
και αμερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντάς τα να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση για τη 
διαφορά τους 
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4.Ως νομικός παραστάτης, νοείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος εκάστου μέρους, ο 
οποίος παρίσταται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου και παρέχει νομικές συμβουλές στον εντολέα του. 

5. Ως υποχρεωτική αρχική, συνεδρία διαμεσολάβησης νοείται η συνεδρία μεταξύ 
του διαμεσολαβητή και των μερών, η οποία λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά στις περιπτώσεις 
των ιδιωτικών διαφορών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του 
παρόντος, πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια της 
υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για τη διαδικασία 
της διαμεσολάβησης και για τις βασικές αρχές που τη διέπουν, καθώς και για τη 
δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους με βάση τις ιδιαιτερότητές της και 
τη φύση αυτής. 

6. Ως διασυνοριακή διαφορά, νοείται εκείνη στην οποία τουλάχιστον ένα από τα 
μέρη κατοικεί μονίμως ή διαμένει συνήθως σε κράτος-μέλος διαφορετικό από εκείνο 
οποιουδήποτε άλλου μέρους, κατά την ημερομηνία στην οποία: α) τα μέρη συμφωνούν να 
προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφορά, β) έχει διαταχθεί 
η διαμεσολάβηση από Δικαστήριο κράτους-μέλους, γ) υφίσταται υποχρέωση 
διαμεσολάβησης δυνάμει του εθνικού δικαίου ή δ) κληθούν τα μέρη από αρμόδιο 
δικαστήριο. Ως διασυνοριακή διαφορά νοείται επίσης η διαφορά στην οποία μετά από 
διαδικασία διαμεσολάβησης ακολουθούν δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες μεταξύ των 
μερών σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής των 
μερών κατά την ημερομηνία που έλαβαν χώρα οι περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας 
παραγράφου. 

7. Ως ρήτρα διαμεσολάβησης, νοείται έγγραφη συμφωνία των μερών για προσφυγή 
στη διαμεσολάβηση, που αφορά μελλοντικές διαφορές και αναφέρεται σε συγκεκριμένη 
έννομη σχέση, από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη 
έχουν την εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου των διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ουσιαστικού δικαίου 
(https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/580509/nomos-4640-2019). 

2.4 Η διαδικασία της διαμεσολάβησης  

Για την έναρξη της διαδικασίας της διαμεσολάβησης πρέπει να ακολουθηθούν 
ορισμένα σημαντικά βήματα. Αρχικά ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο 
πρόσωπο της κοινής τους επιλογής. Ο διαμεσολαβητής είναι ένας, εκτός αν τα μέρη 
συμφωνήσουν εγγράφως ότι οι διαμεσολαβητές θα είναι περισσότεροι. Στην περίπτωση 
που δεν υπάρξει συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή και τον τόπο 
διεξαγωγής της διαμεσολάβησης αυτοί ορίζονται, κατά αποκλειστικότητα μετά από 
αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη, από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του 
άρθρου 186, με αιτιολογημένη απόφασή της. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης 
λαμβάνει υπόψη της το είδος της διαφοράς που άγεται προς διαμεσολάβηση, τις διατάξεις 
του ΚΠολΔ για την κατά τόπο αρμοδιότητα , τις ειδικές δεξιότητες του διαμεσολαβητή, 
όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203 και τον αριθμό των 
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διαμεσολαβήσεων που έχει διεξάγει, όπως αυτός προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 197 
(http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/kefalaio-v-toy-n-451218). 

Ο χρόνος, τόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες ως προς την διαδικασία της διεξαγωγής 
της διαμεσολάβησης καθορίζονται από το διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τα μέρη. Αν 
δεν επιτευχθεί συμφωνία των μερών για τα παραπάνω, ο διαμεσολαβητής μπορεί να 
διεξάγει τη διαμεσολάβηση με τον τρόπο που κρίνει ιδανικότερο, λαμβάνοντας υπόψιν τις 
ανάγκες και των δύο μερών. H διαμεσολάβηση είναι μια καθαρά εθελοντική διαδικασία, 
τα μέρη προσέρχονται με τη θέλησή τους και μπορούν να αποχωρήσουν σε κάθε στάδιο 
αυτής. Έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά εκτός αν τα μέρη 
συμφωνήσουν διαφορετικά. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφωνούν εγγράφως περί του εμπιστευτικού ή μη χαρακτήρα της διαδικασίας. Η 
συμφωνία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Τα μέρη δύνανται να 
συμφωνήσουν ότι θα τηρήσουν εμπιστευτικό και το περιεχόμενο της συμφωνίας, στην 
οποία ενδέχεται να καταλήξουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, εκτός αν η 
κοινολόγηση του περιεχομένου της είναι απαραίτητη για την εκτέλεσή της ή αυτό 
επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης (http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/kefalaio-
v-toy-n-451218). 

 Πιο συγκεκριμένα κατά την έναρξη της διαμεσολάβησης ο διαμεσολαβητής 
καλωσορίζει τα αντικρουόμενα μέρη και τα ευχαριστεί που τον επέλεξαν για 
διαμεσολαβητή τους, με σκοπό την επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας . Συγχαίρει  τα μέρη 
για την επιλογή τους να λύσουν τη διαφορά τους μέσω της διαδικασίας της 
διαμεσολάβησης και τους γνωστοποιεί το όνομα του. Στη συνέχεια ο διαμεσολαβητής 
ενημερώνει τα μέρη ότι έχει μπροστά του το συμφωνητικό υπαγωγής της διαμεσολάβησης 
και τους ρωτά αν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό και αν υπάρχουν οι απαραίτητες 
εξουσιοδοτήσεις στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας. Για να συνεχιστεί η  η διαδικασία 
της διαμεσολάβησης ο διαμεσολαβητής προτείνει στα μέρη να αδράξουν  την ευκαιρία και 
να γίνουν αρχιτέκτονες των σχέσεων τους στο μέλλον. Τους παρακαλεί να μην υπάρξουν 
μεταξύ τους χαρακτηρισμοί και να μη διακόπτει ο ένας τον άλλον καθώς επίσης τους 
ενημερώνει πως θα έχουν και οι δύο ίσο χρόνο ομιλίας.  

Στη συνέχεια αναφέρει λίγα λόγια για τον ίδιο τον θεσμό και για τον ρόλο του 
διαμεσολαβητή. Υπογραμμίζοντας πως η διαμεσολάβηση είναι ένας άλλος τρόπος 
επίλυσης διαφορών, είναι μία θεσμοθετημένη διαδικασία, εκούσια, μη δεσμευτική, και 
εμπιστευτική και ότι ο ίδιος δεν είναι διαιτητής, δεν είναι δικαστής και δεν εκφέρει καμία 
άποψη.  Έπειτα δίνει τον λόγο σε ένα από τα δύο μέρη και τους ενημερώνει πως στην 
περίπτωση που  φτάσουν σε συμφωνία, αυτή η συμφωνία θα αποτυπωθεί εγγράφως.  
Καθώς επίσης, στην περίπτωση που επιθυμεί κάθε πλευρά το συμφωνητικό να φέρει τον 
εκτελεστό τίτλο δύναται να το καταθέσει στο πρωτοδικείο της περιοχής του. Τέλος 
συγχαίρει και πάλι τα μέρη που επέλεξαν αυτήν τη διαδικασία και στη συνέχεια αν δεν 
υπάρχουν ερωτήσεις ξεκινάει η διαδικασία.  

Η  εισαγωγική συνεδρία ολοκληρώνεται αφού τα αντικρουόμενα μέρη έχουν 
υπογράψει 
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 την εμπιστευτική φόρμα εισαγωγής 

 τη φόρμα συγκατάθεσης τη διαμεσολάβηση 

 το πρόγραμμα διαμεσολάβησης 

 καθώς ακολουθούν: 

 η φόρμα πληρωμής  

 η φόρμα περάτωση διαμεσολάβησης 

Συν-διαμεσολάβηση έχουμε στην περίπτωση που οι διαμεσολαβητές είναι 
περισσότεροι από ένας και επιθυμούν να διεκπεραιώσουν μαζί τη διαδικασία και επομένως 
χρειάζεται να συναντηθούν και να προσδιορίσουν τους ρόλους τους πριν από τη 
συνεδρία.  Καλό είναι να αποφύγουν την υπονόμευση μεταξύ τους. Επιπλέον, νέοι 
διαμεσολαβητές στη συν-διαμεσολάβηση προσπαθούν να επωφεληθούν από το παιχνίδι 
των ρόλων και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους (Τριαντάρη, 2018). 

Οι λόγοι και τα οφέλη για την επιλογή της διαμεσολάβησης ως μέσω επίλυσης 
συγκρούσεων είναι πολλά. Αρχικά επιλέγοντας τα αντιμαχόμενα μέρη την διαμεσολάβηση 
αυτομάτως αποφεύγουν τις εχθρότητες της δικαστικής διαδικασίας. Είναι μια σύντομη 
διαδικασία, πολλές φορές χρειάζονται μια ή δύο συναντήσεις για την επίτευξη συμφωνίας, 
με χαμηλό οικονομικό κόστος, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις δικαστικές διαδικασίες. Η 
διαμεσολάβηση πραγματοποιείται μέσα σε ένα συναινετικό κλίμα υπό συνθήκες 
ασφάλειας και εχεμύθειας με δεδομένη την αμεροληψία του τρίτου μέρους. Τέλος  το 
κόστος είναι μικρό και το κέρδος μεγάλο αφού πρόκειται για αμοιβαία νίκη. 

Σύμφωνα με την διεθνή και την εγχώρια βιβλιογραφία ο θεσμός της 
διαμεσολάβησης μπορεί να εφαρμοστεί: σε δημόσιες διαμάχες όπου διακυβεύονται 
συμφέροντα, σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ διεύθυνσης 
και εργαζομένων, σε διαφορές μεταξύ οργανισμών ή και κυβερνητικών τμημάτων, σε 
εθνικές ή διεθνείς διαμάχες ή και παρεμβάσεις σε πολέμους, σε διαμάχες σε σχολεία 
μεταξύ σπουδαστών, σχολείου με γονείς και άλλες παραλλαγές διαφορών, σε εμπορικές 
διαφορές όπως μεταξύ εμπόρων ή εμπόρων με πελάτες και άλλες παραλλαγές, σε 
περιπτώσεις θυτών με θύματα όπου η επούλωση μπορεί να βοηθήσει όλους, σε 
διαπραγμάτευση συμβολαίων όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά στο χειρισμό των 
διαδικασιών, σε διαμόρφωση πολιτικής με εμπλεκόμενους το κράτος και το κοινό και τις 
οργανώσεις του, ακόμη και στην πρόληψη συγκρούσεων όπου αυτό αρχίζει να 
διαφαίνεται, σε ασφαλιστικές διαφορές, ε πολεοδομικές διαφορές, σε διαφορές 
πνευματικής ιδιοκτησίας, σε διαφορές που ανακύπτουν από τραπεζικές συναλλαγές, σε 
εργατικές διαφορές, σε οικογενειακές διαφορές, σε καταναλωτικές διαφορές, σε διαφορές 
ναυτικού δικαίου και σε γειτονικές διαφορές. Όπως διαπιστώνεται η διαμεσολάβηση 
αποτελεί μοντέλο για μελλοντική χρήση και έχει απεριόριστες εφαρμογές. 
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2.5 Ο καθοριστικός ρόλος του διαμεσολαβητή  

Κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης ο ρόλος του εκπαιδευόμενου 
μεσολαβητή-ουδέτερου τρίτου είναι κεντρικός και μεγάλης σπουδαιότητας. Ως 
διαμεσολαβητής νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τους διαδίκους και τη διαφορά, που 
αναλαμβάνει να διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, 
διευκολύνοντας τα συμμετέχοντα μέρη να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση της διαφοράς 
τους. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι νόμιμα διαπιστευμένος στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος-μέλος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/kefalaio-
v-toy-n-451218). Ο διαμεσολαβητής είναι ένας παρατηρητής ο οποίος δεν επιλύει τη 
σύγκρουση, παρά αυτό συμβαίνει μόνο από τα αντιμαχόμενα μέρη. Ο διαμεσολαβητής 
βοηθάει απλώς στην όλη διαδικασία. είναι δηλαδή υπεύθυνος για την πορεία και την 
εξέλιξη της διαδικασίας καθώς και για τις μεθόδους υποστήριξης. Δεν είναι υπεύθυνος για 
το τι θα συζητηθεί και για την επίλυση της σύγκρουσης. Καθώς ο ρόλος του 
διαμεσολαβητή είναι μεγάλης σπουδαιότητας θα πρέπει ο ίδιος να αφήνει το κάθε μέρος 
να ολοκληρώνει τον λόγο του και να ακούει προσεκτικά καθετί του αποκαλύπτουν τα 
αντικρουόμενα μέρη. Δεν επιτρέπεται να προσβάλλει ή να ειρωνεύεται τα αντιμαχόμενα 
μέρη και είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση βασικών κανόνων. Μπορεί 
να διακόψει τη συζήτηση μόνο στην περίπτωση που θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. Ο 
διαμεσολαβητής δεν προτείνει, δεν κρίνει, δεν διατυπώνει τη θέση του και δεν δίνει την 
λύση στο πρόβλημα αλλά διευκολύνει με ειδικές τεχνικές τα μέρη προκειμένου να βρούνε 
μεταξύ τους μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.     

Σύμφωνα με την Τριαντάρη (2018) τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός 
διαμεσολαβητή πρέπει να είναι τα εξής: 

 Ουδέτερος.  Από την ιδιαιτερότητα του διαμεσολαβητή θα εξαρτηθεί ο βαθμός 
εμπιστοσύνης που θα αποκτήσουν τα μέρη ως προς αυτόν. 

 Αμερόληπτος. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να αντιμετωπίζει και τα δύο μέρη χωρίς 
διακρίσεις απευθύνοντας στο λόγο και στους δύο με ίδιο τρόπο και αποφεύγοντας 
μεμονωμένες συναντήσεις που μπορεί να εξυπηρετούν ένα από τα δύο μέρη. 

 Αντικειμενικός. Δεν πρέπει να επηρεάζεται από συναισθηματικές 
καταστάσεις  ώστε να μπορεί να αξιολογήσει αντικειμενικά τις προτάσεις των δύο 
μερών και να αναλύσει τις προτεινόμενες λύσεις. 

 Έξυπνος. Πρέπει να είναι εύστροφος με γρήγορη σκέψη ώστε να καταλαβαίνει 
άμεσα το πρόβλημα των μερών. 

 Ευέλικτος. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βοηθάει τα δύο μέρη στη ροή του 
λόγου γιατί είναι αυτός ο οποίος διευθύνει τη συζήτηση και προεδρεύει στις 
συναντήσεις των μερών. 
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 Ενσυναίσθηση. Δείχνοντας ενσυναίσθηση  ο διαμεσολαβητής βοηθάει τα μέρη 
να αποσαφηνίσουν τα συναισθήματα και τα συμφέροντά τους και να τα 
εξωτερικεύσουν. 

 Ενεργός ακροατής. Οφείλει να ακούει με τεράστια προσοχή τα θέματα που 
τίθενται και να κατανοεί τις ανησυχίες των μερών. 

 Φαντασία. Οφείλει να βοηθά τα μέρη να προχωρήσουν σε καινούργιες ιδέες και 
διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

 Άξιος σεβασμού. Πρέπει να γίνεται αποδεκτός από τα αντικρουόμενα μέρη 
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη αλλά και το σεβασμό τους. 

 Επιφυλακτικός. Θα πρέπει να ακούει και να λαμβάνει υπόψη κάθε πληροφορία 
και από τα δύο μέρη αλλά να διατηρεί και ορισμένες αμφιβολίες για την ακρίβεια 
τους. 

 Επινοητικός. Θα πρέπει με τον ευγενικό του χαρακτήρα να έχει πρόσβαση σε 
χρήσιμα δεδομένα για την επίλυση της διαφοράς. 

 Ειλικρινής. Η ακεραιότητα του διαμεσολαβητή πηγάζει από τα λόγια και τη 
στάση του προς τα αντιμαχόμενα μέρη. 

 Αξιόπιστος. Πρέπει οτιδήποτε αναφέρει στα αντιμαχόμενα μέρη να είναι σε θέση 
να το πράξει. 

 Ψύχραιμος. Πρέπει να διατηρεί την ψυχραιμία του και την ηρεμία του σε 
ενδεχόμενα επικριτικά σχόλια ενός μέρους προς το άλλο. 

 Χιούμορ. Όποτε χρειάζεται οφείλει να χρησιμοποιεί με επιδέξιο τρόπο το χιούμορ 
του για να χαλαρώσει την ένταση μεταξύ των μερών. 

 Υπομονετικός. Καθώς τα μέρη επιθυμούν να αναλύσουν στο διαμεσολαβητή το 
ζήτημά τους ο ίδιος θα πρέπει να είναι υπομονετικός με τον τρόπο και το χρόνο 
της διαδικασίας και δεν θα πρέπει να πιέσει τα μέρη για την επίτευξη της 
συμφωνίας. 

ΜΕΡΟΣ Β΄- Η ΕΡΕΥΝΑ 

Κεφάλαιο 3ο – Έρευνα 

3.1 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Όπως αναφέρθηκε, το φαινόμενο των συγκρούσεων αναμεσά στους 
εκπαιδευτικούς είναι σύνηθες και αποτελεί πραγματικότητα στις σύγχρονες σχολικές 
κοινότητες. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
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Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη, κατά πόσο ο θεσμός της 
διαμεσολάβησης είναι γνώριμος στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και αν αυτός χρησιμοποιείται ως μέσο επίλυσης των διαφορών στην σχολική κοινότητα. 

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 Γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί της σύγχρονης σχολικής κοινότητας το θεσμό της 
διαμεσολάβησης; 

 Θεωρούν πως μπορεί η διαμεσολάβηση να αποτελέσει μέσο επίλυσης των 

διαφορών μεταξύ των συναδέλφων τους; 

 Ποιο ποσοστό των εκπαιδευτικών θα επέλεγε να εκπαιδευτεί  ως διαμεσολαβητής; 
 

 Ποιοι παράγοντες βοηθούν στην εξάλειψή των συγκρούσεων στη σχολική 
κοινότητα; 
 

 Ποιοι παράγοντες ευνοούν τη δημιουργία των συγκρούσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών; 
 

 Πώς σχετίζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά με τη συχνότητα του 
φαινομένου των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στον εργασιακό τους 
χώρο; 

3.2 Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά στην μελέτη περίπτωσης των δημόσιων 
σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Καστοριάς. Για την διεξαγωγή της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική προσέγγιση ανάλυσης δεδομένων. Το ερευνητικό εργαλείο 
που επιλέχθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, είναι το ερωτηματολόγιο.  

 Η επιλογή χρήσης του ερωτηματολόγιου στηρίχτηκε στους εξής λόγους: 

 
  Με το ερωτηματολόγιο επιτυγχάνεται η συλλογή πληθώρας πληροφοριών από 

πολλούς εξεταζόμενους. 
 

 Έχει δομημένη μορφή. 
 

 Απαιτεί ελάχιστο χρηματικό κόστος. 
 

 Δεν προκαλεί φόβο, δισταγμό ή τρακ στον εξεταζόμενο. 
 

 Επιτρέπει την ανωνυμία, η οποία ενθαρρύνει την ειλικρίνεια των συμμετεχόντων 
στην έρευνα με αποτέλεσμα να συλλέγονται αξιόπιστες, αντικειμενικές 
πληροφορίες. 
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 Ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις. 

 
  Χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι για την ανάλυση των δεδομένων. 

 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας παρατίθεται αυτούσιο στο παράρτημα. 
Περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου, και σε ορισμένες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η 
πενταβάθμια κλίμακα Likert.  Με την κλίμακα Likert, οι ερωτώμενοι καλούνται να 
δηλώσουν το βαθμό στον οποίο διαφωνούν ή συμφωνούν με μία σειρά προτάσεων σχετικά 
με το αντικείμενο που ερευνάται, με διαβαθμίσεις από το 1 έως το 5, όπου το 5 υποδηλώνει 
ότι μια δήλωση θεωρείται «πολύ σημαντική», ενώ το 1 ότι μια δήλωση θεωρείται 
«καθόλου σημαντική». Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη: 

 Το πρώτο μέρος αποτελείται από 7 ερωτήσεις που αφορούν στα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, 
οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση, επιπλέον σπουδές, χρόνια 
υπηρεσίας) 

 Στο δεύτερο μέρος, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν σε 14 
ερωτήσεις που σχετίζονται με τις συγκρούσεις στον εργασιακό τους χώρο 
και με τη συμβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης στην 
αποτελεσματικότητα της επίλυσης αυτών. 
 

 Το ερωτηματολόγιο, διασφάλιζε την ανωνυμία του δείγματος που συμμετείχε στην 
έρευνα και η διανομή του έγινε μέσω προσωπικής επαφής με τους εκπαιδευτικούς των 
δημόσιων δημοτικών σχολείων του νομού Καστοριάς. 

3.3 Ερευνητικός πληθυσμός (δείγμα) 

Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
έγινε με το πρόγραμμα λογιστικών φύλλων Microsoft Excel. Το Microsoft Excel είναι ένα 
κορυφαίο στον κλάδο πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου και ένα ισχυρό εργαλείο 
απεικόνισης και ανάλυσης που διαθέτει συγκεντρωτικούς πίνακες, υπολογισμούς και 
εργαλεία γραφημάτων. Στην ποσοτική έρευνα στόχος του ερευνητή είναι η περιγραφή μιας 
ή περισσοτέρων μεταβλητών του πληθυσμού, καθώς επίσης και η εξήγηση των σχέσεων 
μεταξύ μεταβλητών του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να απαιτείται η συγκέντρωση και η 
ανάλυση πληροφοριών για τις διάφορες μεταβλητές του πληθυσμού. Η συγκέντρωση 
πληροφοριών παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της χρονοβόρας, ακριβής και φορές αδύνατης 
διεξαγωγής της διαδικασίας, γεγονός που οδηγεί στην επιλογή ενός δείγματος του 
πληθυσμού. 

Στην παρούσα έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί δημόσιων σχολείων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Καστοριάς. Ο Ν. Καστοριάς διαθέτει 31 δημόσια 
δημοτικά σχολεία, 1 εκ των οποίων βρίσκεται σε αναστολή. Το σύνολο των εκπαιδευτικών 
που εργάζονται στα δημοτικά σχολεία του Ν. Καστοριάς ανέρχεται στους 301, πλην των 
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αποσπασμένων. Αποφασίστηκε το εύρος του δείγματος να πλησιάζει το 20% του 
συνολικού πληθυσμού. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 62 εκπαιδευτικούς. Το 
ποσοστό αυτό είναι υψηλό και το δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. 
Αρχικά δημιουργήθηκε ένας κατάλογος με όλα τα σχολεία του Ν. Καστοριάς και στη 
συνέχεια επιλέγοντας τυχαία σχολεία, συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα από τους 
εκπαιδευτικούς. 

Κεφάλαιο 4ο- Αποτελέσματα- Ανάλυση 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρατίθενται τα στοιχεία εκείνα που προκύπτουν από 
την επεξεργασία των απαντήσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Καστοριάς. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα δημογραφικά  χαρακτηριστικά του δείγματος, 
δεδομένα που σχετίζονται  με τις θέσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις συγκρούσεις, με 
τον θεσμό της διαμεσολάβησης και τις δεξιότητες που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια 
της εκπαίδευσης του θεσμού αυτού. 

Από το σύνολο του δείγματος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα οι 
34 είναι γυναίκες, δηλαδή το 55% και οι 28 είναι άνδρες, το υπόλοιπο 45% (Γράφημα 1). 

 

 

Γράφημα 1:  Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, η 
πλειοψηφία των οποίων είναι έγγαμοι  με ποσοστό 58,06% και ακολουθούν οι άγαμοι με 
41,94%, ενώ κανένας από τους ερωτώμενους δεν επέλεξε την απάντηση Άλλο. 

 

45%
55%

ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ
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Γράφημα 2:  Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ως προς την οικογενειακή 
κατάσταση 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η κατανομή του δείγματος ως προς την 
ηλικία δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (46,03%) των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο νομό Καστοριάς ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 30-40 ετών και το 
μικρότερο ποσοστό (9,52%)  σε αυτή κάτω των 30 ετών (Γράφημα 3). Ένα ποσοστό της 
τάξεως 28,57% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα >50 ετών, και το 15,87% του δείγματος στην 
ηλικιακή ομάδα 41-50. 

 

 

Γράφημα 3:  Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ως προς την ηλικία 
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Η κατανομή του δείγματος με κριτήριο την υπηρεσιακή  κατάσταση των 
εκπαιδευτικών παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 4). Το 74.19% του 
δείγματος είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μόλις το 25,18% είναι αναπληρωτές, ενώ 
κανένας δεν είναι ωρομίσθιος. 

 

Γράφημα 4: Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ως προς την υπηρεσιακή 
κατάσταση 

 Στο  Γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιπλέον σπουδές των 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (67,74%) 
δεν έχουν κάποιον επιπλέον τίτλο σπουδών, το 25,81% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου ενώ μόλις το 6,45% είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου. Αξιοσημείωτο είναι πως 
κανένας από τους ερωτηθέντες δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (Γράφημα 5). 
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Γράφημα 5: Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ως προς τους τίτλους 
σπουδών. 

Από το σύνολο του δείγματος των εκπαιδευτικών, το 34,43% (21 σύνολο) έχει 11-
15 χρόνια υπηρεσίας. Αξιοσημείωτο είναι πως στις κατηγορίες συνολικής εκπαιδευτικής 
υπηρεσίες των <10 ετών και  >25 ετών τα ποσοστά είναι ίδια (22,95%) καθώς επίσης και 
στις κατηγορίες 16-20 έτη και 21-25 (9,84%). 

 

 

Γράφημα 6: Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ως προς την συνολική τους 
εκπαιδευτική υπηρεσία. 

Στην συνέχεια παρατίθενται τα ευρήματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των 
δεδομένων που αναφέρονται: στις συγκρούσεις, στη συχνότητα αυτών στις σχολικές 
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μονάδες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, στους παράγοντες που τις δημιουργούν καθώς 
και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίλυση τους από το δείγμα που 
συμμετείχε στην έρευνα. 

Στο ερώτημα: Παρατηρούνται συγκρούσεις στον εργασιακό σας χώρο, η 
πλειοψηφία του δείγματος (64,52%) απάντησε ναι ενώ το 35,48% όχι (Γράφημα 7) γεγονός 
που βεβαιώνει πως οι συγκρούσεις στην σχολική κοινότητα είναι υπαρκτές.  Το εύρημα 
αυτό συνάδει με τις βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς όπως αναφέρθηκε οι συγκρούσεις 
εκδηλώνονται και συμβαίνουν φυσιολογικά εντός των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

 

 

Γράφημα 7: Ύπαρξη συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. 

Στην συνέχεια το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει με ποια συχνότητα παρατηρούνται  
συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στο περιβάλλον όπου εργάζονται  (Γράφημα 8). 
Η πλειοψηφία του δείγματος (45,16%) δήλωσε πως σπάνια παρατηρούνται, το 29,03% 
μερικές φορές, το 12,90% ποτέ, το 9,68% συχνά και ένα ποσοστό 3,23% πως οι 
συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς παρατηρούνται πολύ συχνά. 

 

65%

35%
Ναι
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Γράφημα 8: Συχνότητα που παρατηρούνται οι συγκρούσεις μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να βαθμολογήσουν με την 
κλίμακα Likert τη συχνότητα των παραγόντων δημιουργίας συγκρούσεων ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες. Από τον παρακάτω πίνακα (1) προκύπτει ότι στην 
δημιουργία συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς δεν συμβάλλει καθόλου η 
κατανομή μαθημάτων με το 50,00% του δείγματος να απαντάει πως συμβάλλει καθόλου 
και το υπόλοιπο 50,00% λίγο. Ενώ σύμφωνα με την πλειοψηφία, οι παράγοντες που 
συμβάλλουν περισσότερο στην δημιουργία συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
είναι η συνοδεία σε δράσεις εκτός ωραρίου με ποσοστό 32,26% (20 σύνολο)  του 
δείγματος να απαντάει πάρα πολύ και ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα με ποσοστό 
27,42% (17 σύνολο) στην επιλογή πάρα πολύ. Αξίζει να σημειωθεί πως το 77,42% (48 
σύνολο) δεν θεωρεί πως κάποιος άλλος παράγοντας πέραν των αναφερθέντων προκαλεί 
συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στην σχολική κοινότητα. 

 

Π Ο Τ Έ Σ Π Ά Ν Ι Α Μ Ε Ρ Ι Κ Έ Σ  
Φ Ο Ρ Έ Σ

Σ Υ Χ Ν Ά Π Ο Λ Ύ  
Σ Υ Χ Ν Ά

12,90%

45,16%

29,03%

9,68%
3,23%
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Πίνακας 1: Συχνότητα παραγόντων δημιουργίας συγκρούσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. 

 

 

 

Γράφημα 9:Αρνητική επιρροή των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στην 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %
Παράγοντες που προκαλούν 
συγκρούσεις
Ανάθεση εφημεριών 32 51,61% 20 32,26% 2 3,23% 6 9,68% 2 3,23%
Κατανομή μαθημάτων 31 50,00% 31 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Κατανομή τμημάτων 16 25,81% 17 27,42% 13 20,97% 13 20,97% 3 4,84%
Αναπλήρωση σε περίπτωση 
απουσίας συναδέλφου 20 32,26% 19 30,65% 13 20,97% 4 6,45% 6 9,68%
Μη τήρηση κανόνων για την  
ομαλή λειτουργία της 
σχολικής μονάδας 22 35,48% 18 29,03% 16 25,81% 4 6,45% 2 3,23%
Ωρολόγιο πρόγραμμα 25 40,32% 14 22,58% 3 4,84% 3 4,84% 17 27,42%
Έλλειψη υποστήριξης 
μεταξύ των συναδέλφων 31 50,00% 14 22,58% 10 16,13% 6 9,68% 1 1,61%
Συνοδεία σε δράσεις εκτός 
ωραρίου 9 2,00% 15 24,19% 8 12,90% 10 16,13% 20 32,26%
Άλλο 48 77,42% 14 22,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Πολύ Πάρα πολύΚαθόλου Λίγο Μέτρια

Κ Α Θ Ό Λ Ο Υ Λ Ί Γ Ο Μ Έ Τ Ρ Ι Α Π Ο Λ Ύ  Π Ά Ρ Α  Π Ο Λ Ύ

0,00%
8,06% 11,29%

54,84%

25,81%
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Γράφημα 10: Θετική επιρροή των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στην 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από τα Γραφήματα 9 και 10 
συμπεραίνεται πως η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί  ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των 
εκπαιδευτικών επηρεάζουν πολύ αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής 
μονάδας με ποσοστό 54,84%, ενώ πάρα πολύ αρνητικά απάντησε το ποσοστό της τάξεως 
25,8%. Καθώς επίσης, η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί πως δεν μπορεί να υπάρξει 
καθόλου θετική επιρροή των συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στην 
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας με ποσοστό 64,52%. Αξίζει να 
σημειωθεί πως το ποσοστό 9,68% (6 σύνολο) θεωρούν πως οι συγκρούσεις ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ θετικά την αποτελεσματική 
λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Στο επόμενο ερώτημα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να βαθμολογήσουν με την 
πενταβάθμια κλίμακα Likert την συχνότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην 
σχολική κοινότητα όπου ανήκουν, για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας Πίνακας 2, Γράφημα 11 η 
μέθοδος που χρησιμοποιείται πιο συχνά για την επίλυση των συγκρούσεων είναι η χρήση 
εξουσίας, με την πλειοψηφία του δείγματος 50,00% να απαντάει  συχνά και το 35,38% 
πολύ συχνά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η μέθοδος που χρησιμοποιείται 
σπανιότερα για την επίλυση των συγκρούσεων στα δημοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσής του Ν. Καστοριάς είναι ο θεσμός της διαμεσολάβησης με την πλειοψηφία 
του δείγματος 58,06% (36 σύνολο) να απαντά πως δεν χρησιμοποιείται ποτέ, το 35,48% 
(22 σύνολο) σπάνια και μόλις το 6,45% (4 σύνολο) μερικές φορές. 

Κ Α Θ Ό Λ Ο Υ Λ Ί Γ Ο Μ Έ Τ Ρ Ι Α Π Ο Λ Ύ  Π Ά Ρ Α  Π Ο Λ Ύ

64,52%

22,58%

3,23% 0,00%
9,68%
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Γράφημα 11 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων 

Στην συνέχεια παρατίθενται  οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος της 
έρευνας, στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον θεσμό της διαμεσολάβησης, στην 
συχνότητα όπου ο θεσμός επιλέγεται ως τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων στην σχολική 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Ποτέ Σπάνια Μερικές Συχνά Πολύ συχνά

Μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων

Αποφεύγεται η διαχείριση των συγκρούσεων Χρήση εξουσίας

Επιδιώκεται ο συμβιβασμός Παραπομπή στον σύλλογο Διδασκόντων

Διαμεσολάβηση Βοήθεια Σχολικού Σύμβουλου

Άλλο

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %
Μέθοδοι επίλυσης 
συγκρούσεων
Αποφεύγεται η διαχείριση 
των συγκρούσεων 32 51,61% 2 3,23% 14 22,58% 14 22,58% 0 0,00%
Χρήση εξουσίας 2 3,23% 7 11,29% 0 0,00% 31 50,00% 22 35,48%
Επιδιώκεται ο συμβιβασμός 16 25,81% 17 27,42% 13 20,97% 3 4,84% 13 20,97%
Παραπομπή στον σύλλογο 
Διδασκόντων 5 8,06% 34 54,84% 13 20,97% 4 6,45% 6 9,68%
Διαμεσολάβηση 36 58,06% 22 35,48% 4 6,45% 0 0,00% 0 0,00%
Βοήθεια Σχολικού 
Σύμβουλου 6 9,68% 47 75,81% 3 4,84% 3 4,84% 3 4,84%
Άλλο 31 50,00% 21 33,87% 10 16,13% 0 0,00% 0 0,00%

Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πολύ συχνά
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κοινότητα και ποιες δεξιότητες έχουν αναπτύξει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κατά την 
εκπαίδευση τους ως διαμεσολαβητές. 

 

 

Γράφημα 12: Κατανομή γνώσης του θεσμού της διαμεσολάβησης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 12ου  γραφήματος στο ερώτημα αν γνωρίζετε 
τον θεσμό της διαμεσολάβησης το 52% (32 σύνολο) του δείγματος απάντησε πως δεν 
γνωρίζει τον θεσμό, ενώ το 48% (30 σύνολο) απάντησε πως γνωρίζει τον θεσμό. 

 

 

Γράφημα 13 

48%52%
Ναι
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Από τους 30 εκπαιδευτικούς 48% του δείγματος που γνωρίζουν τον θεσμό της 
διαμεσολάβησης στο ερώτημα αν θεωρείτε πως η διαμεσολάβηση αποτελεί μέσο επίλυσης 
των συγκρούσεων στον εργασιακό σας χώρο η πλειοψηφία του δείγματος 87% (26 
σύνολο) απάντησε ναι, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως 13% (4 σύνολο) απάντησε όχι. 

 

 

Γράφημα 14 

Στο ερώτημα αν έχετε εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβητής μόλις το 6% ( 4 σύνολο) 
του δείγματος απάντησε πως έχει εκπαιδευτεί σε αντίθεση με την πλειοψηφία του 
δείγματος 94% (58 σύνολο) πως δεν έχει εκπαιδευτεί (Γράφημα 14). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα το 75,00% (3 σύνολο) από τους 4 εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές ήταν 
μόνιμες γυναίκες ενώ το 25,00% (1 σύνολο) αναπληρώτρια γυναίκα. Αξίζει να σημειωθεί 
πως κανένας μόνιμος ή αναπληρωτής άνδρας από το δείγμα δεν έχει εκπαιδευτεί ως 
διαμεσολαβητής. 

Στην συνέχεια όσοι εκπαιδευτικοί του δείγματος είχαν εκπαιδευτεί ως 
διαμεσολαβητές (6% του συνόλου), κλήθηκαν να απαντήσουν με την πενταβάθμια 
κλίμακα Likert ποιες δεξιότητες ανέπτυξαν περισσότερο κατά την διάρκεια της 
εκπαίδευσης τους. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα (Πίνακας 3, Γράφημα 15) οι 
δεξιότητες που αναπτύχθηκαν  περισσότερο είναι η αντικειμενικότητα με  το 100,00% του 
δείγματος να απαντάει πως αναπτύχθηκε πολύ , η ενσυναίσθηση με το 75,00% του 
δείγματος να απαντάει πάρα πολύ και ακολουθούν η ειλικρίνεια και η ουδετερότητα με  
ποσοστό 50,00% πάρα πολύ. Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα οι δύο δεξιότητες 
που φαίνεται να μην αναπτύχθηκαν είναι η φαντασία και το χιούμορ με ποσοστά 25,00% 
στην επιλογή αθόλου και 75,00% στην επιλογή λίγο αντίστοιχα. 

6%

94%

Ναι

Όχι
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Πίνακας 3: Δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά την εκπαίδευση ως διαμεσολαβητής-
τρια 

  

 

Γράφημα 15 

 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %
Δεξιότητες
Αμεροληψία 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 2 50,00% 1 25,00%
Ουδετερότητα 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00%
Ενσυναίσθηση 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 75,00%
Ειλικρίνεια 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00%
Αντικειμενικότητα 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00%
Φαντασία 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ενεργητική ακρόαση 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 75,00% 1 25,00%
Χιούμορ 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ψυχραιμία 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00%

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

Δεξιότητες

Αμεροληψία Ουδετερότητα Ενσυναίσθηση

Ειλικρίνεια Αντικειμενικότητα Φαντασία

Ενεργητική ακρόαση Χιούμορ Ψυχραιμία
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Γράφημα 16: Επιθυμία μελλοντικής εκπαίδευσης ως διαμεσολαβητής-τρια 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η πλειοψηφία του δείγματος 66,13%  θα 
επέλεγε να εκπαιδευτεί στο μέλλον ως διαμεσολαβητής-τρια με γνώμονα την βελτίωση 
του κλίματος στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό του 
δείγματος 33,87% που απάντησε πως δεν θα επέλεγε να εκπαιδευτεί  ως διαμεσολαβητής-
τρια (Γράφημα 16). Από το 66,13% όσοι απάντησαν πως ναι θα επέλεγα να εκπαιδευτώ 
στο μέλλον ως διαμεσολαβητής-τρια ήταν: μόνιμοι άνδρες 12,90% (8 σύνολο), μόνιμες 
γυναίκες 27,42% (17 σύνολο), αναπληρωτές άνδρες 6,45% (4 σύνολο) και αναπληρώτριες 
γυναίκες 14,52% (9 σύνολο). Ενώ από το 33,87% του δείγματος που απάντησαν όχι δεν 
θα επέλεγα να εκπαιδευτώ ως διαμεσολαβητής-τρια το 24,19% (15 σύνολο) ήταν μόνιμοι 
άνδρες, το 9,68% (6 σύνολο) μόνιμες γυναίκες, το 1,61% ( 1 σύνολο) αναπληρωτής άνδρας 
και το 3,23% αναπληρώτρια γυναίκα (Πίνακας 4, Γράφημα 17). Όπως προκύπτει από την 
έρευνα είναι εμφανές πως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που απάντησε ναι θα 
επέλεγα να εκπαιδευτώ μελλοντικά ως διαμεσολαβητής-τρια ήταν μόνιμες γυναίκες 
27,42% ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε όχι δεν θα επέλεγα ήταν μόνιμοι 
άνδρες 24,19%. 

 

66,13%

33,87%
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Πίνακας 4: Επιθυμία εκπαίδευσης ως διαμεσολαβητής-τρια  

 

 

Διάγραμμα 17 

 

Στο ερώτημα πιστεύετε ότι θα ήταν ωφέλιμη μια δια βίου επιμόρφωση σε 
προγράμματα διαμεσολάβησης η πλειοψηφία του δείγματος  79,03% (49 σύνολο) 
απάντησε ναι, ενώ το 20,97% (13 σύνολο) θεωρεί πως όχι δεν θα ήταν ωφέλιμη (Γράφημα 
18).  

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΝΑΙ 8 12,90%
ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΌΧΙ 15 24,19%
ΜΟΝΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑΙ 17 27,42%
ΜΟΝΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΌΧΙ 6 9,68%
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΔΡΑΣ ΝΑΙ 4 6,45%
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΔΡΑΣ ΌΧΙ 1 1,61%
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑΙ 9 14,52%
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΌΧΙ 2 3,23%

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ
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Γράφημα 18: Θα ήταν ωφέλιμη μια δια βίου επιμόρφωση σε προγράμματα 
διαμεσολάβησης; 

Τέλος στο ερώτημα θα θέλατε να εφαρμοστεί στο σχολείο σας πρόγραμμα 
εκπαίδευσης διαμεσολαβητών το 59,68% απάντησε θετικά ναι. Αξίζει να σημειωθεί πως 
ένα μεγάλο ποσοστό 40,32% (25 σύνολο) απάντησε αρνητικά όχι(Διάγραμμα 19). 

 

Γράφημα 19: Θα θέλατε να εφαρμοστεί στο σχολείο σας πρόγραμμα εκπαίδευσης 
διαμεσολαβητών; 

  Κεφάλαιο 5ο- Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις και τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης ως μέσο επίλυσης των 

79,03%

20,97%

Ναι Όχι

59,68%

40,32%

Ναι Όχι
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συγκρούσεων που δημιουργούνται ανάμεσα σε αυτούς και τους συναδέλφους τους. Πιο 
συγκεκριμένα το δείγμα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων του Ν. 
Καστοριάς, 62 στο σύνολο. Μετά την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας συνάγονται τα εξής συμπεράσματα: 

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά η πλειοψηφία του δείγματος (55%) ήταν 
γυναίκες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, το 60% των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης αποτελείται από γυναίκες. Το 58,06% του δείγματος ήταν έγγαμοι-μες ενώ 
το 41,94% άγαμοι-μες. Αναφορικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι η 
πλειοψηφία (46,03%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 30-40 ετών. Αξίζει να αναφερθεί 
πως μόνο το 9,52% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα <30. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό 
με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, στην πλειοψηφία τους (74,19%) 
μόνιμοι, μπορεί να αποδοθεί στην αδυναμία του κράτους να προβεί σε διορισμούς νέων 
εκπαιδευτικών τα τελευταία  χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σχετικά με τις επιπλέον 
σπουδές, η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία (67,74%) του δείγματος δεν ήταν κάτοχοι 
κάποιου επιπλέον τίτλου σπουδών. Το 25,8% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, το 
6,45% κάτοχοι δεύτερου πτυχίου ενώ κανένας δεν ήταν κάτοχος διδακτορικού τίτλου. 

Το φαινόμενο των συγκρούσεων στα δημοτικά σχολεία Ν. Καστοριάς είναι 
υπαρκτό με το 64,52% του δείγματος να δηλώνει την εμφάνισή του. Το εύρημα αυτό 
συνάδει με τις βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς όπως αναφέρθηκε οι συγκρούσεις 
εκδηλώνονται και συμβαίνουν φυσιολογικά εντός των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 
Ωστόσο το φαινόμενο των συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς είναι μεν 
υπαρκτό αλλά όχι πολύ συχνό, με την πλειοψηφία του δείγματος (45,16%) να δηλώνει πως 
οι συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς εμφανίζονται σπάνια και μόλις το 3,23% 
πολύ συχνά. Οι κυριότεροι παράγοντες δημιουργίας συγκρούσεων ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας είναι η συνοδεία σε δράσεις 
εκτός ωραρίου, με το 32,26% να απαντά πάρα πολύ και ακολούθως το ωρολόγιο 
πρόγραμμα με ποσοστό 27,42%. 

Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί  ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 
επηρεάζουν πολύ αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, με 
ποσοστό 54,84%. Επίσης, η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί πως δεν μπορεί να υπάρξει 
καθόλου θετική επιρροή στις συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στην 
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, με ποσοστό 64,52%. Εύρημα το οποίο 
αντικρούεται με τις βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς όπως αναφέρθηκε οι συγκρούσεις 
αν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μπορεί να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στον 
εργασιακό χώρο (Brinkert, 2010). Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αφορούν στη βελτίωση της 
οργάνωσης του οργανισμού, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων ή διάφορων 
καταστάσεων, στη βελτίωση της επικοινωνίας των μελών μιας ομάδας, αλλά και στον 
τρόπο οργάνωσης και τυποποίησης της εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, οι συγκρούσεις 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για τα εμπλεκόμενα άτομα ή τις ομάδες καθώς, 
προωθούν την καινοτομία και την δημιουργικότητα, παρέχουν κίνητρα βελτίωσης και 
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προσωπικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα, ενισχύουν την ομαδική συνοχή και ενθαρρύνουν 
την ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας (Msila, 2012).Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, η συνηθέστερη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επίλυση 
των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στην σχολική κοινότητα όπου ανήκε το 
δείγμα, είναι η χρήση εξουσίας με το 35,48% να απαντά πολύ συχνά. 

Σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, η έρευνα έδειξε πως το 52% του 
συνόλου του δείγματος δε γνώριζε το θεσμό της διαμεσολάβησης, ενώ το 48% το γνωρίζει. 
Το 48% του συνόλου που γνώριζε το θεσμό της διαμεσολάβησης φαίνεται πως θεωρεί το 
θεσμό ένα αποτελεσματικό μέσο επίλυσης συγκρούσεων στον εργασιακό τους χώρο, με 
το 87% να απαντά ναι και μόλις το 13% όχι. Το παρόν εύρημα συμφωνεί με τις 
βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς όπως αναφέρθηκε η διαμεσολάβηση είναι ένας άλλος 
επίλυσης διαφορών ειρηνικά. Η διαμεσολάβηση αποτελεί «… μια ευρέως διαδεδομένη 
πρακτική επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικού, αλλά και νομικού χαρακτήρα» που 
εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου (Θάνος, 2017). 

 Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας μόλις το 6% του δείγματος 
είχε εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβητής-τρια. Από τους εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές-
τριες το 75% ήταν γυναίκες μόνιμες, το 25% γυναίκα αναπληρώτρια. Αξίζει να σημειωθεί 
πως κανένας άνδρας μόνιμος ή αναπληρωτής δεν είχε εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβητής. 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευμένων διαμεσολαβητριών προκύπτει πως οι 
δεξιότητες που αναπτύχθηκαν  περισσότερο  είναι η αντικειμενικότητα με  το 100,00% 
του δείγματος να απαντάει πως αναπτύχθηκε πολύ , η ενσυναίσθηση με το 75,00% του 
δείγματος να απαντάει πάρα πολύ και ακολουθούν η ειλικρίνεια και η ουδετερότητα με  
ποσοστό 50,00% πάρα πολύ. Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα οι δύο δεξιότητες 
που φαίνεται να μην αναπτύχθηκαν είναι η φαντασία και το χιούμορ με ποσοστά 25,00% 
στην επιλογή καθόλου και 75,00% στην επιλογή λίγο. Το παρόν εύρημα αξίζει να 
σημειωθεί καθώς σύμφωνα με την Τριαντάρη (2018) για την αποτελεσματικότητα του 
θεσμού της διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής πρέπει να διαθέτει φαντασία και οφείλει 
να βοηθά τα μέρη να προχωρήσουν σε νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά 
την διάρκεια της συζήτησης, όπως επίσης να διαθέτει χιούμορ το οποίο οφείλει να 
χρησιμοποιεί με επιδέξιο τρόπο κατά την διάρκεια της συνεδρίας για να χαλαρώσει 
ενδεχόμενη ένταση μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία του δείγματος 66,13%  θα 
επέλεγε να εκπαιδευτεί στο μέλλον ως διαμεσολαβητής-τρια με γνώμονα την βελτίωση 
του κλίματος στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εύρημα το οποίο συνάδει με τις 
βιβλιογραφικές αναφορές, όπως αναφέρθηκε οι λόγοι και τα οφέλη για την επιλογή της 
διαμεσολάβησης ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων είναι πολλά καθώς η διαμεσολάβηση 
αποτελεί μοντέλο για μελλοντική χρήση και έχει απεριόριστες εφαρμογές. Αξιοσημείωτο 
ωστόσο είναι το ποσοστό του δείγματος 33,87%, που απάντησε πως δεν θα επέλεγε 
μελλοντικά να εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβητής-τρια. Σύμφωνα με τα στατιστικά 
αποτελέσματα το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που απάντησε ναι, θα επέλεγα να 
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εκπαιδευτώ μελλοντικά ως διαμεσολαβητής-τρια ήταν μόνιμες γυναίκες με 27,42%,  ενώ 
το μεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε όχι δεν θα επέλεγα, ήταν μόνιμοι άνδρες 24,19%. 

Ολοκληρώνοντας, το 79,03% θεωρεί πως θα ήταν ωφέλιμη μια δια βίου 
επιμόρφωση σε προγράμματα διαμεσολάβησης, με ποσοστό 59,68% να απαντάει θετικά 
στην εφαρμογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στην σχολική 
κοινότητα όπου υπηρετούν, και το 40,32% να απαντάει αρνητικά στην εφαρμογή του 
προγράμματος.  
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Παράρτημα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το  παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα: 

“Γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στη διαμεσολάβηση ως τρόπου επίλυσης 

συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Μελέτη περίπτωσης Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Καστοριάς. Η έρευνα θα παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα στο Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών για την κτήση του μεταπτυχιακού 

τίτλου Επιστήμες της αγωγής: «Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού- 

Διαμεσολάβηση». Η ταυτότητα και τα στοιχεία σας παραμένουν ανώνυμα. Σκοπός της 

έρευνας είναι να μελετηθεί κατά πόσο η διαμεσολάβηση είναι γνώριμη στους 

εκπαιδευτικούς και στη σύγχρονη σχολική κοινότητα, ως μέσο επίλυσης των 

συγκρούσεων.  

 

Παρακαλώ επιλέξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση: 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΦΥΛΟ:     Άνδρας❑        Γυναίκα❑  

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος-η❑         Άγαμος-η❑          Άλλο❑    

3. ΗΛΙΚΙΑ:      < 30❑       30 - 40❑         41 – 50❑       >50 ΕΤΗ❑ 

4. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:        Δεύτερο Πτυχίο❑          Μεταπτυχιακό(Master) ❑       

Διδακτορικό❑            Πανεπιστημιακός Τίτλος❑ 

5. ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μόνιμος-η❑     Αναπληρωτής-τρια❑      Ωρομίσθιος-ια❑ 

6. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
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<10 ΕΤΗ❑       11 -15❑           16 – 20❑      21 – 25❑      >25 ΕΤΗ❑  

7. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ στο σχολείο που υπηρετείτε τώρα: .............. χρόνια 

 

 

 

 

Β. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

8.  Παρατηρούνται συγκρούσεις στον εργασιακό σας χώρο; 

    Ναι❑           Όχι❑ 

 

9. Με ποια συχνότητα παρατηρούνται συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στο 
εργασιακό σας περιβάλλον; 

      Ποτέ❑        Σπάνια❑       Μερικές φορές❑      Συχνά❑         Πολύ συχνά❑ 

 

10. Σημειώστε αντίστοιχα τον βαθμό συχνότητας των παραγόντων δημιουργίας 
συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Παράγοντες που 
Προκαλούν συγκρούσεις 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Ανάθεση εφημεριών 
 

1 2  3 4 5 

Κατανομή μαθημάτων 
 

1 2 3 4 5 

Κατανομή τμημάτων 
 

1 2 3 4 5 

Αναπλήρωση σε περίπτωση 
απουσίας συναδέλφου 
 

1 2 3 4 5 

Μη τήρηση κανόνων για την  
ομαλή λειτουργία της σχολικής 
μονάδας 
 
Ωρολόγιο πρόγραμμα 
 
Έλλειψη υποστήριξης μεταξύ των  
συναδέλφων  
 
Συνοδεία σε δράσεις εκτός ωραρίου 
 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 

3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 

4 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 

5 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
5 
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Άλλο 1 2 3 4 5 

 

11. Πιστεύετε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών επηρεάζουν αρνητικά 
την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας; 

Καθόλου❑        Λίγο❑          Μέτρια❑           Πολύ❑         Πάρα πολύ❑ 

 

12. Πιστεύετε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών επηρεάζουν θετικά την 
αποτελεσματική λειτουργίας της σχολικής μονάδας; 

Καθόλου❑       Λίγο❑        Μέτρια❑   Πολύ❑      Πάρα πολύ❑ 

 

13. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως στην σχολική κοινότητα όπου ανήκετε, 
για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών; 

Μέθοδοι επίλυσης 
 Συγκρούσεων 

Ποτέ Σπάνια Μερικές 
φορές 

Συχνά Πολύ 
συχνά 

Αποφεύγεται η διαχείριση 
των συγκρούσεων 
 

1 2 3 4 5 

Χρήση εξουσίας 1 2 3 4 
 

5 

Επιδιώκεται ο συμβιβασμός 
 

1 2 3 4 5 

Παραπομπή στον σύλλογο  
Διδασκόντων 
 

1 2 3 4 
 

5 

Διαμεσολάβηση 
 
Βοήθεια Σχολικού Σύμβουλου 
 
Άλλο 

1 
 
1 
 
1 

2 
 
2 
 
2 

3 
 
3 
 
3 

4 
 
4 
 
4 

5 
 
5 
 
5 

 

 

14. Γνωρίζετε τον θεσμό της διαμεσολάβησης; 

      Ναι❑         Όχι❑ 
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15. Αν ναι, θεωρείτε πως η διαμεσολάβηση αποτελεί μέσο επίλυσης των συγκρούσεων 
στον εργασιακό σας χώρο; 

     Ναι❑          Όχι❑ 

 

 

16. Έχετε εκπαιδευτεί ως  διαμεσολαβητής-τρια; 

      Ναι❑          Όχι❑ 

 

17. Αν όχι, θα επιλέγατε να εκπαιδευτείτε ως διαμεσολαβητής-τρια με γνώμονα την 
βελτίωση του κλίματος στο εργασιακό σας χώρο; 

      Ναι❑          Όχι❑ 

 

18.Αν ναι, ποια  δεξιότητα αναπτύξατε περισσότερο κατά την διάρκεια της 
εκπαίδευσης σας; 

Δεξιότητες Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Αμεροληψία 
 

1  2 3 4 5 

Ουδετερότητα 
 

1 2 3 4 5 

Ενσυναίσθηση 
 

1 2 3 4 5 

Ειλικρίνεια 
 

1 2 3 4 5 

Αντικειμενικότητα 
 
Φαντασία 
 
Ενεργητική ακρόαση 
 
Χιούμορ 
 
Ψυχραιμία 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

 

19. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε στην επίλυση των συγκρούσεων σας τον θεσμό της 
διαμεσολάβησης; 

Καθόλου❑        Λίγο❑         Μερικές φορές❑        Συχνά❑         Πολύ συχνά❑ 
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20.Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η διαμεσολάβηση συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση 
των διαφορών μεταξύ των εκπαιδευτικών: 

Καθόλου❑         Λίγο❑      Μερικές φορές❑         Συχνά❑     Πολύ συχνά❑ 

 

21. Πιστεύετε ότι θα ήταν ωφέλιμη μια δια βίου επιμόρφωση σε προγράμματα 
διαμεσολάβησης; 

     Ναι❑           Όχι❑ 

 

22. Θα  θέλατε να εφαρμοστεί στο σχολείο σας πρόγραμμα εκπαίδευσης 
διαμεσολαβητών; 

     Ναι❑           Όχι❑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


