
1 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

Θέμα: 

«Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ». 

 

 

Όνομα  μεταπτυχιακής φοιτήτριας: Μαρία Γαζέα  

Α.Μ.:1006 

Επόπτρια Καθηγήτρια: Σωτηρία Τριαντάρη  

 

 

Φλώρινα 2019 



2 

 

Copyright © 2019 

 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. 

 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας 

εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. 

Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό µη 

κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την 

προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 

παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για 

κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι 

απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο 

εκφράζουν τον συγγραφέα και μόνο. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν 

λογοκλοπής, είναι προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας, η 

βιβλιογραφία και οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει, έχουν δηλωθεί 

κατάλληλα με παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω 

χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, 

αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και 

η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών 

αναφορών με πλήρη περιγραφή. Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη 

επιλογή βοηθά στον περιορισμό της λογοκλοπής διασφαλίζοντας έτσι 

το/τη συγγραφέα.  

 

  

 

Ημερομηνία: 04/01/2020  

Η δηλούσα: Μαρία Γαζέα 

 

 

 



3 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ/ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί διπλωματική εργασία στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβηση», του  Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών, της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες 

μου στην επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Σωτηρία Τριαντάρη για την καθοδήγηση 

και τις γνώσεις που μου προσέφερε καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου. 

 Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου θα ήθελα να απευθύνω επίσης στους 

ανθρώπους που είχαν την ευγενή καλοσύνη να διαθέσουν τον πολύτιμο 

χρόνο τους και να  συμβάλουν  καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση  

αυτής της εργασίας.   

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω το σύζυγο και τα παιδιά μου, που με 

κατανόηση και υπομονή προσέφεραν την απαραίτητη ηθική τους 

συμπαράσταση για την ολοκλήρωση  της διπλωματικής μου εργασίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ/ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ............................................................................ 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ............................................................................................... 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ/ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ............................................................. 7 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ...................................................................................................... 8 

ABSTRACT ...................................................................................................... 9 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...................................................................................................... 10 

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ........................................................... 12 

1.1. Ορισμός των συγκρούσεων ................................................................. 12 

1.2. Μορφές σύγκρουσης ........................................................................... 14 

1.3. Τα είδη των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο................................ 15 

2. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ................................... 18 

2.1. Οι μορφές επίλυσης των διαφορών ..................................................... 18 

2.1.1. Το διπλό μοντέλο ανησυχίας ......................................................... 18 

2.1.2. Το στυλ της αποφυγής .................................................................. 18 

2.1.3. Το στυλ της διευκόλυνσης, εξομάλυνσης ή καταστολής της 

σύγκρουσης ............................................................................................. 19 

2.1.4. Το στυλ της ανταγωνιστικότητας ................................................... 19 

2.1.5. Το στυλ του συμβιβασμού ............................................................. 20 

2.1.6. Το στυλ της συνεργασίας .............................................................. 20 

2.1.7. Η μέθοδος My Way ....................................................................... 21 

2.1.8. Η μέθοδος Your Way ..................................................................... 21 

2.1.9. η μέθοδος Half Way ...................................................................... 21 

2.10. Η μέθοδος Our Way ....................................................................... 22 



5 

 

    2.1.11. Άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης των συγκρούσεων σε οργανισμούς . 22 

2.2. Η Διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακός δίαυλος και διαδικασία επίλυσης 

διαφορών .................................................................................................... 24 

2.2.1. Προσεγγίζοντας τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ..................... 24 

2.2.2. Διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακό εργαλείο παρέμβασης ............ 25 

2.2.3. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαμεσολάβησης .......... 26 

2.2.4. Οι μέθοδοι της διαμεσολάβησης .................................................... 29 

2.3. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή ................................................................ 31 

2.4. Η εφαρμογή της διαμεσολάβησης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση .............. 32 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ........................................................... 35 

3.1. Το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης ................................ 35 

3.2. Ιστορική αναδρομή του όρου της επαγγελματικής εξουθένωσης ......... 36 

3.3. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης ........ 37 

3.4. Παράγοντες που ωθούν στην εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης .............................................................................................. 38 

3.5. Η Διαμεσολάβηση ως μέθοδος αντιμετώπισης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση ..................................................... 40 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ............................................................... 42 

4.1. Το είδος της έρευνας ........................................................................... 42 

4.2. Η διαδικασία της έρευνας ..................................................................... 42 

4.3. Το ερευνητικό εργαλείο ........................................................................ 43 

4.4. Ο σκοπός της έρευνας ......................................................................... 44 

4.5. Τα ερευνητικά ερωτήματα .................................................................... 45 

4.6. Ηθική δεοντολογία της έρευνας ........................................................... 45 

4.7. Η στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων ...................... 46 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ...................................................................................... 48 

5.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά .............................................................. 48 



6 

 

5.2. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους υπαλλήλους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας .......................................................... 51 

5.3. Επαγγελματική εξουθένωση και η σύνδεσή της με τις συγκρούσεις 

ανάμεσα σε υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκηση του Δήμου Φλώρινας 53 

5.4. Η εφαρμογή της διαμεσολάβησης ως παρεμβατική προσέγγιση στις 

συγκρούσεις ............................................................................................... 56 

5.5. Ποιοτική Ανάλυση ................................................................................ 59 

5.5.1 Συσχετίσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων με τον τρόπο που απαντούν στο ερωτηματολόγιο ......... 59 

5.5. 2  Απλή μη συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης ............................ 63 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..................................................................................... 71 

6.1. Συζήτηση των τελικών αποτελεσμάτων ............................................... 71 

6.2. Μελλοντικές προοπτικές ...................................................................... 73 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................................. 74 

Α. Ελληνόγλωσση ....................................................................................... 74 

Β. Ξενόγλωσση ........................................................................................... 75 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ............................................................ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ/ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Διάγραμμα 1. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το φύλο τους ...... 48 

Διάγραμμα 2. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την ηλικία  τους .. 49 

Διάγραμμα 3. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την οικογενειακή 

κατάσταση  τους ...................................................................................... 49 

Διάγραμμα 4. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το μορφωτικό 

επίπεδό  τους .......................................................................................... 50 

Διάγραμμα 5. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την προϋπηρεσία 

τους ......................................................................................................... 50 

Διάγραμμα 6. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους για 

τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο .................................................... 52 

Διάγραμμα 7. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους για 

τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο .................................................... 53 

Διάγραμμα 8. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους για 

την επαγγελματική εξουθένωση στον εργασιακό χώρο ........................... 54 

Διάγραμμα 9. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους για 

την επαγγελματική εξουθένωση στον εργασιακό χώρο ........................... 55 

Διάγραμμα 10. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την επαγγελματική εξουθένωση στον εργασιακό χώρο ..................... 56 

Διάγραμμα 11. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο ................ 57 

Διάγραμμα 12. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο ................ 58 

Διάγραμμα 13. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο ................ 59 

 

 

 



8 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνάται το ζήτημα των συγκρούσεων μεταξύ 

των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας, αλλά και ο 

επιβαρυντικός παράγοντας της επαγγελματικής εξουθένωσης στη πρόκληση 

των συγκρούσεων αυτών. Απώτερος στόχος είναι να διαφανεί το κατά πόσο 

υφίσταται το ζήτημα των συγκρούσεων, πόσο επηρεάζει η επαγγελματική 

εξουθένωση στην έξαρση αυτή, αλλά και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται τα 

ζητήματα αυτά στον εν λόγω οργανισμό. Απώτερος στόχος, φυσικά είναι να 

τονιστεί η σπουδαιότητα και χρησιμότητα του επικοινωνιακού μέσου της 

διαμεσολαβητικής παρέμβασης στην εξάλειψη των συγκρούσεων αυτών, αλλά 

και να προταθεί ως ένας αποτελεσματικός και ιδανικός τρόπος που θα πρέπει 

να εφαρμόζεται. 

Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση 

πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα των συγκρούσεων στους οργανισμούς, 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και το θέμα της διαμεσολάβησης για 

την αντιμετώπισή τους. Εκτός από το θεωρητικό μέρος, διεξήχθη και 

προσωπική ποσοτική έρευνα, με τη χρήση των ερωτηματολογίων, σε 

υπαλλήλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας. Συγκεκριμένα, 

το ερευνητικό δείγμα αποτελούνταν από σαράντα (40) υπαλλήλους και τα 

αποτελέσματα αυτής έδειξαν ότι υφίστανται εντάσεις και κρίσεις στον 

οργανισμό, με την επαγγελματική εξουθένωση να μην υφίσταται, επομένως 

να μην αποτελεί αιτία της ύπαρξης των συγκρούσεών τους. Τέλος, δεν 

εφαρμόζεται η διαμεσολάβηση, αλλά συνήθως επιλέγεται να εφαρμόζεται η 

στρατηγική της αποφυγής της επίλυσης, αν και οι συμμετέχοντες είναι θετικοί 

στην εφαρμογή της διαμεσολάβησης. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται, δεν 

υπάρχει ανάλογη θετική ανταπόκριση, ενδιαφέρον και ίσως και γνώση εκ 

μέρους της διοίκησης για την εφαρμογή της. 
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Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, συγκρούσεις, εξουθένωση, διαμεσολάβηση, 

αντιμετώπιση, υπάλληλοι, Τοπική Αυτοδιοίκηση 

ABSTRACT 

 

This work investigates the issue of conflicts between local government 

officials and the aggravating factor of professional burnout in causing these 

conflicts. The ultimate goal is to clarify whether there is a conflict issue, to 

what extent occupational exhaustion affects it, and how these issues are 

addressed in the organization. The ultimate goal, of course, is to emphasize 

the importance and usefulness of the mediation medium in eliminating these 

conflicts, and to propose them as an effective and ideal way to apply them. 

In this context, a bibliographic overview of information on the issues of conflict 

in organizations, occupational burnout, as well as the issue of mediation in 

dealing with them was conducted. In addition to the theoretical part, personal 

quantitative research was conducted, using the questionnaires, on a local 

government official of the Greek town of Florina. Specifically, the research 

sample consisted of forty (40) employees and its results showed that there 

were tensions and crises in the organization, with no professional exhaustion, 

and thus not a cause of their conflicts. 

Finally, mediation is not applied, but the strategy of avoiding resolution is 

usually chosen, although the participants are positive about applying 

mediation. However, it is found that there is no such positive response, 

interest and perhaps even knowledge from the management for its 

implementation. 

 

Keywords: communication, conflicts, exhaustion, mediation, dealing, officials, 

local government 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι έριδες είναι ένα φαινόμενο που υφίσταται εδώ και αιώνες και 

χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Ωστόσο, η συνύπαρξη στα πλαίσια της 

ισορροπίας και της ηρεμίας που διασφαλίζουν την λειτουργικότητα και την 

επιβίωση απαιτούν την εύρεση λύσεων στις περιπτώσεις συγκρούσεων. 

Υπάρχουν, λοιπόν, πολλοί θεσμοί που συμβάλλουν στην επίλυση των 

ανθρώπινων διενέξεων. Πολλές συνδέονται μάλιστα με το κράτος και 

αφορούν στα τακτικά δικαστήρια, κάτι το οποίο θεωρείται ακατανόητο. Η 

απονομή της δικαιοσύνης απονέμεται και στα πλαίσια του θεσμού της 

διαιτησίας. Στη προκειμένη περίπτωση, ο διαιτητής είναι αυτός που 

αναλαμβάνει την επίλυση των συγκρούσεων. Βέβαια, σταδιακά ήταν σχεδόν 

δύσκολο να επέλθει η λύση, καθώς ο φόρτος εργασίας των δικαστηρίων 

ωθούσε σε καθυστερήσεις εκδίκασης των υποθέσεων και της λήψης των 

αποφάσεων σχετικά με τις διενέξεις πάντα. Ακόμη, τα δικαστικά έξοδα 

δυσκολεύουν και τους εμπλεκομένους στο να απευθυνθούν σε αυτό το μέσο 

επίλυσης των διαφορών. Έτσι, γεννήθηκαν οι εξωδικαστικοί εναλλακτικοί 

τρόποι επίλυσης των διαφορών (DrMackie et al., 2007). 

Οι εν λόγω εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων 

διακατέχονται, λοιπόν, από τα γνωρίσματα της ευελιξίας, της οικονομικότερης 

διάστασης των αποδεκτών μεθόδων χρήσης τους και του ελεγχόμενου 

αποτελέσματός τους. Μεταξύ των εξωδικαστικών τρόπων επίλυσης των 

συγκρούσεων, είναι και η διαμεσολάβηση. Πρόκειται για τη περίπτωση μερών, 

που απευθύνονται με ελεύθερο τρόπο και αναζητούν βοήθεια για να επέλθει η 

διαπραγμάτευση, με τη συμβολή ενός τρίτου και ουδέτερου προσώπου, ο 

οποίος είναι ο διαμεσολαβητής. Κατά τη διαμεσολάβηση, τα μέρη κάνουν 

επιλογή για τη παραμονή τους ή όχι στη διαδικασία και για το αν θα 

προσφύγουν σε κάποια συμφωνία με τον αντιμαχόμενο. Η διαμεσολάβηση, 

από την αρχή της εμφάνισης, σχετίστηκε με τη δημοκρατική διακυβέρνηση, 
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καθώς θεωρείται ένας θεσμός προαγωγής των δημοκρατικών αρχών και 

αξιών (Alfini et al., 2006). 

Στη συγκεκριμένη εργασία, λοιπόν, διερευνάται το ζήτημα της συμβολής 

της τεχνικής της διαμεσολάβησης στην αποφυγή των συγκρούσεων, αλλά και 

στο πρόβλημα της επαγγελματικής εξουθένωσης που έχουν οι υπάλληλοι της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας. Απώτερος στόχος είναι 

καταρχάς να διαφανεί η ύπαρξη των συγκρούσεων και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των υπαλλήλων αυτών και το κατά πόσο συνεισφέρει εν 

δυνάμει η διαμεσολάβηση στην εξάλειψη αυτών. Στα πλαίσια του σκοπού 

αυτού, λοιπόν, δομήθηκε ανάλογα η εργασία αυτή. 

Αρχικά, λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο και έπειτα από το εισαγωγικό 

κεφάλαιο για την ύπαρξη εναλλακτικής διαμεσολαβητικής συμβολής στην 

επίλυση των συγκρούσεων, γίνεται εστίαση στη διαχείριση των συγκρούσεων. 

Αρχικά, αποσαφηνίζεται η έννοια της σύγκρουσης, οι μορφές της 

σύγκρουσης, καθώς και τα είδη των συγκρούσεων που υπάρχουν μεταξύ των 

υπαλλήλων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου Φλώρινας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στους τρόπους αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων. Αρχικά, διερευνώνται οι μορφές της επίλυσης των διαφορών 

και ακολουθεί η μελέτη για τη συμβολή της διαμεσολάβησης ως διαδικασία 

επίλυσης των διαφορών. Τέλος, διερευνάται το κατά πόσο εφαρμόζεται η 

διαμεσολάβηση για τις διαφορές μεταξύ των υπαλλήλων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας, ενώ μελετάται και ο ρόλος του 

διαμεσολαβητή. 

Το τελευταίο θεωρητικό κεφάλαιο, τρίτο στον αριθμό, είναι αυτό που 

μελετά την επαγγελματική εξουθένωση. Ως προς το θέμα αυτό, λοιπόν, 

αρχικά διερευνάται η έννοια του συνδρόμου αυτού, γίνεται ιστορική αναδρομή, 

αποτυπώνονται τα θεωρητικά μοντέλα του συνδρόμου, τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματά του, αλλά και το ρόλο της διαμεσολάβησης στη περίπτωση της 

αντιμετώπισής του, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 



12 

 

Ακολουθεί το πρακτικό μέρος, όπου αφού γίνει εισαγωγική καταγραφή 

των ερευνητικών συνθηκών και πλαισίων, ακολουθούν τα κεφάλαια των 

αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων. 

 

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

1.1. Ορισμός των συγκρούσεων 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η σύγκρουση αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος 

της ζωής του ανθρώπου. Είναι ένα τμήμα της κοινωνικής ύπαρξης και ένα 

συχνό γεγονός που συνοδεύεται με τη συνεργασία των ανθρώπων. Ως προς 

την επίλυση των συγκρούσεων, η σύγκρουση είναι η βαθιά ριζωμένη 

διαφορά, δυσεπίλυτη, που αντιδιαστέλλεται από τις απλές και εύκολα 

διευθετούμενες διαφωνίες (Burgess & Spangler,  2003. Burton, 1986). 

Η σύγκρουση επηρεάζει τη   λειτουργία και την παραγωγικότητας  μίας 

οργάνωσης ή και μιας ομάδας ανθρώπων. Ορισμένες φορές  μπορεί να 

υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που να συνάδει η σύγκρουση με την 

ανανέωση της οργάνωσης ή τη δημιουργική προσαρμογή ή μετεξέλιξη. Έτσι, 

σύμφωνα με τον Watson (1969), οι διαπροσωπικές διαφορές, ο 

ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα κατά την σύγκρουση λαμβάνουν θετική τιμή 

για τους εμπλεκόμενους και προσδίδουν αποτελεσματικότητα στο κοινωνικό 

σύστημα στο περιβάλλον της εμφάνισης της σύγκρουσης. 

Σύμφωνα με τους Griffin και Moorhead (1986), στη σύγκρουση δύο 

ομάδες αλληλεπιδρούν και η μία ομάδα κατανοεί ότι η άλλη ομάδα είναι 

εμπόδιο στη προσπάθεια επίτευξης των στόχων της. Έτσι, κατά τον Jones 

(1994), η έναρξη της σύγκρουσης σημειώνεται, όταν η μία ομάδα προσπαθεί 

να διεκδικήσει τα συμφέροντα των άλλων ομάδων. 

Ο Robbins (1993), αναφέρθηκε στο παράγοντα της επικοινωνίας, που 

όταν είναι κακή, όταν υπάρχει επίσης δυσπιστία ή ακόμη και άσχημη διοίκηση 
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και εργασιακές σχέσεις, τότε επέρχεται η σύγκρουση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

σύγκρουση είναι ένα δυσάρεστο και αρνητικό ως προς τις συνέπειές του 

γεγονός, καθώς δεν είναι φυσικό γεγονός και δεν πλεονεκτεί η ομάδα που 

διέπεται από συγκρούσεις. Πρόκειται, λοιπόν, για μία κατάσταση, κατά την 

οποία υπάρχει σκόπιμη επιδίωξη παρεμπόδισης της επίτευξης των στόχων 

άλλου ατόμου ή άλλης ομάδας (Μπουραντάς, 2002). 

Η σύγκρουση, επίσης, είναι η πάλη ή η κατάσταση δυσαρμονίας ή 

ανταγωνισμού ή η εχθρική στάση που είναι συνέπεια των αντίθετων 

συμφερόντων, αναγκών και πεποιθήσεων ή των επιθυμιών που αποκλείουν 

τις επιθυμίες του άλλου. Έτσι, σύμφωνα με τον Pawlak (1998), η σύγκρουση 

ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον άτομα ή ομάδες είναι η διαμάχη που ξεσπά 

ανάμεσά τους. Οι αντιμαχόμενοι μπορεί να είναι άτομα, ομάδες, εταιρείες, 

κράτη, πολιτικά κόμματα κτλ. 

Κατά τους Katz  και  Kahn  (1978), σύγκρουση είναι όταν αλληλεπιδρούν 

άτομα και προκύπτει παρεμπόδιση των προσπαθειών, περιορισμός ή 

προκατάληψη, οπότε επέρχεται η αντίδραση ή η ανταπόδοση κατά των 

προσπαθειών του άλλου. 

Κατά τους  March και Simon (1993),  στη σύγκρουση δεν είναι εφικτό να 

ληφθούν αποφάσεις ως προς τη πορεία της ομάδας, επειδή αφενός δεν 

μπορούν να συμφωνήσουν σε μία απόφαση όλες οι πλευρές, ή αφετέρου 

επειδή διαφοροποιούνται οι επιλογές μεταξύ των ατόμων. 

Τέλος, μία πιο πρόσφατη αποσαφήνιση του όρου της σύγκρουσης είναι 

αυτή του Rahim (2010), κατά την οποία η σύγκρουση είναι μία έννοια που 

δύσκολα θα είναι αποδεκτή η αποσαφήνισή της από όλους. Γενικότερα, 

ωστόσο, πρόκειται για μία διαφωνία, μία κατάσταση ή ένας συμπεριφορικός 

τύπος. Είναι απόρροια της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων και εκδηλώνεται 

με ασυμβατότητα, με διαφωνία και με δυσαρέσκεια μεταξύ των κοινωνικών 

οντοτήτων. Επίσης, εκτός από τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο άτομα ή δύο 

ομάδες και άνω, μπορεί να εκδηλωθεί και σε ένα άτομο, το οποίο συγκρούεται 

με τον εαυτό του, οπότε γίνεται λόγος για την ενδοατομική σύγκρουση, όπως 

ακολούθως βέβαια γίνεται αναφορά στις μορφές της σύγκρουσης. 
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1.2. Μορφές σύγκρουσης 

 

 

Όσο ποικίλουν οι ορισμοί της σύγκρουσης, ανάλογα ποικίλει και ο  

ρόλος της. Γενικότερα, μία σύγκρουση σπάνια να είναι θετική ως προς τις 

συνέπειές της. Βέβαια, σε ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι επωφελής και 

για τα δύο αντικρουόμενα μέλη, καθώς διευκολύνεται μέσω αυτής η 

κατανόηση, η ανεκτικότητα, η μάθηση και η αποτελεσματικότητα της 

συνύπαρξης των μερών αυτών. Κατά την Jowett (2007), λοιπόν, η σύγκρουση 

διακρίνεται σε διαφωνία περιεχομένου, με τη διαφωνία αν αποτελεί ένα τρόπο 

αντιμετώπισης ενός προβλήματος, τα άτομα να διαφωνούν μεταξύ τους και 

έτσι η σύγκρουση περιεχομένου να θεωρείται τελικά επωφελής, καθώς μέσω 

αυτής αυξάνονται τα κίνητρα και ενθαρρύνεται η συζήτηση μεταξύ των 

εμπλεκομένων. Οι σχεσιακές συγκρούσεις, από την άλλη συμβάλλουν στη 

μείωση της απόδοσης, της εμπιστοσύνης, της ικανοποίησης και της ευεξίας, 

οπότε θεωρείται αρνητική, βέβαια, προτείνεται η σύγκρουση που είναι 

επωφελής σε ομάδες, για την αποφυγή των λαθών στην ομαδική σκέψη. 

Αναφορικά με τις μορφές της σύγκρουσης, όπως προτάθηκαν από τους 

Jehn & Mannix (2001), πρόκειται για τα σχέση, την εργασία και τη διαδικασία. 

Η σύγκρουση των σχέσεων, λοιπόν, είναι απόρροια της διαπροσωπικής 

ασυμβατότητας. Η σύγκρουση εργασίας σχετίζεται με τη διαφωνία σε επίπεδο 

απόψεων και ιδεών σε συγκεκριμένο καθήκον. Τέλος, η σύγκρουση 

διαδικασίας είναι η διαφωνία ως προς τη προσέγγιση που έχει η ομάδα στο 

παραγόμενο έργο, στις μεθόδους και την ομαδική επαγγελματική διαδικασία. 

Τόσο η σύγκρουση σχέσεων, όσο και η σύγκρουση διαδικασιών είναι 

επιβλαβείς τύποι σύγκρουσης, σε αντίθεση με τη σύγκρουση εργασίας, καθώς 

συμβάλλει στην ενθάρρυνση της ποικιλομορφίας των απόψεων, παρόλο που 

θα πρέπει να φροντίζεται ώστε να μην εξελιχτεί η σύγκρουση αυτή σε 

σύγκρουση διαδικασίας ή σχέσεων (Simons & Peterson, 2000). 
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Η σύγκρουση εργασιών συνδέεται με ευεργετικά αποτελέσματα. Το 

πρώτο είναι η ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνει η ομάδα. Η 

σύγκρουση εργασιών, επίσης, συμβάλλει στην ενθάρρυνση της γνωστικής 

κατανόησης του ζητήματος που συζητιέται. Αυτό ωθεί σε βέλτιστη λήψη 

αποφάσεων. Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα της  σύγκρουσης εργασίας είναι 

η συναισθηματική αποδοχή των αποφάσεων της ομάδας. Η σύγκρουση 

εργασίας, λοιπόν, ωθεί σε αυξημένη ικανοποίηση από τις αποφάσεις της 

ομάδας και επιθυμία παραμονής στην ομάδα (Simons & Peterson, 2000). 

Από τη μια, υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στη συναισθηματική και τη 

γνωστική σύγκρουση, καθώς η γνωστική σύγκρουση προσανατολίζεται στις 

εργασίες και είναι απόρροια της διαφοροποιημένης προοπτικής και κρίσης. 

Από την άλλη, οι συναισθηματικές συγκρούσεις προκύπτουν λόγω των 

προσωπικών διαφορών των ατόμων (Eidelson & Eidelson, 2003). 

 

 

1.3. Τα είδη των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο 

 

 

Ακόμη και στο χώρο της εργασίας συναντιούνται συγκρούσεις, των 

οποίων οι τύποι καταγράφονται ακολούθως: 

 η μονόπλευρη σύγκρουση συναντάται ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερα άτομα. Πρόκειται για τη σύγκρουση ανάμεσα σε 

άτομα, σε ομάδες, σε τμήματα και σε κλάδους οργανισμών και 

επιχειρήσεων. Υπάρχει φυσικά και η μονόπλευρη σύγκρουση 

ανάμεσα σε δύο αντίθετες απόψεις του ιδίου ατόμου. Έτσι, λόγου 

χάρη όταν υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στις αξίες του ατόμου 

και τις προσδοκίες του οργανισμού, τότε επέρχεται η σύγκρουση 

στο άτομο αυτό και γίνεται λόγος για τις εσωτερικές συγκρούσεις. 

Ακόμη, μονόπλευρη σύγκρουση μπορεί να υπάρχει σε 

περίπτωση που υπάρχουν δύο τρόποι επίτευξης του στόχου του 
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οργανισμού και το άτομο δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιόν από 

τους δύο να επιλέξει ή το άτομο είναι ανάμεσα σε δύο κακές 

επιλογές. 

 οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων, που είναι η βασικότερη μορφή 

εργασιακής σύγκρουσης. Οι συγκρούσεις εδώ είναι απόρροια των 

προσωπικών διαφωνιών των ατόμων. Βέβαια, στις 

διαπροσωπικές συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων/ εργαζομένων 

του ιδίου οργανισμού, οι διαφορές επέρχονται βάσει του ρόλου 

που έχουν στον οργανισμό που εργάζονται και δεν σχετίζονται με 

την ατομική προσωπικότητα των εμπλεκομένων. Φαίνεται, 

επίσης, ότι πάνω από τις μισές αποχωρήσεις των στελεχών είναι 

εξαιτίας της χείριστης αποδοτικότητας των εργαζομένων και λόγω 

των προσωπικών συγκρούσεων που είχαν. 

 οι συγκρούσεις ανάμεσα σε άτομα και ομάδες. Σε κάθε οργανισμό 

υπάρχουν πολλές ομάδες. Η σύγκρουση ανάμεσά τους είναι 

συχνή και αναπόφευκτη, καθώς υπάρχει συναγωνισμός μεταξύ 

των ομάδων για τη διεκδίκηση των ελάχιστων πόρων, αλλά και 

λόγω των συγκρίσεων που προκαλούνται από τη διοίκηση και της 

υποψίας ότι υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ τους. 

 οι συγκρούσεις μεταξύ των οργανισμών. Αυτό πηγάζει από το 

γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνισμός αποδοτικότητας μεταξύ τους 

και αυτό συμβαίνει ακόμη και σε δημόσιους οργανισμούς, κάτι το 

οποίο μάλιστα κατοχυρώνεται και ενθαρρύνεται και από τους 

νόμους που θεσπίζονται για τη προαγωγή του ανταγωνισμού, 

όπως συμβαίνει στη περίπτωση κατάργησης του μονοπωλίου. 

Μάλιστα, σε δημόσιους οργανισμούς, ο ανταγωνισμός αυτός που 

επιφέρει συγκρούσεις ενθαρρύνεται και λόγω της απορρόφησης 

των επιχορηγήσεων και κονδυλίων, λόγω της άνισης 

μισθολογικής αντιμετώπισης, της ανομοιομορφίας των δομών και 

διαδικασιών και όλα αυτά προκαλούν την έξαρση των 

συγκρούσεων . 
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 οι νοητικές συγκρούσεις είναι συγκρούσεις που συμβαίνουν λόγω 

της εργασίας, ενώ οι κοινωνικό- συναισθηματικές συγκρούσεις 

συμβαίνουν λόγω των διαπροσωπικών διαφωνιών των 

εμπλεκομένων. Υπάρχει διαφοροποίηση γενικά των ανθρώπων 

ως προς τις συγκρούσεις των σχέσεων και το αντικείμενο της 

εργασίας. Η σύγκρουση σχέσεων προκύπτει κατά τη διαφωνία σε 

επίπεδο ασυμβατότητας των απόψεων των εμπλεκομένων, οπότε 

εμπεριέχεται εχθρότητα, ένταση και ενόχληση ανάμεσα στα 

άτομα. Από την άλλη, στη σύγκρουση αντικειμένου εργασίας 

προκύπτει λόγω διαφωνίας των ατόμων ως προς το περιεχόμενο 

της εργασίας που θα διεκπεραιωθεί, οπότε υπάρχουν διαφωνίες 

σε επίπεδο οπτικής, ιδεών και θέσεων των ατόμων (Montana & 

Charnov, 2011). 
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2. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 

2.1. Οι μορφές επίλυσης των διαφορών 

 

2.1.1. Το διπλό μοντέλο ανησυχίας 

Κατά το μοντέλο αυτό, στην επίλυση των συγκρούσεων, 

αντιμετωπίζονται οι συγκρούσεις που στηρίζονται σε διττές διαστάσεις, αυτή 

της ανησυχίας για τον εαυτό/ αβεβαιότητα και αυτή της ανησυχίας για τους 

άλλους/ ενσυναίσθηση (Forsyth, 2009). 

Κατά το μοντέλο αυτό, λοιπόν, υπάρχει ισορροπία της ανησυχίας μεταξύ 

των μελών της ομάδας ως προς την ικανοποίηση των προσωπικών τους 

αναγκών και συμφερόντων, με την ανησυχία τους για την ικανοποίηση των 

αναγκών και των συμφερόντων των άλλων που είναι διαφορετικά. 

Διασταυρώνονται, λοιπόν, οι διαστάσεις αυτές και αυτό ωθεί στο να 

εμφανιστούν διαφορετικές μορφές επίλυσης των συγκρούσεων (Goldfien & 

Robbennolt, 2007). Στο διπλό αυτό μοντέλο, προσδιορίζονται πέντε στόχοι για 

την ολοκλήρωση του κύκλου της επίλυσης των συγκρούσεων. Έτσι η επιλογή 

του στυλ επίλυσης της σύγκρουσης εξαρτάται από τη διάθεση και τους 

προσωπικούς ή φιλοσοφικούς στόχους του διαμεσολαβητή ή των 

εμπλεκομένων. 

 

2.1.2. Το στυλ της αποφυγής 

Το χιούμορ, η μεταβολή ή αποφυγή του ζητήματος, αλλά και η άρνηση 

ενασχόλησης με το ζήτημα που προκάλεσε τη σύγκρουση είναι 

χαρακτηριστικές τακτικής του εν λόγω στυλ επίλυσης της σύγκρουσης. 

Υπάρχει ισχυρή αντιπαράθεση ως προς τη τήρηση των κανόνων που 

χρησιμοποιούνται, καθώς το άτομο αποσύρεται και δεν ασχολείται με το άλλο 

αντιμαχόμενο μέλος. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αυτός ή αυτοί που 

αποφεύγουν τον άλλον, λαμβάνουν μία στάση κατά την οποία δίνουν τη 
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δυνατότητα να εξαλειφθεί και να σταματήσει η σύγκρουση χωρίς να υπάρχει 

προσωπική συμμετοχή. Βέβαια, ελλοχεύει ο κίνδυνος εδώ να παραμείνουν τα 

προβλήματα, καθώς δεν εκτονώνονται και δεν εκφράζονται ή ακόμη και να 

μην υπάρχει έλεγχος ή αίσθημα σεβασμού και δημοκρατικού τρόπου 

επίλυσης του προβλήματος που ώθησε στη σύγκρουση (Bayazit & Mannix, 

2003). 

 

2.1.3. Το στυλ της διευκόλυνσης, εξομάλυνσης ή καταστολής της 

σύγκρουσης 

Κατά το συγκεκριμένο στυλ, υπάρχει υψηλό επίπεδο ανησυχίας για τους 

άλλους και περιορίζεται η ανησυχία για τον εαυτό. Πρόκειται για μία παθητική 

προ- κοινωνική προσέγγιση, κατά την οποία τα άτομα ωθούνται στην άντληση 

προσωπικής ικανοποίησης από την ικανοποίηση των αναγκών των άλλων, 

ενώ ταυτόχρονα έχουν μία γενική ανησυχία στο να διατηρήσουν σταθερές και 

θετικές κοινωνικές σχέσεις. Κατά την αντιμετώπιση της σύγκρουσης με τον 

τρόπο αυτό, επίσης, εναρμονίζονται οι απαιτήσεις των άλλων από το 

σεβασμό που αιωρείται στη κοινωνική σχέση των εμπλεκομένων (Forsyth, 

2009). 

 

2.1.4. Το στυλ της ανταγωνιστικότητας 

Το ανταγωνιστικό στυλ επίλυσης της σύγκρουσης αφορά στη 

μεγιστοποίηση της ατομικής βεβαιότητας. Αυξάνεται, λοιπόν, η ανησυχία για 

τον εαυτό και περιορίζεται εδώ η ενσυναίσθηση, δηλαδή η ανησυχία για τους 

άλλους. Οι ομάδες αποτελούνται από ανταγωνιστικές προσωπικότητας που 

λαχταρούν και ικανοποιούνται από τη κυριαρχία τους στους άλλους, ενώ 

πιστεύουν ότι η σύγκρουση είναι μία νίκη στο έργο τους. Οι αντιμαχόμενοι 

δρουν αναγκαστικά για τους άλλους, καθώς αποζητούν να βγουν στην 

επιφάνεια οι προσωπικές τους απόψεις που θα είναι επιβεβλημένες για τους 

άλλους και ένα εργαλείο τακτικής εξουσίας στους άλλους. Έτσι, κάνουν χρήση 

επιχειρημάτων, προσβολών, κατηγοριών και ενίοτε ακόμη και της βίας, για τη 

προώθηση του εκφοβισμού και την επιβολής τους (Morrill, 1995). 
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2.1.5. Το στυλ του συμβιβασμού 

Ο συμβιβασμός ή αλλιώς διαπραγμάτευση των συγκρούσεων είναι όταν 

τα άτομα έχουν ένα ενδιάμεσο επίπεδο ανησυχίας ως προς τον εαυτό τους 

και τους άλλους. Ο συμβιβασμός συνδέεται με τη δικαιοσύνη και προβλέπεται 

κατά τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων (Bayazit & Mannix, 2003). Τα αιτήματα 

που υποβάλλονται από τους άλλους γίνονται αποδεκτά και αυτό αποτελεί μία 

ευχάριστη συμπεριφορά που δίνει ενθάρρυνση στους άλλους για την επίλυση 

των συγκρούσεων (Van de Vliert & Euwema, 1994).  Πρόκειται για ένα στυλ 

επίλυσης της σύγκρουσης που θεωρείται επέκταση των στρατηγικών της 

απόδοσης και μία συνεργατική στρατηγική (Firsyth, 2009). 

 

2.1.6. Το στυλ της συνεργασίας 

Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου στυλ 

επίλυσης της σύγκρουσης είναι η ενσωμάτωση, η προ- κοινωνική μέριμνα, η 

αντιπαράθεση και η επίλυση της αντιπαράθεσης. Η επίλυση, λοιπόν, 

επέρχεται όταν τα εμπλεκόμενα μέλη ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους, αλλά 

και για τους άλλους. Κατά τη σύγκρουση, οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται με 

τους άλλους ώστε να εντοπιστεί μία κοινή και φιλική λύση που θα 

ικανοποιήσει τα συμφέροντα και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Έτσι, 

γίνεται χρήση ενός είδους σύγκρουσης που κλείνει εντυπωσιακά (Bayazit & 

Mannix, 2003). Η σύγκρουση, λοιπόν, εδώ  λογίζεται ως μία δημιουργική 

ευκαιρία, κατά την οποία προκύπτει επένδυση σε πρόωρο χρόνο των ατόμων 

σε πόρους εύρεσης της λύσης (Firsyth, 2009). Μάλιστα, θεωρητικά, με την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου στυλ επίλυσης της σύγκρουσης, περιορίζεται το 

ενδεχόμενο εκδήλωσης ή εξέλιξης της σύγκρουσης σε επιθετικότητα σωματική 

ή λεκτική, ενώ παράλληλα αυξάνεται και το εγώ του ατόμου (Jarboe & 

Witteman, 1996). 

 



21 

 

2.1.7. Η μέθοδος My Way 

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου στυλ, προωθείται ο εξαναγκασμός, 

ενώ επίσης, δημιουργείται μία δύσκολα διατηρήσιμη κατάσταση. Ο ένας 

αντιμαχόμενος κάνει χρήση της εξουσίας του, ώστε με τον εξαναγκαστικό 

αυτό τρόπο, να επιβάλλει τις γνώμες και τα θέλω του, στον άλλο. Πρόκειται, 

λοιπόν, για μία μέθοδο που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία στυλ επίλυσης 

της σύγκρουσης, τη στρατηγική Win- Lose, όπου τελικά, μπορεί να υπάρχει 

λύση, αλλά δεν είναι η καλύτερη για τη επίλυση της σύγκρουσης. Τέλος, η 

χρήση της μεθόδου αυτής είναι ευρεία σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, με 

τον ηγέτη να λαμβάνει άμεσα μία απόφαση (Τριαντάρη, 2018). 

 

2.1.8. Η μέθοδος Your Way 

Εφαρμόζεται και από τους δύο αντιμαχόμενους που έχουν εμπλακεί στη 

σύγκρουση και κυρίως οι σχέσεις τους είναι συνεχείς. Ακόμη, βασικό 

γνώρισμα της μεθόδους αυτής είναι το ότι υποβαθμίζονται οι διαφορές και των 

δύο πλευρών, συνεπώς γίνεται λόγος για τον συμβιβασμό που τελικά 

επέρχεται με την εφαρμογή της (Τριαντάρη, 2018). 

 

2.1.9. η μέθοδος Half Way 

Η εφαρμογή της προκειμένης μεθόδου παρομοιάζεται με την εφαρμογή της 

μεθόδου Your Way. Στόχος της μεθόδου αυτής είναι ο συμβιβασμός και των 

δύο αντιμαχόμενων, για να μη υπάρξει κερδισμένος και χαμένος με τη λήξη 

της σύγκρουσης. Για την επίτευξη του συμβιβασμού, οι δύο πλευρές βρίσκουν 

μία μέση οδό στη διαφωνία τους. Δεν πρόκειται γενικά για μία λύση 

στρατηγικής WIN- WIN, αλλά μία πρόταση LOSE- LOSE, όπου και οι δύο 

πλευρές θεωρούν ότι έδωσαν πολλά ή ότι πήραν λίγα χωρίς να δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία στην έκβαση του αποτελέσματος (Τριαντάρη, 2018. Filley, 

1975). 
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2.10. Η μέθοδος Our Way 

Πρόκειται για μία επιτυχημένη μέθοδο επίλυσης της σύγκρουσης. 

Παρέχει μακροχρόνιες λύσεις σε περιπτώσεις συγκρούσεων και εναπόκειται 

ως μέθοδος στη στρατηγική Win- Win. Το χρονοβόρο της διαδικασίας της 

μεθόδου αυτής την καθιστά ελάχιστα επιλεγμένη και διαδεδομένη για την 

επίλυση της σύγκρουσης, βέβαια. Ωστόσο, θεωρείται μία ιδανική τεχνική, που 

στη πραγματικότητα δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμη, λόγω αφενός του 

χρονοβόρου της διάρκειας και αφετέρου επειδή εμβαθύνει στις πραγματικές 

αιτίες που επέφεραν τη σύγκρουση (Τριαντάρη, 2018. Αντωνάκης, 2012. 

Filley, 1975). 

 

2.1.11. Άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης των συγκρούσεων σε οργανισμούς 

Για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού, κάθε ηγέτης που 

αναλαμβάνει τα ηνία της διοίκησης του οργανισμού οφείλει να μεριμνά για την 

επίλυση των συγκρούσεων. Έτσι, στη σύγκρουση θα πρέπει να δίδεται είτε 

συμβιβασμός είτε συνεργασία (Τριαντάρη, 2018). 

Η συνεργασία είναι εφικτή, σε περιπτώσεις που ο κάθε αντιμαχόμενος 

επιθυμεί να πραγματοποιήσει τους στόχους τους δικούς του και των άλλων 

και προθυμοποιείται να εμπλακεί σε μία σχέση συναλλαγής με μορφή «δίνω 

και παίρνω» και να είναι συγκαταβατικός μέχρι να πλησιάσει η στιγμή της 

λογικής επίλυσης της διαφοράς. Κατά το συμβιβασμό, βέβαια, τα άτομα δεν 

είναι συγκαταβατικά στο άνωθεν, αλλά ο τρόπος και η τελική λύση που 

βρίσκεται εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες και των δύο πλευρών της 

σύγκρουσης (Τριαντάρη, 2006, 2018). 

Οι ηγέτες ενός οργανισμού μπορεί αν κάνουν χρήση οποιασδήποτε 

τεχνικής για την επίλυση της σύγκρουσης στον οργανισμό τους, αρκεί να 

φροντίσουν για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και να εστιάσουν στα 

άτομα και την οργάνωση της ολότητας. Έτσι, οι στρατηγικές που μπορεί να 

εφαρμόσει είναι οι ακόλουθες: 

 αύξηση της ενημέρωσης πάνω στις πηγές της σύγκρουσης 
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 αύξηση της ενημέρωσης στη ποικιλία των μελών του οργανισμού 

σε επίπεδο φύλου, μόρφωσης, ιεραρχικής θέσης, χρόνων 

εργασίας και εμπειρίας κτλ 

 εξάσκηση της κυκλικής εργασίας ή της προσωρινής ανάθεσης 

έργων 

 χρήση της μετάθεσης τμημάτων ή της απόλυσης αν κρίνεται 

απαραίτητο 

 αλλαγή στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα 

 αλλαγή της πηγής σύγκρουσης (υπέρβαση εξουσίας, 

ασυμβίβαστη εξέλιξη ή σύστημα ανταμοιβών και ασυνεπείς 

καταστάσεις) (Τριαντάρη, 2018, σελ. 47- 50). 

Βέβαια, οι συνηθέστεροι τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων σε έναν 

οργανισμό είναι οι εξής: 

 κανόνες, κανονισμοί και Νόμοι στον οργανισμό 

 ανάπτυξη διαλόγου και επίλυση των προβλημάτων μέσω αυτού 

 διαπραγμάτευση 

 συντονισμός 

 διαμεσολάβηση 

 ανοιχτή και κλειστή διαμεσολάβηση 

 διαιτησία 

 προσφυγή στη δικαιοσύνη 

 βία ή ισχύς (Τριαντάρη, 2018, σελ. 52- 54). 
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2.2. Η Διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακός δίαυλος και 

διαδικασία επίλυσης διαφορών 

 

2.2.1. Προσεγγίζοντας τη διαδικασία της διαμεσολάβησης 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία διαδικασία δυναμική, διαρθρωμένη και 

διαδραστική. Πρόκειται για μία διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, κατά την 

οποία σημαντική και καθοριστική είναι η συμβολή ενός τρίτου, αλλά με 

ουδέτερη στάση προσώπου, το οποίο συμβάλλει στην επίλυση αυτή, 

χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. 

Ακόμη, μεριμνά για την ενθάρρυνση των εμπλεκομένων στη σύγκρουση να 

μετέχουν ενεργά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για την επίλυση της 

σύγκρουσής τους. Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, αφορά σε μία διαδικασία, κατά 

την οποία υπάρχει εστίαση στις ανάγκες, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 

των εμπλεκομένων. Έτσι, ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που μέσω της χρήση 

των τεχνικών, καθοδηγεί τη διαδικασία με εποικοδομητικό τρόπο, ώστε να 

εντοπιστεί η βέλτιστη λύση. Συνεπώς, ο ρόλος του είναι διευκολυντικός και 

αυτός που διαχειρίζεται την αλληλεπίδραση των αντιμαχόμενων, μέσω της 

ανοιχτής επικοινωνίας. Ακόμη, συμβάλλει στην ανάλυση των θεμάτων που 

σχετίζονται με τους κανόνες, ενώ φροντίζει και για τη παροχή συμβουλών 

στους εμπλεκομένους (Boulle, 2005). 

Η διαμεσολάβηση είναι μία εναλλακτική μορφή επίλυσης των διαφορών 

και των συγκρούσεων ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα μέρη, αποδίδονται 

ορισμένα αποτελέσματα. Ένα τρίτο μέρος αναλαμβάνει το ρόλο του 

διαμεσολαβητή, ο οποίος συμβάλλει στη διαπραγμάτευση και τη διευθέτηση 

της σύγκρουσης. Οι εμπλεκόμενοι, επίσης, είναι αυτοί που έχουν εμπλακεί σε 

σύγκρουση για ποικίλου είδους διαφορές, όπως εμπορικές, νομικές, 

διπλωματικές, εργασιακές, κοινοτικές και οικογενειακές (Boulle, 2005). 

Η διαμεσολάβηση ως όρος αφορά σε κάθε περίπτωση που ένα τρίτο 

άτομο εμπλέκεται, ώστε να συμβάλλει με τη δράση του στη κατάληξη μίας 

σύγκρουσης σε συμφωνία. Η διαμεσολάβηση, επίσης, διαθέτει διάρθρωση, 

ένα χρονοδιάγραμμα και μία δυναμική που απέχει από την συνηθισμένη 

διαπραγμάτευση. Πρόκειται για μία ιδιωτική και εμπιστευτική διαδικασία, που 



25 

 

πιθανόν να επιβάλλεται και από το νόμο. Η συμμετοχή των εμπλεκομένων και 

του διαμεσολαβητή είναι εθελοντική φυσικά. Ωστόσο, ο ρόλος του 

διαμεσολαβητή είναι καθοριστικός, καθώς, στα πλαίσια της ουδέτερης στάσης 

που οφείλει να διατηρεί, συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας και όχι 

τόσο στη κατεύθυνσή της. Έτσι, η διάρκεια και πορεία της διαμεσολάβησης 

γίνεται υπό του κλίματος της ηρεμίας και της ειρήνευσης και είναι μία διεθνώς 

αποδεκτή μέθοδος επίλυσης των διαφορών. Παράλληλα, χρησιμοποιείται για 

κάθε μεγέθους διαφορές και συγκρούσεις (Boulle, 2005). 

Φυσικά σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικά νομικά πρότυπα και 

κανονισμοί, οπότε δεν είναι πανομοιότυπη η εφαρμογή της διαμεσολάβησης 

σε κάθε χώρα. Ωστόσο, το κοινό είναι ότι κάθε διαμεσολαβητής είναι αυτός 

που με τη χρήση ορισμένων τεχνικών θα συμβάλλει στην είσοδο και βελτίωση 

του διαλόγου και της ενσυναίσθησης των εμπλεκομένων, με στόχο να 

καταλήξει η μεταξύ τους διαφωνία και σύγκρουση στη συμφωνία. Όλα 

εξαρτώνται από τον διαμεσολαβητή, με τη πρακτική εφαρμογή της τεχνικής 

αυτής να κερδίζει ολοένα και περισσότερο δημοτικότητα και έτσι να 

εντάσσεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε πιστοποιήσεις σε 

αδειοδοτήσεις, σε επαγγελματίες διαμεσολαβητές που είναι αφοσιωμένοι στη 

πειθαρχία των αρχών της στρατηγικής της διαμεσολάβησης (Boulle, 2005). 

 

2.2.2. Διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακό εργαλείο παρέμβασης 

Η επικοινωνία αποτελεί μία έκφανση της ρητορικής τέχνης. Η 

επικοινωνία και η ρητορική, ως μέρη της ανθρώπινης εμπειρίας και των 

διαπροσωπικών σχέσεων αφορούν στη διαλεκτική οπότε και περιλαμβάνουν 

απόψεις, ιδέες και συμπεράσματα ατόμων που έρχονται σε διάλογο μεταξύ 

τους. Η επικοινωνία, επίσης, είναι ένας τρόπος ανταλλαγής μηνυμάτων 

μεταξύ του δέκτη και του πομπού με στόχο τον αλληλοεπηρεασμό του ενός 

από τον άλλον (Τριαντάρη, Μάρα, 2006). 

Η διαμεσολάβηση συμβάλει στην επικοινωνία με τον εξής τρόπο. Η 

διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι ,μία δυναμική και διαδραστική τεχνική, με το 

τρίτο άτομο, που διατηρεί αντικειμενική στάση, να κάνει προσπάθεια να 
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επιλύσει τη μεταξύ τους φιλονικία. Το τρίτο πρόσωπο, λοιπόν, κάνει χρήση 

εξειδικευμένων επικοινωνιακών τεχνασμάτων, με στόχο τη διαπραγμάτευση. 

Το τρίτο πρόσωπο ή αλλιώς ο διαμεσολαβητής είναι αυτός που ενθαρρύνει τα 

εμπλεκόμενα στη σύγκρουση άτομα να μετέχουν με ενεργητικό τρόπο στη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης, λοιπόν, 

αφορά στην ενθάρρυνση των εμπλεκόμενων μερών να επικοινωνήσουν τα 

συναισθήματά τους, τις απόψεις τους μεταξύ τους, ώστε τελικά μετά από την 

έκφραση αυτή, να βρουν μία κοινά αποδεκτή και συμφέρουσα και για τις δύο 

αντιμαχόμενες πλευρές λύση στο πρόβλημα που αποτέλεσε αφορμή για τη 

σύγκρουση μεταξύ τους. Έτσι, κατά την ενθάρρυνση της μεταξύ τους 

επικοινωνίας, ο διαμεσολαβητής χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές και καθορίζει 

με εποικοδομητικό τρόπο τη διαμεσολάβηση, με στόχο τα εμπλεκόμενα μέρη 

να βρουν τελικά την επιθυμητή λύση που θα λήξη τη μεταξύ τους φιλονικία. Η 

διαχείριση της κατάστασης γίνεται από τον διαμεσολαβητή. Μιλώντας για 

διαχείριση, γίνεται λόγος για την διαχείριση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

Ο διαμεσολαβητής, επί της ουσίας, είναι αυτό το πρόσωπο που θα 

διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών της 

σύγκρουσης (Boulle, 2005). 

Συνεπώς, η διαμεσολάβηση αφορά στην εναλλακτική μορφή επίλυσης 

των συγκρούσεων ανάμεσα σε άτομα. Βασικό μέσο για την επίλυση αυτή, 

κατά την διαμεσολάβηση, είναι η επικοινωνία ανάμεσα στους αντιμαχόμενους, 

καθώς η επικοινωνία μεταξύ τους έχει δεχτεί πλήγμα και έχει ωθήσει στη 

σύγκρουση. Οπότε, ο διαμεσολαβητής είναι αυτός, που με τη παρουσία του, 

τη παρέμβασή του, με την ενίσχυση και ενθάρρυνση του προς τους 

αντιμαχόμενους θα συμβάλλει, με τη μεταξύ των δύο επικοινωνία, στα πλαίσια 

της διαδικασίας της παρέμβασης, στη λήξη της σύγκρουσης (Domenici & 

Littlejohn, 2001). 

 

2.2.3. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαμεσολάβησης 

Όπως αναφέρθηκε, η διαμεσολάβηση αποτελεί μία εξωδικαστική και 

εναλλακτική μορφή επίλυσης κάθε μεγέθους διαφορών και συγκρούσεων, 
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ποικίλου είδους και θεματολογίας. Το ότι αποτελεί μία νέα στρατηγική και μία 

εξωδικαστική μορφή συμβολής στην εύρεση λύσης, δεν σημαίνει ότι στερείται 

πλεονεκτημάτων, για την επιλογή της εφαρμογής της σε περιπτώσεις 

συγκρούσεων. Έτσι, λοιπόν, τα βασικά πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης 

είναι τα ακόλουθα: 

 ο χρόνος της διάρκειας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης είναι 

σύντομος 

 δεν είναι μεγάλο το οικονομικό κόστος της εφαρμογής της 

 υπάρχει έλεγχος της διαδικασίας, που βρίσκεται στα χέρια των 

αντιμαχόμενων της σύγκρουσης 

 γίνεται εστίαση στα ενδιαφέροντα, στους στόχους και τις σχέσεις 

των αντιμαχόμενων μερών της σύγκρουσης 

 πρόκειται για μία μυστική και εμπιστευτική διαδικασία επίλυσης 

της σύγκρουσης 

 διευκολύνεται η διαπραγμάτευση και ενθαρρύνεται η άμεση 

επικοινωνία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη 

 οι συναντήσεις με το διαμεσολαβητή είναι άτυπες, με τον 

διαμεσολαβητή να έχει ως στόχο του τη διευκόλυνση των 

διαπραγματεύσεων, με τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήγουν να 

βρουν κοινά αποδεκτές λύσεις τελικά που θα ικανοποιούνται και 

οι δύο πλευρές της σύγκρουσης 

 ενισχύεται η καλή φήμη και οι σχέσεις και θεωρείται μία 

στρατηγική ως η πλέον καταλληλότερη για την επίλυση των 

διαφορών 

 δεν είναι δεσμευτική η διαδικασία, ενώ τα μέρη είναι αυτά που 

τελικά επιλέγουν να αποχωρήσουν όποτε το νιώσουν 

 δεν προκύπτει περίπτωση και ευκαιρία να υπάρχει αντιδικία 
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 δεν καταλήγει η διαδικασία στην οριοθέτηση του νικητή και του 

ηττημένου 

 στόχος της στρατηγικής αυτής είναι τα κοινά συμφέροντα των 

εμπλεκόμενων 

 μπορεί να υπάρχει παράλληλη διεξαγωγή με τις δικαστικές 

διαδικασίες 

 η διεξαγωγή της διαδικασίας γίνεται με τη παρουσία των 

εμπλεκομένων 

 η διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης γίνεται χωρίς τα εμπλεκόμενα 

μέρη να φοβούνται για την αποκάλυψη, εάν δεν βρεθεί λύση 

 με την εφαρμογή της, επανεκτιμάται η κατάσταση από τους 

εμπλεκομένους 

 υπερβαίνονται τα αδιέξοδα και τα συναισθηματικά εμπόδια 

 τα ζητήματα και στοιχεία που πηγάζουν από τη διαμεσολάβηση 

δεν τεκμηριώνουν τη προσφυγή στα δικαστήρια 

Ωστόσο, υπάρχουν και μειονεκτήματα στη διαδικασία τη 

διαμεσολάβησης, που είναι τα εξής: 

- όταν αρχίζει η διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν σημαίνει ότι 

ξεκινούν οι δικαστικές ενέργειες 

- δεν υπάρχει καλή πίστη ανάμεσα μεταξύ των εμπλεκομένων 

- όταν πρόκειται για ποινικές διαφορές με ειδεχθή αδικήματα, τότε η 

διαμεσολάβηση είναι ανέφικτη για την επίλυση της διαφοράς 

- δεν υπάρχει η δυνατότητα στον διαμεσολαβητή για την έκδοση 

προσωρινών διαταγών ή ενταλμάτων έρευνας και σύλληψης 

- δεν υπάρχει περίπτωση να εκδοθεί απόφαση, όπως στη δικαστική 

διαδικασία 
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- η έναρξη της διαμεσολάβησης δεν αναιρεί τη παραγραφή. Έτσι, οι 

εμπλεκόμενοι μπορεί να προσφύγουν ακόμη και στα δικαστήρια 

- δεν υπάρχει περίπτωση εφαρμογής της αρχής της δημοσιότητας, 

όπως στην έκδοση των αποφάσεων στα δικαστήρια 

- η διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν δημιουργεί δεδικασμένο, 

καθώς δεν εκδίδεται απόφαση με σκοπό το δεδικασμένο (Τριαντάρη, 

2018, σελ. 31-32. Αρτινοπούλου, 2010, σελ 16-17) 

 

2.2.4. Οι μέθοδοι της διαμεσολάβησης 

Τα βασικά μοντέλα της διαμεσολάβησης, όπως αυτή χρησιμοποιείται για 

τη επίλυση των διαφορών, ανάλογα με το είδος της σύγκρουσης που 

προηγήθηκε, ώστε να επέλθει η ικανοποιητική για τα εμπλεκόμενα μέλη 

συμφωνία, είναι τα εξής: 

 η συντονιστική διαμεσολάβηση, με στόχο το αμοιβαίο συμφέρον. 

Τα μέλη καλούνται να επαναδιατυπώσουν τα προβλήματα που 

τους ώθησαν στη σύγκρουση, ενώ ακούγεται και ένας καταιγισμός 

ιδεών από λύσεις, ώστε τελικά αν επιλεχτούν οι αμοιβαία 

αποδεκτές λύσεις. Ο διαμεσολαβητής δρα υποστηρικτικά (Ury et 

al., 1988). 

 Η μετασχηματιστική διαμεσολάβηση. Η δομή της σχέσης μεταξύ 

των εμπλεκομένων είναι πιο χαλαρή συγκριτικά με αυτή στη 

προηγούμενη μέθοδο διαμεσολάβησης. Οι βασικές αξίες όπου 

στηρίζεται ο διαμεσολαβητής είναι η ενδυνάμωση και η 

αναγνώριση, πραγματοποιούνται μικτές συνεδρίες, ενώ 

ενθαρρύνονται οι εμπλεκόμενοι στον αυτοκαθορισμό και την 

ανταπόκρισή τους στους άλλους. Γενικά, η διαδικασία είναι 

αυτοενισχυτική και αναγνωρίζεται η διατήρηση της σχέσης 

ανάμεσα στους εμπλεκομένους. 

 η επιλεκτική διαμεσολάβηση, όπου ο διαμεσολαβητής είναι το 

πρόσωπο που κάνει στην επιλογή του συνδυασμού ποικίλων 
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τρόπων διαμεσολάβησης, βλέποντας ποιοι ταιριάζουν 

περισσότερο στους εμπλεκομένους. 

 η αξιολογητική διαμεσολάβηση, όπου ο διαμεσολαβητής αναφέρει 

τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε εμπλεκομένου στη 

σύγκρουση, οπότε ουσιαστικά κάνει ανατροφοδότηση. Με τον 

τρόπο αυτό, τους εφοδιάζει με ιδέες για τη χρήση ένδικων μέσων. 

Οι διαμεσολαβητές μπορούν να κάνουν ενημέρωση των μελών 

για τα αποτελέσματα, ενώ μπορεί να παρέχει και προτάσεις 

λύσεων της σύγκρουσης. Γίνονται ιδιωτικές συνεδρίες, με τον 

διαμεσολαβητή να είναι η αποκλειστική μέγιστη δύναμη μεταξύ 

των τριών, καθώς είναι η μοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών 

για τα μέρη αυτά. 

 Η διαμεσολάβηση εστιασμένη στη λύση, όπου μέσα από τη 

διαδικασία της σκέψης, επιδιώκονται οι βέλτιστες λύσεις. Μάλιστα, 

ο διαμεσολαβητής, ως κατευθυντικός, ενθαρρύνει τους 

εμπλεκόμενους να αναπτύξουν τη φαντασία τους, διατυπώνοντάς 

τους ερωτήματα (Damianakis, 2008). 

 η κοινωνική διαμεσολάβηση, με τον διάλογο να είναι η βάση της 

διαδικασίας, καθώς μέσω αυτού, κάθε μέλος αντιλαμβάνεται τις 

απόψεις της αντίθεσης πλευράς, οπότε και μετά μπορεί αν 

εντοπιστεί η εύρεση των κοινών λύσεων. 

 η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, που απευθύνεται σε άτομα που 

έχουν έρθει σε σύγκρουση λόγω των διαφορών τους ως άτομα με 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Στόχος είναι η προώθηση και 

η εδραίωση επικερδών πόρων κάθε είδους, όπως είναι η 

επικοινωνία, η ενημέρωση, οι τεχνικοί οικονομικοί πόροι κτλ. Ο 

διαμεσολαβητής εδώ οφείλει να έχει την κατάλληλη 

ευαισθητοποίηση, ικανότητες και αντίληψη του εαυτού για την 

αντιμετώπιση των εμπλεκομένων και την αντιμετώπιση της 

μεταξύ τους διαφορετικότητας (Τριαντάρη, 2018, σελ. 69- 74). 
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2.3. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι καταλυτικός 

και άκρως σημαντικός και καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Από τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες και τη στάση του εξαρτάται η αποτελεσματικότητα αυτή και η τελική 

επίτευξη του στόχου, που είναι η επίλυση της σύγκρουσης έπειτα από την 

εφαρμογή της διαμεσολάβησης. Για το λόγο αυτό, ο διαμεσολαβητής οφείλει 

πρωτίστως να είναι ουδέτερος, αμερόληπτος, αντικειμενικός, έξυπνος, 

ευέλικτος, να έχει ενσυναίσθηση, να είναι ένας ενεργός ακροατής, να διαθέτει 

φαντασία, να είναι άξιος σεβασμού, επιφυλακτικός, επινοητικός, ειλικρινής, 

αξιόπιστος, ψύχραιμος, με χιούμορ και υπομονετικός (Τριαντάρη, 2018, σελ. 

89-91). 

Αναφορικά με το ρόλο του, ουσιαστικά δεν εστιάζει στην επίλυση της 

σύγκρουσης, αλλά η επικέντρωσή του είναι οι εμπλεκόμενοι στη διαφωνία. Ο 

διαμεσολαβητής, λοιπόν, είναι αυτός που απλώς θα συμβάλλει στη διαδικασία 

της διαμεσολάβησης. Ακόμη, έχει την ευθύνη για τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης, για τη πορεία της και τις θέσεις των ερωτήσεων, αλλά και τις 

μεθόδους που θα κάνει χρήση. Δεν έχει την ευθύνη, όμως, για το περιεχόμενο 

της συζήτησης και την επίλυση της σύγκρουσης. Παράλληλα, ενθαρρύνει το 

διάλογο, αφήνοντας το χρόνο και το χώρο σε κάθε εμπλεκόμενο να εκφραστεί 

ελεύθερα μέχρι να ολοκληρώσει το λόγο του. Ο διαμεσολαβητής δεν τον 

διακόπτει, αλλά οφείλει να τον ακούει με απόλυτη προσοχή. Δεν αφήνει 

περιθώρια για προσβολές ή ειρωνείες κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης 

Οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες και η επέμβασή τους γίνεται για τη 

διακοπή της συζήτησης. Η διαχείριση της διαδικασίας και των μελών γίνεται 

με απόλυτη εμπιστευτικότητα στις απόψεις και τις θέσεις τους, εκτός και εάν 

υπάρχει η περίπτωση της πρόσληψης νομικής συμβουλευτικής επιτήρησης 

και ψυχικής/ θεραπευτικής υποστήριξης, αν και ακόμη και ένας σύμβουλος 

ψυχικής στήριξης έχει κάθε δικαίωμα τήρησης της εμπιστευτικότητας της 

σιωπής. Παράλληλα, ο διαμεσολαβητής δεν υποπέφτει σε κριτικές, σε 
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προτάσεις, σε διατυπώσεις προσωπικών του θέσεων και απόψεων ή σε 

αξιολογήσεις, ούτε πρέπει να παίρνει το μέρος κανενός μεταξύ των 

εμπλεκομένων. Τέλος, έχει το δικαίωμα να διατηρεί σημειώσεις, που δεν θα 

δημοσιεύσει ούτε θα φτάσουν σε κανενός τα χέρια πέραν του ιδίου, καθώς 

μοναδικός σκοπός αυτών είναι η υπενθύμισή του και η επεξεργασία των 

σημειώσεών του (Τριαντάρη, 2018. Stulberg & Love, 2014. Besemer, 2014). 

 

 

2.4. Η εφαρμογή της διαμεσολάβησης στη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

 

 

Το ζήτημα της εφαρμογής της Διαμεσολάβησης σε δημόσιους φορείς και 

κυρίως στη Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα θέμα που φαίνεται αρκετά 

σοβαρό. Φυσικά και στην εφαρμογή του λαμβάνεται υπόψη η τεράστια 

δαπάνη του δημόσιου χρήματος σε κάθε επίπεδο της διακυβέρνησης. Οι 

δήμοι οφείλουν να κάνουν επανεξέταση των μεθόδων που χρησιμοποιούν ως 

προς την επίλυση των διαφορών τους, εάν δηλαδή είναι αποτελεσματικές οι 

ήδη εφαρμόσιμες τεχνικές τους, εάν είναι οικονομικές και άμεσες όπως θα 

επιθυμούσαν και η διαμεσολάβηση θα προσέδιδε (Γιαννοπούλου, 2017).Οι 

βασικές μορφές σύγκρουσης που υπάρχουν στους δήμους είναι οι εξής: 

 οι συγκρούσεις με άλλο δήμο, με άλλη κοινότητα ή τοπική αρχή 

 οι συγκρούσεις εξαιτίας των συμβάσεων ανάμεσα στο δήμο και τα 

αγαθά ή υπηρεσίες, όπως είναι η περίπτωση διαφωνίας στη 

περίπτωση της κατασκευής δημοτικών κτιρίων 

 οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, ανάμεσα σε δήμο και 

ένωση εργαζομένων για τη συλλογική σύμβαση ή τις συμβάσεις 

εργασίες με τους εργαζομένους 
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 οι συγκρούσεις δημόσιας πολιτικής 

 οι συγκρούσεις ως προς τη δημοτική διοίκηση (Γιαννοπούλου, 

2017). 

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει πληρότητα ως προς τη προσπάθεια 

επίλυσης των διαφορών τους και δεν συνάδουν οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στη Τοπική Αυτοδιοίκηση με την αποτελεσματικότητα και τη 

προαγωγή της προόδου. Οι προσεγγίσεις που ακολουθούσαν μάλιστα ως 

σήμερα δεν συνάδουν με τη συμφιλίωση των στόχων των ακολουθούμενων 

πολιτικών για τη κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική πρόοδο, όπως 

αναφέρει η δικηγόρος και ταυτόχρονα  εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΙΚΔΘ, 

Κα Γιαννοπούλου (2017). 

Οι απαντήσεις ως προς την μη εφαρμογή της διαμεσολάβησης σε 

επίπεδο συνέντευξης και όχι ερευνητικό -καθώς δεν υπάρχει ερευνητική 

προσπάθεια ανάδειξης της εφαρμογής της διαμεσολάβησης στη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση- εστιάζουν στο γεγονός ότι η διαμεσολάβηση δεν υπάγεται στις 

διαφορές του δημόσιου δικαίου, αλλά εφαρμόζεται σε ιδιωτικό επίπεδο. Είναι 

τα πολιτικά δικαστήρια που επεμβαίνουν για την επίλυση των συγκρούσεων 

που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε εργαζομένους του δημοσίου. Η 

διαμεσολάβηση θεωρείται ότι είναι εφαρμοστέα σε περιπτώσεις που πληρείται 

η διαφορά ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή δεν θα πρέπει κανένας εμπλεκόμενος να 

ασκεί δημόσια εξουσία, για να εφαρμοστεί η διαμεσολάβηση (Γιαννοπούλου, 

2017)..  

Αυτή είναι μία νοοτροπία και μία τακτική που ίσχυε, ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε, λόγω των μειονεκτημάτων των τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται ως πρότινος στην επίλυση συγκρούσεων, κρίνεται σκόπιμο 

να γίνει η έναρξη με την εφαρμογή της διαμεσολάβησης. 

Η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό 

παρεμβατικό τρόπο επίλυσης των διαφορών που μπορεί να δημιουργηθούν 

σε ένα οργανισμό λόγω της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων. 

Η επαγγελματική εξουθένωση αφορά στη συναισθηματική εξάντληση, την 

http://www.opemed.gr/?p=2255
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αποπροσωποποίηση και την έλλειψη των προσωπικών επιτευγμάτων του 

ατόμου. Αυτό έχει δυσμενείς συνέπειες σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό 

προκαλώντας εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων σε κάθε 

οργανισμό (Κουτελέκος & Πολυκανδριώτη, 2007), όπως και στον οργανισμό 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας που διερευνάται στην 

προκειμένη εργασία. Ακολούθως, λοιπόν, μελετάται το ζήτημα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out) που είναι συχνή σε κάθε εργασιακό 

χώρο και μπορεί να ωθήσει σε συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων, άρα 

και την αναγκαιότητα διαμεσολαβητικής παρέμβασης. 
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3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

 

3.1. Το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

 

 

Η επαγγελματική εξουθένωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη 

ψυχοσωματική κατάσταση εντός ατόμου ή μίας ομάδας, που έχει ενταχθεί στη 

παραγωγική διαδικασία. Ουσιαστικά εκμηδενίζεται η επαγγελματική υπόσταση 

του ατόμου και αποκαλύπτεται μέσα από τα προβλήματα υγείας που 

εκδηλώνονται, ως συνέπεια της επαγγελματικής εξουθένωσης και αφορούν σε 

καρδιαγγειακές παθήσεις, σε έλκος στομάχου, σε σωματικές ενοχλήσεις, 

ψυχοσωματικά συμπτώματα και κατάθλιψη (Guglielmi &Tatrow, 1998. Burke, 

Greenglass, & Schwarzer, 1996). Ακόμη, οι συνέπειες διαφαίνονται και κατά 

τη παραγωγική διαδικασία, καθώς το άτομο με επαγγελματική εξουθένωση 

εκδηλώνει μειωμένη παραγωγικότητα, απουσία από την εργασία, σταδιακή 

απόσυρση και ίσως και παραίτηση (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Ένας 

ακόμη τομέας που επηρεάζεται αρνητικά είναι οι ενδοπροσωπικές και 

διαπροσωπικές του σχέσεις, όπου προκύπτουν συγκρούσεις, που 

μεταφέρονται και στο οικογενειακό του περιβάλλον (Burke & Greenglass, 

2001). Απόρροια όλων των παραπάνω συνεπειών της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι η δημιουργία προβλημάτων στην εργασία του. 

Βέβαια, υπάρχουν και άλλες εννοιολογικές προσεγγίσεις πέραν του 

άνωθεν. Η επαγγελματική εξουθένωση, λοιπόν, θεωρείται να είναι η σωματική 

εξάντληση η γνωστική κόπωση και η συναισθηματική εξάντληση παράλληλα 

(Toker et al., 2012. Shirom & Melamed, 2006). Βέβαια, σε  εξέταση της 

υποκειμενικής κλίμακας της συναισθηματικής εξάντλησης από τους Shirom & 

Melamed φάνηκε ότι η υποκλίμακα αποτελεί ένα μέτρο της ιδέας της 

αποπροσωποποίησης της Maslach (Toker  et al., 2010. Maslach et al., 2001). 

Σύμφωνα με τους Demerouti και Bakker (2003), η επαγγελματική 

εξουθένωση αφορά στη σωματική εξάντληση και αποδέσμευση. Άλλες 

προσεγγίσεις της έννοιάς της είναι αυτή της προσέγγισης της Κοπεγχάγης  
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(Kristensen et al., 2005), της απογραφής του Αμβούργου (Wurm et al., 2016)., 

της Malach-Pines (2005) και άλλων, κατά τους οποίους συμβαίνει όχι μόνο 

στα πλαίσια της εργασιακής εξαθλίωσης και κόπωσης αλλά και στα πλαίσια 

της εξάντλησης σωματικά και από άλλους ρόλους του ατόμου, όπως 

συμβαίνει στην εξουθένωση σε συζύγους. 

Ο βασικός πυρήνας όλων των εννοιών όπως καταγράφηκαν παραπάνω 

είναι αυτός που στηρίζεται στον  Freudenberger. Έτσι, η επαγγελματική 

εξουθένωση αφορά σε καταθλιπτικά συμπτώματα, όπως είναι η περιορισμένη 

διάθεση, οι γνωστικές διαταραχές, οι διαταραχές του ύπνου και άλλα (Bianchi 

et al., 2015, 2017). Οι βασικοί παράγοντες και τα στοιχεία που αποτελούν το 

υπόβαθρο του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι 

πολύπλοκοι (Osama, 2015).  Ωστόσο, οι διαφορές ως προς την εννοιολογική 

προσέγγιση του όρου αναδεικνύουν την αναγκαιότητα εντοπισμού ενός κοινά 

αποδεκτού ορισμού του συνδρόμου αυτού για τη βέλτιστη κατανόησή του 

ευρέως (Rotenstein et al., 2018. Heinemann & Heinemann, 2017).  

 

 

3.2. Ιστορική αναδρομή του όρου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης 

 

 

Η περιγραφή του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1974, από τον Freudenberger. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του, πρόκειται για το βίωμα της αποτυχίας και της 

εξάντλησης. Το εν λόγω σύμπτωμα το παρατήρησε στους κοινωνικούς 

λειτουργούς, των οποίων η εργασία είχε πολλές απαιτήσεις σε ενέργεια και σε 

δεξιότητες. Ακόμη και η Maslach (1976) διερεύνησε τα συναισθήματα στον 

επαγγελματικό χώρο, αναφέροντας ως προς την επαγγελματική εξουθένωση 

ότι πρόκειται για μία αρνητική εμπειρία του ατόμου που σχετίζεται με τις 

διαπροσωπικές του σχέσεις στο περιβάλλον όπου εργάζεται. Μάλιστα, 
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ανέπτυξε ένα ψυχομετρικό εργαλείο, μέσω του οποίου εκτιμά την 

επαγγελματική εξουθένωση και είναι το Maslach Burnout Inventory (M.B.I.). 

 

 

3.3. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης 

 

 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης αφορά στη σωματική και 

ψυχική υπερκόπωση στον εργασιακό χώρο. Τα βασικά γνωρίσματα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η συναισθηματική εξάντληση, η 

αποπροσωποποίηση και η έλλειψη των προσωπικών επιτευγμάτων. 

Πρόκειται για μία μορφή χρόνιου στρες, παρατεταμένου, με την προοδευτική 

αποδυνάμωση του ατόμου να είναι έντονη, ενώ υπάρχει και το αίσθημα της 

ανεπάρκεια των ψυχικών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση των έντονων και 

πιεστικών εργασιακών καθηκόντων του (Δημητρόπουλος  & Φιλίππου, 2008). 

Γενικότερα, το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν 

αναγνωρίζεται σαν να είναι ένα νόσημα, αλλά θεωρείται ένα σύνδρομο. 

Μάλιστα δεν είναι συγκεκριμένα τα συμπτώματά του, οπότε δύσκολα μπορεί 

να αναγνωριστεί και διαγνωστεί. Πρόκειται, λοιπόν, για το σύνδρομο burn out 

που αποτελεί μία διαδικασία και όχι ένα μεμονωμένο συμβάν 

(Δημητρόπουλος  & Φιλίππου, 2008). 

βέβαια, κρίνεται καθοριστική η έγκαιρη διάγνωσή του, αλλά και η λήψη 

προληπτικών μέτρων για τη μη εκδήλωσή του, καθώς η εμφάνισή του ασκεί 

αρνητική επίδραση κατά της υγείας του παθόντος. Η διαχείριση του 

συνδρόμου αυτού γίνεται από ειδική υποστηρικτική ομάδα ιατρών, ενώ 

εφαρμόζεται και ειδικό πρόγραμμα συμβουλευτικής στήριξης. Η συμβολή των 

προγραμμάτων αυτών, μάλιστα, αποδίδει θετικά στην εξάλειψή του. Ωστόσο, 

ακόμη και η διοίκηση σε κάθε εργασιακό χώρο θα πρέπει να ενθαρρύνει και 
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να στηρίζει υποστηρικτικά στον εργασιακό χώρο τους εργαζομένους της  

(Polikandrioti, 2009. Κουτελέκος & Πολυκανδριώτη,  2007). 

Σύμφωνα με έρευνες, η επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται με την 

περιορισμένη αποδοτικότητα του ατόμου στην εργασία του, με στεφανιαία 

νόσο (Toker et al., 2012) και προβλήματα ψυχικής νόσου. Ως προς τα 

προβλήματα ψυχικής υγείας, γίνεται λόγος για τη σύνδεση του συνδρόμου με 

τη κατάθλιψη (Ahola et al., 2014). Έτσι, η περιορισμένη αποδοτικότητα στην 

εργασία και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σχετίζονται με την επαγγελματική 

εξουθένωση. Επίσης, η χρόνια επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με τις 

γνωστικές διαταραχές, όπως είναι τη μνήμη και τη προσοχή (Wurm et al., 

2013), αλλά και με τις απουσίες από την εργασία, τη μη συνέπεια σε χρονικά 

ραντεβού και την σκέψη για την εγκατάλειψη της εργασίας (Elliott et al., 1996). 

 

 

3.4. Παράγοντες που ωθούν στην εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ωθούν στην εκδήλωση του 

συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι παράγοντες που το 

πυροδοτούν είναι η στρεσογόνα φύση της εργασίας, η ανεπάρκεια σε 

προσωπικό στο εργασιακό χώρο, η άσχημη διοίκηση εργασίας, η κακή 

οργάνωση της εργασίας, οι ιδιαίτερες σχέσεις φροντίδας και υπευθυνότητας 

στον εργασιακό χώρο κτλ (Polikandrioti, 2009. Κουτελέκος & Πολυκανδριώτη,  

2007). 

Η βασική αιτία της επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται να είναι 

πολυπαραγοντική. Οι συντελεστές της διάθεσης διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην εκδήλωση του συνδρόμου αυτού (Swider & Zimmerman, 2010. 

Alarcon et al., 2009). Οι γνωστικοί παράγοντες της διάθεσης που συνάδουν 
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με την κατάθλιψη είναι αποφασιστικής φύσεως για την εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Bianchi& Schonfeld, 2016). Έτσι, βασικός 

παράγοντας είναι αυτός του άγχους, με το άτομο να μην μπορεί να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του (Osama, 2015). Συνεπώς, η 

επαγγελματική εξουθένωση αναπτύσσεται με αργό ρυθμό και δεν μπορεί 

συνήθως έγκαιρα να αναγνωριστεί μέχρι να γίνει σοβαρή, καθώς οι 

προσδοκίες του ατόμου στη δουλειά αυξάνονται ή τον επιβαρύνουν στην ήδη 

επιβαρυμένη του ψυχολογία και αυτό σηματοδοτεί την έναρξη ή την εξέλιξη 

του συνδρόμου. 

Η επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται να συμβαίνει καθώς υφίσταται 

αναντιστοιχία ανάμεσα στη φύση της εργασίας και την εργασία που μπορεί να 

εκτελέσει το άτομο. Μία κοινή ένδειξη της αναντιστοιχίας αυτής είναι η 

υπερφόρτωση της εργασίας, που ορισμένες φορές αφορά στον εργαζόμενο 

που βιώνει μία σωρία από απολύσεις, αλλά μετά από τις απολύσεις αυτές, 

διαπιστώνει ότι αυτός που έχει παραμείνει στον εργασιακό χώρο κάνει πάρα 

πολλά σε επίπεδο σπατάλης της ενέργειάς τους, έχοντας από την άλλη 

ελάχιστους πόρους. Η υπερφόρτωση αυτή μπορεί να συμβεί στα πλαίσια της 

μείωσης του προσωπικού, που μπορεί να μην περιορίζει τους στόχους του 

οργανισμού όπου εργάζεται, ωστόσο απαιτείται στη πορεία από τους 

εναπομείναντες υπαλλήλους την επίτευξη των στόχων αυτών, οπότε 

επιβαρύνονται οι εναπομείναντες (Maslach& Leiter, 1997).  

Το μοντέλο των απαιτήσεων εργασίας- πόρων επιδρά αρνητικά στην 

υγεία του ατόμου και συνάδει με την εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, σύμφωνα με τις μετρήσεις του OLBI (Oldenburg Burnout 

Inventory). Οι φυσικές και ψυχολογικές απαιτήσεις σχετίζονται με την 

επαγγελματική εξουθένωση. Μάλιστα, η έλλειψη των πόρων συνδέεται με την 

αποσύνδεση του OLBI (Oldenburg Burnout Inventory) (Demerouti et al., 

2001).  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Maslach, Schaufeli και Leiter, οι έξι βασικοί 

παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι οι εξής: η αναντιστοιχία φόρτου εργασίας με τις ατομικές 
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δυνατότητες, η αναντιστοιχία του ελέγχου με τις ατομικές δυνατότητες 

ελέγχου, η έλλειψη κατάλληλων κινήτρων εργασίας, η απώλεια αίσθησης 

θετικής σύνδεσης με άλλους στον εργασιακό χώρο, η αντίληψη της έλλειψης 

της δικαιοσύνης και η σύγκρουση των αξιών στον εργασιακό χώρο (Maslach 

et al., 2001). 

 

3.5. Η Διαμεσολάβηση ως μέθοδος αντιμετώπισης της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

 

Παρόλο που τα άτομα μπορούν να ανταπεξέλθουν στα συμπτώματα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, ωστόσο θεωρείται ότι ο μοναδικός τρόπος για 

την αποτροπή της εμφάνισης του συνδρόμου αυτού είναι να συνδυαστεί η 

οργανωτική αλλαγή και ταυτόχρονα η εκπαίδευση του ατόμου (Maslach & 

Leiter, 1997). 

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι απόρροια της μη αντιστοιχία της 

οργανωσιακής διοίκησης και οργάνωσης με το φόρτο εργασίας, τον έλεγχο, 

την κοινότητα, τη δικαιοσύνη και τις αξίες. Η επίλυση του ζητήματος αυτού 

είναι εφικτή, μέσω της κατάλληλης δράσης όχι μόνο του ατόμου, αλλά και του 

οργανισμού. Ως προς το φόρτο εργασίας, κάθε άτομο έχει επαρκείς πόρους 

για να ικανοποιεί τα οργανωσιακά αιτήματα, όταν υπάρχει ικανοποιητική 

ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και τη προσωπική του ζωή, οπότε το 

άτομο αυτό αναζωογονείται. Ως προς τις αξίες, οι δηλωμένες δεοντολογικές 

οργανωτικές αξίες είναι καθοριστικές για να διασφαλιστεί η δέσμευση του κάθε 

εργαζομένου. Ακόμη, η υποστηριχτική ηγεσία και οι συναδελφικές σχέσεις 

είναι εξίσου καθοριστικές για τη μη εμφάνιση του συνδρόμου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach et al., 2001). 

Η καταλληλότερη προσέγγιση για να αντιμετωπιστεί η απόκλιση αυτή 

είναι αυτή που αφορά και εστιάζει στην απονομή της δικαιοσύνης. Σε μελέτη 

που διεξήχθη, οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν και συζήτησαν μεταξύ τους 
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σχετικά με την επίλυση των ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο μεταξύ τους 

(van Dierendonck et al., 1998).  Από τη παρέμβαση αυτή, λοιπόν, 

διαπιστώθηκε ότι μειώθηκε η αίσθηση της εξάντλησης που ένιωθαν, με τη 

πάροδο του χρόνου και μάλιστα αποτελεσματικά, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η συνεδρία, ο διάλογος, η συζήτηση, η επίλυση με ανοικτή συζήτηση 

επέφερε θετικά αποτελέσματα ως προς την επαγγελματική εξουθένωση. 

Φυσικά, όπως προαναφέρθηκε, η διαμεσολάβηση στηρίζεται στον 

διάλογο, στην ύπαρξη τρίτου και ουδέτερου προσώπου, την ανοικτή έκφραση 

και εκδήλωση των παραπόνων και των διαφωνιών ή προβλημάτων και την 

εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, που ικανοποιούν όλες τις πλευρές και όλα 

τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων. Συνεπώς, η διαμεσολάβηση, 

διαπιστώνεται ότι αποτελεί μία ιδανική προφανώς λύση για την αντιμετώπιση, 

αλλά ακόμη και για τη πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Από τα παραπάνω, λοιπόν, φαίνεται θεωρητικά και ερευνητικά ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο σε εργασιακούς 

χώρους, το οποίο μπορεί να επιφέρει εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των 

εργαζομένων, οπότε και να γεννήσει την αναγκαιότητα της παρέμβασης. 

Ακολούθως, στο πρακτικό μέρος, θα διερευνηθεί το κατά πόσο υφίσταται 

επαγγελματική εξουθένωση, που μπορεί να αποτελεί την αιτία των 

συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου 

Φλώρινας και το εάν εφαρμόζεται από τη διοίκηση η διαμεσολάβηση για την 

επίλυση των συγκρούσεων αυτών. 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1. Το είδος της έρευνας 

 

Στη προκειμένη έρευνα επιλέχτηκε η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. 

Απώτερος στόχος ήταν να μελετηθεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, αυτό των 

συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου 

Φλώρινας, καθώς και η εφαρμογή της διαμεσολάβησης, μέσα από μία 

αντικειμενική καταμέτρηση και με τη διαδικασία της αριθμητικής ανάλυσης. 

Έτσι και ξεκίνησε η έρευνα από ένα Deductive reasoning, δηλαδή η 

ερευνήτρια υποκινήθηκε από τη θεωρία και αναζήτησε την απάντηση με το 

είδος αυτό της έρευνας. Ακόμη, στόχος της έρευνας ήταν κα η γενίκευση. Για 

να καταλήξει όμως η ερευνήτρια σε γενίκευση και σε εμπειρικά θεμελιώδεις 

θεωρίες, μέσω των ερευνητικών υποθέσεων, έπρεπε να επιλέξει τη μέθοδο 

αυτή της ποσοτικής έρευνας, οπότε και κατέληξε σε αυτή, για τους άνωθεν 

λόγους με τα χαρακτηριστικά που αναζητά η ερευνήτρια (Babbie, 2011).  

 

4.2. Η διαδικασία της έρευνας 

 

Η ερευνήτρια αρχικά εκτύπωσε τα αυτοσχέδια ερωτηματολόγια που θα 

μοίραζε στο υποψήφιo δείγμα της. Ακολούθως, απευθύνθηκε στη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση του Δήμου Φλώρινας, όπου αφού ενημέρωσε πλήρως τον 

διοικητή του οργανισμού σχετικά με τον τίτλο, το σκοπό της έρευνας και τη 

διαδικασία αυτής, έλαβε την έγκριση της πραγματοποίησης της έρευνας. Η 

ερευνήτρια, ακολούθως, απευθύνθηκε στους εργαζομένους του οργανισμού 

αυτού, τους οποίους ενημέρωσε ομοιοτρόπως. Έτσι, έπειτα από τη συναίνεσή 

τους, ξεκίνησε άμεσα και η διαδικασία της διανομής των ερωτηματολογίων σε 

όσους επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. Η συμπλήρωσή τους έγινε εντός 15 

λεπτών της ώρας, εν ώρα εργασίας τους και με τη παρουσία της ερευνήτριας, 

ώστε να είναι στη διάθεσή τους να τους απαντήσει σε οτιδήποτε έχουν απορία 

εκ των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, έγινε η συλλογή των 
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συμπληρωμένων πλέον ερωτηματολογίων, οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία 

της κωδικοποίησής τους, καταχωρώντας τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό αρχείο 

excel και στη πορεία η εισαγωγή τους στο πρόγραμμα spss, για τη περαιτέρω 

επεξεργασία τους και άντληση πινάκων. 

 

4.3. Το ερευνητικό εργαλείο 

 

Το βασικό ερευνητικό εργαλείο της έρευνας ήταν ένα δομημένο και 

αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Η ερευνήτρια έλαβε υπόψη το θεωρητικό 

πλαίσιο που μελέτησε και χρησιμοποίησε στη μελέτη της, στο πρώτο μέρος 

της εν λόγω εργασίας. Βάσει του θεωρητικού αυτού υποβάθρου, προχώρησε 

στην καταγραφή των ερευνητικών της ερωτημάτων, τα οποία αποτέλεσαν τις 

βασικές θεματικές των υποερωτημάτων της. Έτσι, προέκυψαν οι εξής κύριες 

θεματικές του ερωτηματολογίου, με τις υποκατηγορίες των ερωτήσεων να 

αναφέρονται εδώ αριθμητικά, καθώς αυτούσιο παρατίθεται το 

ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα ερωτηματολογίου, στο τέλος της 

συγκεκριμένης εργασίας. 

Θεματικές ερωτήσεων και αριθμός υποερωτημάτων: 

Α ΜΕΡΟΣ: 

- 5 δημογραφικές ερωτήσεις (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

μορφωτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας) 

Β’ ΜΕΡΟΣ: 

- ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, 8 υποερωτήματα 

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ, 13 υποερωτήματα 

- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, 9 υποερωτήματα 

Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, λοιπόν, 

είναι 35 ερωτήσεις. Πρόκειται για ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου ο 

συμμετέχων καλείται να σημειώσει με ένα Χ στην επιλεχθείσα μεταξύ 
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επιλογών απάντηση που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι σωστή κατά την άποψη και 

την εμπειρία του. Οι επιλογές των απαντήσεων του κυρίως μέρους, λοιπόν, 

είναι πέντε. Συνεπώς, πρόκειται για τη χρήση της πενταβάθμιας κλίμακας 

Likert, που προσδίδει εγκυρότητα και αξιοπιστία στα τελικά αποτελέσματα της 

έρευνας (Martin, 2008). 

Οι επιλογές απάντησης που έχουν στη διάθεσή τους οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα είναι οι εξής: 

διαφωνώ απόλυτα 

διαφωνώ 

ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

συμφωνώ 

συμφωνώ απόλυτα 

 

4.4. Ο σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθεί το εάν τελικά υφίστανται 

συγκρούσεις ανάμεσα σε υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου 

Φλώρινας, όπου εργάζεται η ερευνήτρια. Επίσης, να διαπιστωθεί το εάν 

γίνεται εφαρμογή της αποτελεσματικής κατά τη βιβλιογραφία παρεμβατικής 

στρατηγικής της διαμεσολάβησης για την επίλυση των συγκρούσεων. 

Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, το τελικό δείγμα που μετείχε και συνέβαλλε 

στην απόδοση απαντήσεων, άρα και στη διεξαγωγή των τελικών 

συμπερασμάτων ήταν 40 υπάλληλοι του οργανισμού, ένας αριθμός μεγάλος 

και αντιπροσωπευτικός, καθώς δεν αγγίζει τον περιορισμένο αριθμητικά 

ποιοτικό μέγεθος του δείγματος που μετράει ως 15 άτομα το μέγιστο. Η 

δειγματοληψία, τέλος, ήταν τυχαιοποιημένη και βολική, καθώς τυχαία 

επιλέχτηκαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, με τη μοναδική προϋπόθεση να 

είναι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο Δήμο της Φλώρινας. Επίσης, η επιλογή 
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του συγκεκριμένου δείγματος της περιοχής αυτής ήταν ένα γεγονός που θα 

συνέφερε σε επίπεδο μη χρονοκαθυστέρησης στη διεξαγωγή της έρευνας, 

δεδομένου ότι η ερευνήτρια ζει και εργάζεται στη περιοχή αυτή. ‘Άλλωστε, 

σύμφωνα με τη θεωρία των πιθανοτήτων, ο καθένας μπορεί να αποτελέσει 

υποψήφιο δείγμα σε μία έρευνα, από το ευρύτερο πληθυσμό (Babbie, 2011). 

 

4.5. Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

1. Υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στους εργαζομένους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας; 

2. Η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

του Δήμου Φλώρινας συνδέεται με την ύπαρξη συγκρούσεων; 

3. Εφαρμόζεται η διαμεσολάβηση ως παρεμβατική προσέγγιση για την 

εξάλειψη των συγκρούσεων και την επίλυση αυτών που συμβαίνουν ανάμεσα 

σε εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας; 

 

 

4.6. Ηθική δεοντολογία της έρευνας 

 

Για τις ανάγκες της έρευνας έγινε  τήρηση των βασικών αρχών και 

κανόνων της ηθικής δεοντολογίας της έρευνας. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, οι 

συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πλήρως σχετικά με το πλαίσιο και τη 

διαδικασία της έρευνας, στην οποία κλήθηκαν να συμμετέχουν. Επίσης, η 

συμμετοχή τους προϋπέθετε να δώσουν την έγκριση της εκούσιας 

συμμετοχής τους σε αυτή. Σαφώς και η ερευνήτρια τους ενημέρωσε ότι δεν 

υπάρχει περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή συκοφαντίας τους με την 

συμμετοχή τους στην έρευνα. Τέλος, του διαβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται να 

δημοσιευτούν στοιχεία της προσωπικής τους ταυτότητας, καθώς απώτερος 

στόχος είναι να διαφανεί η κατάσταση που επικρατεί στον οργανισμό ως προς 
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τις συγκρούσεις και τη παρέμβαση της διαμεσολάβησης και όχι να 

ταυτοποιηθούν οι απαντήσεις (διατήρηση της ανωνυμίας του δείγματος) 

(Δημητρόπουλος, 2001).  

 

 

4.7. Η στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων 

 

Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, για την επεξεργασία των 

στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), ένα από τα πιο δημοφιλή, 

ευέλικτα και εύχρηστα στατιστικά πακέτα για την ανάλυση και 

πραγματοποίηση ποσοτικών ερευνών 

Μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η κωδικοποίηση 

των απαντήσεων ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί η πληροφορία που 

συγκεντρώθηκε. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα excel for Windows 

2010, όπου και περάστηκαν όλα τα δεδομένα και για τα 40 ερωτηματολόγια. 

Ακολούθως τμήμα αυτών μεταφέρθηκε στο SPSS για windows.   

Στόχος ήταν να γίνει μια εκτενέστερη ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων 

των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson (r), ο οποίος είναι ένα αριθμητικό μέτρο ή 

δείκτης του μεγέθους της συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων τιμών. Κυμαίνεται 

σε μέγεθος από +1 έως -1 περνώντας από το 0.0. Το πρόσημο (+) δείχνει μια 

θετική συσχέτιση, η οποία μεταφράζεται με αύξηση των τιμών μιας 

μεταβλητής, όταν αυξάνονται οι τιμές της δεύτερης. Αντίστοιχα το (-) 

αναφέρεται σε αρνητική συσχέτιση (Howitt & Cramer, 2002) 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η μη συσχετισμένη ανάλυση διακύμανσης 

(One way Anova). Το συγκεκριμένο εργαλείο, δείχνει αν δύο ή περισσότερες 

ομάδες τιμών έχουν πολύ διαφορετικούς μέσους όρους. Υποθέτει ότι οι 

ομάδες τιμών προέρχονται από διαφορετικά άτομα. Δεν είναι απαραίτητο το 

πλήθος τιμών να είναι ίδιο και στις δύο ομάδες (Howitt & Cramer, 2002).  
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Τέλος, για τον εντοπισμό των διαφορών που δείχνει η One way Anova 

μεταξύ των διαφορετικών ομάδων της ίδιας παραμέτρου χρησιμοποιήθηκε ο 

μη συσχετισμένος έλεγχος t. Με το συγκεκριμένο εργαλείο ερευνήθηκε κατά 

πόσο διαφέρουν οι μέσοι όροι των απαντήσεων που έδωσαν οι διαφορετικές 

ομάδες στην ίδια ερώτηση (Howitt & Cramer, 2002). 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Αναφορικά με το φύλο των υπαλλήλων που εργάζονται στο Δήμο 

Φλώρινας,  διακρίνεται μια υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών. Πιο 

συγκεκριμένα, το 55,0 % του δείγματος ανήκει στο ανδρικό φύλο και το 

υπόλοιπο 45,0 %  ανήκει στο γυναικείο (Διάγ. 1) 

 

Διάγραμμα 1. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το φύλο τους 

 

 Η ηλικία των υπαλλήλων αναλύεται στη συνέχεια της ανάλυσης. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην επόμενη εικόνα, σύμφωνα με την οποία 

οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 

των 35-50 ετών και αντιπροσωπεύουν το 47,5 % δείγματος. Ακολουθεί η 

ηλικιακή κατηγορία 51-67 με 40,0 % ενώ μόλις το 12,5 % ανήκει στην ηλικιακή 

κατηγορία των 20-35 ετών (Διάγ. 2) 

Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το φύλο

55%

45%
Άνδρες

Γυναίκες
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Διάγραμμα 2. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την ηλικία  τους 

 

 Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων στην 

έρευνα, παρατηρείται ότι το 72,5 % είναι έγγαμοι και το υπόλοιπο 27,5 % είναι 

άγαμοι, ενώ από το συνολικό δείγμα δεν είναι κανείς διαζευγμένος (Διάγ. 3) 

 

Διάγραμμα 3. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την οικογενειακή 

κατάσταση  τους 

 

 Το 42,5 % του συνόλου των ερωτηθέντων  απάντησαν ότι είναι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεχίζοντας κατά φθίνουσα σειρά 

για τα ποσοστά, το  22,5% απάντησαν ότι είναι  πτυχιούχοι ανώτατης 

εκπαίδευσης, το 17,5 % είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το 

επίσης 17,5 % είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  (Διάγ. 4) 
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Κατανομή των συμμετεχόνων με βάση την 
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Διάγραμμα 4. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το μορφωτικό 

επίπεδό  τους 

 

 Εστιάζοντας στα έτη προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως 

απεικονίζεται στο  διάγραμμα που ακολουθεί, τα δεδομένα δείχνουν πως στις 

περισσότερες περιπτώσεις το δείγμα έχει προϋπηρεσία 11-20 έτη 

αποτελώντας το 50,0 % του δείγματος, ακολουθεί το 40,0 % του δείγματος με 

έτη προϋπηρεσίας 21-35 και τέλος μόλις το 10,0 % του δείγματος διαθέτει 0-

10 έτη προϋπηρεσίας  (Διάγ. 5) 

 

Διάγραμμα 5. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την προϋπηρεσία 

τους 
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5.2. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους υπαλλήλους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας 

 

 Λαμβάνοντας το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου, το οποίο 

αναφέρεται στις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, προκύπτει ότι οι 

συμμετέχοντες δεν έχουν κάποια ξεκάθαρη τάση - άποψη ως προς το αν οι 

διαφωνίες μεταξύ των εργαζομένων είναι συχνές. Αναλυτικότερα, το 35% 

συμμετεχόντων φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί αρκετά ότι υπάρχουν οι 

εν λόγω διαφωνίες, το 32,5% φαίνεται να διαφωνεί ή να διαφωνεί αρκετά, ενώ 

το 32,5% φαίνεται να διατηρεί μια ουδέτερη στάση, απαντώντας ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. 

 Αντίθετα, στην περίπτωση της ερώτησης, αν ακούγονται συχνά φωνές 

και καυγάδες από διπλανά τμήματα και γραφεία, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων έχει μια αρνητική στάση, δηλώνοντας ότι διαφωνεί ή ότι 

διαφωνεί σημαντικά. Ωστόσο, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 32,5% που 

συμφωνεί ή συμφωνεί αρκετά ότι ακούγονται φωνές και καυγάδες. 

 Αντίστοιχα, στην ερώτηση εάν υπάρχουν κόντρες μεταξύ των 

συναδέλφων, το 57,5% των συμμετεχόντων απάντησε καταφατικά 

συμφωνώντας ή συμφωνώντας απόλυτα και μόνο το 27,5% φαίνεται να 

διαφωνεί με την ύπαρξη των εν λόγω διαφωνιών μεταξύ των συναδέλφων. 

 Τέλος, το 47,5% φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί σημαντικά πως 

υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων, ενώ μόνο το 27% 

φαίνεται να διαφωνεί με την ύπαρξη του εν λόγω ανταγωνισμού. Ωστόσο 

σημαντικό είναι και το ποσοστό των συμμετεχόντων που φαίνεται να 

διατηρούν μια ουδέτερη στάση στην συγκεκριμένη ερώτηση, 27% (Διάγ. 6) 
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Διάγραμμα 6. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο 

  

 Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο πως το 55% των 

ερωτώμενων φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί απόλυτα ότι όταν 

υπάρχουν πολλά άτομα που αναγκάζονται να συνεργαστούν, είναι 

αναπόφευκτοι οι καυγάδες και οι εντάσεις. Αντίθετα, μόνο το 22,5 φαίνεται να 

διαφωνεί ή να διατηρεί μια ουδέτερη στάση ως προς την εν λόγω άποψη. 

 Αναφορικά με την άποψη των συμμετεχόντων για το αν οι εντάσεις 

είναι απόρροια των διαφορετικών συμφερόντων κάθε ατόμου, είναι γεγονός 

πως η πλειοψηφία φαίνεται να συμφωνεί σε αρκετό ή μεγάλο βαθμό 62,5%, 

αντίθετα μόνο το 17,5% φαίνεται να εκφράζεται διαφωνεί με την συγκεκριμένη 

πρόταση.  

 Αντίστοιχα, το 42,5% φαίνεται να συμφωνεί αρκετά ή απόλυτα με το 

γεγονός ότι τα συμφέροντα του κάθε ατόμου αντικρούουν στα συμφέροντα 

του άλλου συναδέλφου. Ωστόσο σημαντικό ποσοστό 32,5% φαίνεται να μην 

έχει μια ξεκάθαρη άποψη, ενώ και ένας στους τέσσερεις συμμετέχοντες 

φαίνεται να διαφωνεί ή να διαφωνεί σημαντικά. 

 Κλείνοντας, θα πρέπει να ειπωθεί πως παρόμοια είναι και η εικόνα που 

αποτυπώνεται αναφορικά με την πρόταση ότι δεν υπάρχει ομοψυχία και 

συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Το 37,5 φαίνεται να συμφωνεί αρκετά ή 

σημαντικά, όταν το 28% φαίνεται να εκφράζει την αντίθετη άποψη (Διάγ. 7) 
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Διάγραμμα 7. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο 

 

 

5.3. Επαγγελματική εξουθένωση και η σύνδεσή της με τις 

συγκρούσεις ανάμεσα σε υπαλλήλους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκηση του Δήμου Φλώρινας 

 

 Εστιάζοντας στο τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου, το οποίο ερευνά 

την επαγγελματική εξουθένωση των συμμετεχόντων στην έρευνα, προέκυψε 

ότι αναφορικά με το βαθμό της κούρασης που νιώθουν οι ερωτώμενοι στην 

εργασία τους, οι απόψεις διίστανται. Πιο συγκεκριμένα, το 42,5% δηλώνει 

πως νιώθουν αρκετά ή σημαντικά κουρασμένοι, ενώ το 40% φαίνεται να 

διαφωνεί ή να διαφωνεί σημαντικά 

 Αντίστοιχα, στην περίπτωση της εξουθένωσης που αισθάνονται στον 

εργασιακό τους χώρο οι ερωτώμενοι, φαίνεται ότι 45% δεν θεωρεί πως 

αντιμετωπίζουν το εν λόγω συναίσθημα, σε αντίθεση όμως με το 35% το 

οποίο δηλώνει πως εξουθενώνεται αρκετά ή σημαντικά. Τα ίδια ακριβώς 

ποσοστά και με την ίδια κατανομή προκύπτουν και για το αίσθημα της 

απογοήτευσης που δηλώνουν οι συμμετέχοντες, με την πλειοψηφία να μην 

νιώθει απογοήτευση 
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 Τέλος, το 40% των απαντήσεων που ελήφθησαν αναφέρει πως νιώθει 

στρες και ένταση στον εργασιακό χώρο σε σημαντικό ή απόλυτο βαθμό, όταν 

αντίθετα το 45% θεωρεί πως δεν υπάρχει το εν λόγω συναίσθημα σε 

σημαντικά μετρήσιμο βαθμό (Διάγρ. 8) 

 

Διάγραμμα 8. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την επαγγελματική εξουθένωση στον εργασιακό χώρο 

 

 Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 67,5% των απαντήσεων που 

ελήφθησαν πιστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές 

επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενώ μόνο το 20% φαίνεται να θεωρεί ότι δεν 

μπορεί ή δεν μπορεί καθόλου να το επιτύχει 

 Επίσης, από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας φαίνεται 

ότι ένας στους τέσσερεις συμμετέχοντες (25%) νιώθει ότι βρίσκεται στα όρια 

των αντοχών του, ενώ το 57,5% φαίνεται να διαφωνεί ή να διαφωνεί απόλυτα 

ότι έχει φτάσει στο εν λόγω σημείο. 

 Αντίστοιχα στην ερώτηση για τον βαθμό στον οποίο νιώθει ο 

εργαζόμενος άδειος στο τέλος της εργάσιμης μέρας, προκύπτει πως μόνο το 

17,5% φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί αρκετά. Αντίθετα η συντριπτική 

πλειοψηφία, 75%, φαίνεται ότι διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα με την εν 

λόγω πρόταση. 

 Μάλιστα θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 60% των ερωτώμενων φαίνεται 

να συμφωνεί ή να συμφωνεί απόλυτα πως νιώθει γεμάτος ενεργητικότητα, 

όταν το αντίστοιχο αρνητικό ποσοστό είναι μόλις 22,5%( Διάγρ. 9) 
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 Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (55%) 

φαίνεται να δηλώνει ότι νιώθει αρκετά ή πολύ αναζωογονημένος όταν 

εργάζεται, ενώ μόνο το 15% φαίνεται να διαφωνεί ή να διαφωνεί σημαντικά. 

Ωστόσο, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 30% που φαίνεται να διατηρεί 

μια ουδέτερη στάση. 

 

Διάγραμμα 9. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την επαγγελματική εξουθένωση στον εργασιακό χώρο 

 

 Αναφορικά με το εάν αισθάνονται ότι έχουν αρχίσει να γίνονται πιο 

αυστηροί - σκληροί οι συμμετέχοντες στην έρευνα, με τους ανθρώπους, από 

τότε που ξεκίνησαν να εργάζονται στην συγκεκριμένη δουλειά, προκύπτει ότι 

52,5% φαίνεται να διαφωνεί ή να διαφωνεί σημαντικά. Ωστόσο ένας στους 

τέσσερεις συμμετέχοντες φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί αρκετά και ότι 

έχει παρατηρήσει την εν λόγω αλλαγή 

 Επίσης, τρεις στους τέσσερεις συμμετέχοντες (75%) φαίνεται να είναι 

αρνητικοί στο γεγονός ότι νιώθουν θλίψη στην εργασία τους, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό που δηλώνει ότι νιώθει το εν λόγω συναίσθημα σε 

σημαντικό ή απόλυτο βαθμό είναι μόνο 5% 

 Αντίστοιχα, μόνο το 17,5% δηλώνει πως δεν μπορεί να απολαμβάνει 

τα πράγματα όπως έκανε πρώτα, ενώ το 62,5% φαίνεται να διαφωνεί ή να 

διαφωνεί σημαντικά και να μην εντοπίζει κάποια αλλαγή 

 Τέλος, παρόμοια είναι τα αποτελέσματα αναφορικά με την πρόταση για 

το εάν αισθάνονται ένοχοι οι συμμετέχοντες για πολλά πράγματα που έχουν 

κάνει ή δεν έχουν κάνει μέσα στην ημέρα. Και σε αυτή την περίπτωση το 
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17,5% φαίνεται να δείχνει κάποιο αίσθημα ενοχής, όταν το 73,5% προκύπτει 

ότι δεν υπάρχει κάποιο αίσθημα ενοχής (Διάγρ. 10) 

 

Διάγραμμα 10. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την επαγγελματική εξουθένωση στον εργασιακό χώρο 

 

 

5.4. Η εφαρμογή της διαμεσολάβησης ως παρεμβατική 

προσέγγιση στις συγκρούσεις 

 

 

 Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας ολοκληρώνεται με την 

αξιολόγηση της εφαρμογής της διαμεσολάβησης. Πιο συγκεκριμένα, το 50% 

των συμμετεχόντων διαφωνεί ή διαφωνεί σημαντικά ότι οργανώνονται συχνά 

συναντήσεις μεταξύ των εργαζομένων και του διοικητή, όπου συζητούν 

παράπονα και προβλήματα. Επίσης, το 30% των συμμετεχόντων φαίνεται να 

διατηρεί μια ουδέτερη στάση ενώ μόνο ένας στους τέσσερεις συμμετέχοντες 

φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί αρκετά πως οργανώνονται αρκετές 

τέτοιες συναντήσεις. 

 Επιπλέον αναφορικά με το αν οι συζητήσεις που γίνονται είναι πάντα 

καθολικές και ανοιχτές προέκυψε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη. Το 40% 

φαίνεται ότι διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα για την ύπαρξη των εν λόγω 

συζητήσεων. Αντίθετα το 37,5% φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί αρκετά 
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με την το γεγονός ότι γίνονται οι εν λόγω συζητήσεις. Θα πρέπει να ειπωθεί 

πως υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 22,5% που φαίνεται ότι έχει 

υιοθετήσει μια ουδέτερη στάση 

 Αναφορικά με το αν ο ηγέτης αναλαμβάνει την επίλυση κάθε κρίσης 

μέσω του διαλόγου, το 50% των συμμετεχόντων δεν εξέφρασε κάποια 

άποψη. Ωστόσο το 32,5% φαίνεται να είναι αρνητικό προς το γεγονός ότι ο 

ηγέτης αναλαμβάνει να επιλύσει με διάλογο το πρόβλημα, ενώ στο αντίποδα 

βρίσκεται μόνο 17,5% των ερωτώμενων (Διάγρ. 11) 

 

Διάγραμμα 11. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο 

 

 Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 42.5% των συμμετεχόντων 

φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί απόλυτα με το γεγονός ότι όταν 

προκύπτουν οι συγκρούσεις, διαφωνίες ή εντάσεις, προτιμούν να 

αποφεύγουν την εξέλιξη τους και έτσι επιλύονται ή ξεχνιούνται εύκολα. Στο 

αντίποδα βρίσκεται μόνο το 25%, όπου φαίνεται να διαφωνεί ή να διαφωνεί 

απόλυτα με την εν λόγω αντιμετώπιση της σύγκρουσης 

 Παράλληλα το 40% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα στην χρήση της 

διαπραγμάτευσης για την διαχείριση των συγκρούσεων. Ωστόσο το 37,5% 

φαίνεται να μην έχει ξεκάθαρη άποψη, παραμένοντας ουδέτερο στην εν λόγω 
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ερώτηση. Τέλος, μόνο το 22,5% φαίνεται ότι διαφωνεί με την χρήση της 

διαπραγμάτευσης. 

 Αναφορικά με την υποχώρηση ενός εμπλεκόμενου στη σύγκρουση, 

ώστε να επέλθει η λήξη της, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

42,5% δεν έχει κάποια ξεκάθαρη άποψη. Αντίστοιχα, το 32,5% θεωρεί πως με 

αυτό τον τρόπο μπορεί να επέλθει η λήξη της σύγκρουσης, ενώ αντίθετα το 

25% διαφωνεί ή διαφωνεί σημαντικά με την εν λόγω τακτική επίλυσης (Διάγρ. 

12) 

 

Διάγραμμα 12. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο 

 

 Εστιάζοντας για το αν η επιβολή από πρόσωπο εξουσίας του τμήματος 

είναι η βασική μέθοδος με την οποία λύνονται οι εντάσεις και οι διαφωνίες, 

φαίνεται ότι το 50% φαίνεται να διαφωνεί ή να διαφωνεί σημαντικά, ενώ μόνο 

το 17,5% φαίνεται να συμφωνεί ή να συμφωνεί σημαντικά. Βέβαια υπάρχει και 

ένα σημαντικό ποσοστό 32,5% που προτίμησε να μην εκφράσει άποψη. 

 Αναφορικά με το εάν η τακτική του συμβιβασμού είναι κατάλληλη για να 

επιλύσουμε μια διαφωνία, δεν φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη άποψη μεταξύ 

των ερωτώμενων. Πιο συγκεκριμένα αυτοί που εκφράζονται θετικά έχουν 

ακριβώς το ίδιο ποσοστό με όσους εκφράζονται αρνητικά 32,5%, ενώ η 

πλειοψηφία 35% δεν εκφέρει κάποια συγκεκριμένη άποψη 
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 Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα στην ερώτηση που ερευνά εάν η 

μέθοδος που υιοθετείται τελικά για την επίλυση των συγκρούσεων είναι 

αποτελεσματική. Το 55% συμμετεχόντων δεν φαίνεται να μπορούν να 

απαντήσουν με σιγουριά, ενώ το 25% θεωρεί πως δεν είναι αποτελεσματική 

και μόνο το 20% θεωρεί πως παράγεται αποτέλεσμα και επιλύεται η εκάστοτε 

σύγκρουση - διαφωνία (Διάγρ. 13)  

 

 

Διάγραμμα 13. Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την άποψή τους 

για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο 

 

 

5.5. Ποιοτική Ανάλυση 

5.5.1 Συσχετίσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων με τον τρόπο που απαντούν στο ερωτηματολόγιο  

Για την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Σύμφωνα με το 

εν λόγω μέτρο προέκυψε ότι η παράμετρος του φύλου των συμμετεχόντων 

σχετίζεται με τον τρόπο που απάντησαν σε ορισμένες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. 
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Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι υπάρχει μια μέτρια αρνητική σχέση μεταξύ 

του φύλου και της άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το αν "Ακούγονται 

συχνά φωνές & καυγάδες από διπλανά τμήματα ή γραφεία" (r = -0.41, df = 38, 

p < 0.01). Οι άνδρες που συμμετείχαν φαίνεται να συμφωνούν πως 

ακούγονται συχνά φωνές, σε αντίθεση με τις γυναίκες που φαίνεται να 

διαφωνούν. 

Επίσης, υπάρχει μια μέτρια αρνητική σχέση μεταξύ του φύλου και της 

άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το αν "Υπάρχουν κόντρες μεταξύ 

των συναδέλφων" (r = -0.34, df = 38, p < 0.05). Οι άνδρες που συμμετείχαν 

φαίνεται να συμφωνούν πως υπάρχουν κόντρες, σε αντίθεση με τις γυναίκες 

που φαίνεται να διαφωνούν. 

Επιπλέον, υπάρχει μια μέτρια αρνητική σχέση μεταξύ του φύλου και της 

άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός "Όταν υπάρχουν πολλά 

άτομα που αναγκάζονται να συνεργαστούν, είναι αναπόφευκτοι οι καυγάδες 

και οι εντάσεις" (r = -0.32, df = 38, p < 0.05). Οι άνδρες που συμμετείχαν 

φαίνεται να συμφωνούν πως είναι αναπόφευκτες οι εντάσεις όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των ατόμων στην ομάδα εργασίας, σε αντίθεση με τις γυναίκες που 

φαίνεται να διαφωνούν. 

Τέλος, υπάρχει μια μέτρια αρνητική σχέση μεταξύ του φύλου και της 

άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι "Οι ενστάσεις είναι 

απόρροια των διαφορετικών συμφερόντων κάθε ατόμου" (r = -0.40, df = 38, p 

< 0.01). Οι άνδρες που συμμετείχαν φαίνεται να συμφωνούν πως τα ατομικά 

συμφέροντα είναι η κύρια αιτία των εντάσεων, σε αντίθεση με τις γυναίκες που 

φαίνεται να διαφωνούν. 

Εστιάζοντας στον παράγοντα της ηλικίας των συμμετεχόντων στην 

έρευνα, φαίνεται πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε 

τέσσερεις ερωτήσεις. Αναλυτικότερα 

Φαίνεται ότι υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και της 

άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι "Οι ενστάσεις είναι 

απόρροια των διαφορετικών συμφερόντων κάθε ατόμου"  (r = 0.36, df = 38, p 

< 0.01). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες φαίνεται να συμφωνούν πως 

ακούγονται συχνά φωνές, σε αντίθεση με τους νεαρότερους που φαίνεται να 

διαφωνούν. 
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Επίσης, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και της 

άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι "Δεν υπάρχει 

ομοψυχία και συνεργασία μεταξύ των εργαζόμενων"  (r = 0.42, df = 38, p < 

0.01). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες φαίνεται να συμφωνούν πως 

δεν υφίσταται το γνώρισμα της ομοψυχίας μεταξύ των εργαζόμενων, σε 

αντίθεση με τους νεαρότερους που φαίνεται να διαφωνούν. 

Τέλος, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και της 

άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι "Για την διαχείριση 

των συγκρούσεων γίνεται χρήση της διαπραγμάτευσης"  (r = 0.41, df = 38, p < 

0.01). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες φαίνεται να συμφωνούν πως η 

διαπραγμάτευση είναι το μέσο για να γίνει διαχείριση των συγκρούσεων εντός 

εργασιακού χώρου, σε αντίθεση με τους νεαρότερους που φαίνεται να 

διαφωνούν. 

Λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων, 

δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση, γεγονός που δείχνει 

ότι οι έγγαμοι και άγαμοι ερωτώμενοι δεν διαφοροποιούνται στις απόψεις 

τους. 

Αντίθετα, τα χρόνια προϋπηρεσίας των εργαζομένων φαίνεται ότι μπορεί 

να σχετίζονται με τις απόψεις που έχουν σε δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Αναλυτικότερα, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ των ετών 

προϋπηρεσίας και της άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι 

"Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων"  (r = 0.37, df = 38, 

p < 0.05). Οι παλαιότεροι στον χώρο εργασίας που συμμετείχαν στην έρευνα 

φαίνεται  να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τους νεότερους 

συναδέλφους τους, που φαίνεται να διαφωνούν. 

Επίσης, υπάρχει μια μέτρια αρνητική σχέση μεταξύ των ετών 

προϋπηρεσίας και της άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι 

"Για να επιλύσουμε μια διαφωνία, ακολουθούμε τη τακτική του συμβιβασμού"  

(r = -0.35, df = 38, p < 0.05). Οι παλαιότεροι στον χώρο εργασίας που 

συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται  να διαφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι 

χρησιμοποιείται η τακτική του συμβιβασμού, σε σχέση με τους νεότερους 

συναδέλφους τους, που φαίνεται να συμφωνούν ότι γίνεται χρήση της εν λόγω 

τακτικής 
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Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση της επίδρασης των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών που έχει το δείγμα, στον τρόπο με τον οποίο απάντησαν στο 

υπόλοιπο ερωτηματολόγιο, προκύπτει ότι το Μορφωτικό Επίπεδο έχει 

στατιστικά σημαντικές επιδράσεις σε εφτά διαφορετικές ερωτήσεις. 

Αναλυτικότερα, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου και της άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι 

"Ακούγονται συχνά φωνές & καυγάδες από διπλανά τμήματα ή γραφεία"  (r = 

0.39, df = 38, p < 0.01). Όσο πιο χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων τόσο πιο πιθανό είναι να συμφωνούν ότι ακούγονται οι 

φωνές. 

Επίσης, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου και της άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι 

"Όταν υπάρχουν πολλά άτομα που αναγκάζονται να συνεργαστούν, είναι 

αναπόφευκτοι οι καυγάδες και οι εντάσεις "  (r = 0.40, df = 38, p < 0.01). Όσο 

πιο χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων τόσο πιο πιθανό 

είναι να συμφωνούν ότι εντάσεις θα είναι αναπόφευκτες εντός μιας 

πολυπληθούς ομάδας εργασίας. 

Επιπλέον, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου και της άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι "Οι 

ενστάσεις είναι απόρροια των διαφορετικών συμφερόντων κάθε ατόμου"  (r = 

0.43, df = 38, p < 0.01). Όσο πιο χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων τόσο πιο πιθανό είναι να συμφωνούν ότι εντάσεις οφείλονται 

στα διαφορετικά συμφέροντα των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα 

εργασίας. 

Ακόμα, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου και της άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το γεγονός ότι "Δεν 

υπάρχει ομοψυχία και συνεργασία μεταξύ των εργαζόμενων"  (r = 0.37, df = 

38, p < 0.05). Όσο πιο χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων τόσο πιο πιθανό είναι να αναγνωρίζουν την έλλειψη 

ομοψυχίας και συνεργασίας εντός της ομάδας εργασίας. 

Εστιάζοντας στον τομέα της επαγγελματικής εξουθένωσης, προκύπτει 

ότι υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και του 

βαθμού ενέργειας που διακατέχει τους συμμετέχοντες  (r = 0.42, df = 38, p < 
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0.01). Όσο πιο χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων τόσο 

πιο πιθανό είναι να νιώθουν γεμάτοι ενέργεια  

Ομοίως, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου και του βαθμού αναζωογόνησης που διακατέχει τους συμμετέχοντες 

στον εργασιακό χώρο (r = 0.33, df = 38, p < 0.05). Όσο πιο χαμηλό είναι το 

μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων τόσο πιο πιθανό είναι να νιώθουν 

αναζωογονημένοι στον εργασιακό τους χώρο. 

Τέλος, εξετάζοντας τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της 

διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο, υπάρχει μια μέτρια θετική σχέση 

μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και της άποψης που έχουν οι 

συμμετέχοντες για το γεγονός ότι  "Για την διαχείριση των συγκρούσεων 

γίνεται χρήση της διαπραγμάτευσης"  (r = 0.41, df = 38, p < 0.01). Όσο πιο 

χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων τόσο πιο πιθανό είναι 

να πιστεύουν ότι γίνεται χρήση του εργαλείου της διαμεσολάβησης. 

 

5.5. 2  Απλή μη συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης  

Το συγκεκριμένο εργαλείο, διευκρινίζει εάν δύο ή περισσότερες ομάδες 

τιμών έχουν πολύ διαφορετικούς μέσους όρους. Οι απαντήσεις προέρχονται 

από διαφορετικά άτομα και τα υποσύνολα μπορεί να έχουν διαφορετικό 

αριθμό ατόμων. 

Στην κωδικοποίηση και την βαθμονόμηση των απαντήσεων 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία 

 Διαφωνώ απόλυτα = 1 

 Διαφωνώ = 2 

 Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ = 3 

 Συμφωνώ = 4 

 Συμφωνώ απόλυτα = 5 

 

Με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν τα δύο διαφορετικά φύλα και 

καθώς η πιθανότητα του ελέγχου Levene δεν είναι σημαντική (μεγαλύτερη 

από την τιμή 0,05) οι διακυμάνσεις παρουσιάζουν ομοιογένεια. 
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Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

φύλων, σε τρεις διαφορετικές ερωτήσεις   

Υπάρχουν κόντρες μεταξύ των συναδέλφων F1.38 = 5.11 , p = 0.03. 

Αναλυτικότερα, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν μια ουδέτερη  στάση με Μέσο 

όρο βαθμολογίας 3 και τυπική απόκλιση 1,24 σε αντίθεση με τους άνδρες που 

φαίνεται να συμφωνούν ότι υπάρχουν κόντρες με μέσο όρο 3,82 και τυπική 

απόκλιση 1,05 

Όταν υπάρχουν πολλά άτομα που αναγκάζονται να συνεργαστούν, είναι 

αναπόφευκτοι οι καυγάδες και οι εντάσεις F1.38 = 4,32 , p = 0.05. 

Αναλυτικότερα, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν υιοθετήσει και εδώ μια ουδέτερη  

στάση με Μέσο όρο βαθμολογίας 3.06 και τυπική απόκλιση 1,11 σε αντίθεση 

με τους άνδρες που φαίνεται να συμφωνούν ότι οι πολυπληθείς ομάδες 

παρουσιάζουν πιο συχνά εντάσεις και καυγάδες, με μέσο όρο 3,77 και τυπική 

απόκλιση 1,07 

Οι ενστάσεις είναι απόρροια των διαφορετικών συμφερόντων κάθε 

ατόμου F1.38 = 7,16 , p = 0.01. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν 

υιοθετήσει και εδώ μια ουδέτερη  στάση με Μέσο όρο βαθμολογίας 3.17 και 

τυπική απόκλιση 1,04 σε αντίθεση με τους άνδρες που φαίνεται να είναι 

περισσότερο απόλυτοι και να συμφωνούν ότι οι εντάσεις οφείλονται στα 

διαφορετικά συμφέροντα που έχουν τα μέλη μιας ομάδας, με μέσο όρο 4 και 

τυπική απόκλιση 0,93. 

Εστιάζοντας, στις διαφορετικές ηλικίες που συμμετείχαν στην έρευνά 

μας, προέκυψε ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των απαντήσεών τους ως 

προς την ερώτηση Οι ενστάσεις είναι απόρροια των διαφορετικών 

συμφερόντων κάθε ατόμου F2.37 = 3,45 , p = 0.04. Επίσης, η πιθανότητα του 

ελέγχου Levene δεν είναι σημαντική (μεγαλύτερη από την τιμή 0,05) οι 

διακυμάνσεις παρουσιάζουν ομοιογένεια. 

Δεδομένου όμως ότι η Anova, δεν μας ενημερώνει για το ποιες ηλικιακές 

κλάσεις παρουσιάζουν διαφορετικό μέσο όρο για την συγκεκριμένη ερώτηση, 

χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ο μη συσχετισμένος έλεγχος t. Από το 

συγκεκριμένο έλεγχο προέκυψε ότι τα άτομα ηλικίας 20-35 ετών θα 

παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 2,6 με τυπική απόκλιση 1,14, σε 



65 

 

αντίθεση με τα άτομα με ηλικία 36-50 ετών, που παρουσιάζουν μέσο όρο 3,63 

και τυπική απόκλιση 0,96. t = -2,07 df=22 p = 0.05 

Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι τα νεότερα άτομα τείνουν να διαφωνούν 

οι εντάσεις στο εργασιακό χώρο οφείλονται στα διαφορετικά συμφέρονταν 

των εργαζόμενων σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες ηλικίας από 36-50 που 

τείνουν να συμφωνούν στην εν λόγω αιτία. 

Αντίστοιχα οι συμμετέχοντες με ηλικία από 20-35 ετών παρουσιάζουν 

μέσο όρο απαντήσεων 2,6 με τυπική απόκλιση 1,14, σε αντίθεση με τα άτομα 

με ηλικία 51-67 ετών, που παρουσιάζουν μέσο όρο 3,94 και τυπική απόκλιση 

1,00. t = -2,54 df=19 p = 0.02 

Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι τα νεότερα άτομα τείνουν να διαφωνούν 

οι εντάσεις στο εργασιακό χώρο οφείλονται στα διαφορετικά συμφέρονταν 

των εργαζόμενων σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες ηλικίας από 51-67ετών 

που είναι περισσότερο απόλυτοι και συμφωνούν στην εν λόγω αιτία. 

 Στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων με ηλικία από 36 έως 50 ετών και των 

συμμετεχόντων με ηλικία από 51 έως 67 ετών. 

Εστιάζοντας στην ερώτηση "Δεν υπάρχει ομοψυχία και συνεργασία 

μεταξύ των εργαζομένων" φαίνεται ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων των 

οποίων η ηλικία είναι από 51 έως 67 έτη παρουσιάζουν διαφοροποίηση από 

τις απαντήσεις που δίνουν οι άλλες δύο ηλικιακές κλάσεις F2.37 = 4,87 , p = 

0.01. Επίσης, η πιθανότητα του ελέγχου Levene δεν είναι σημαντική 

(μεγαλύτερη από την τιμή 0,05) οι διακυμάνσεις παρουσιάζουν ομοιογένεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τον μη συσχετισμένο έλεγχο t, προέκυψε ότι 

τα άτομα ηλικίας 51-67 ετών παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 3,7 με 

τυπική απόκλιση 0,93, σε αντίθεση με τα άτομα με ηλικία 20-35 ετών που 

παρουσιάζουν μέσο όρο 2,60 και τυπική απόκλιση 1,34. t = -2,17 df=19 p = 

0.04. Ομοίως υπάρχει διαφορά και με τα άτομα που έχουν ηλικία 36-50 ετών, 

και παρουσιάζουν μέσο όρο 2,74 και τυπική απόκλιση 1,05. t = -3,00 df=33 p 

= 0.01 

Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα θα τείνουν 

να συμφωνούν ότι δεν υπάρχει ομοψυχία και συνεργασία μεταξύ των 
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εργαζόμενων, σε αντίθεση με τους μικρότερους σε ηλικία που φαίνεται να 

υιοθετούν μια ουδέτερη στάση με τάσεις διαφωνίας.  

Κλείνοντας, αναφορικά με την ερώτηση "για την διαχείριση των 

συγκρούσεων γίνεται χρήση της διαπραγμάτευσης", προέκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των μέσων όρων των απαντήσεων των 

διαφορετικών ηλικιών F2.37 = 4,22 , p = 0.02. Επίσης, η πιθανότητα του 

ελέγχου Levene δεν είναι σημαντική (μεγαλύτερη από την τιμή 0,05) οι 

διακυμάνσεις παρουσιάζουν ομοιογένεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τον μη συσχετισμένο έλεγχο t, προέκυψε ότι η 

διαφοροποίηση επικεντρώνεται μεταξύ των ατόμων ηλικίας 51-67 ετών που 

παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 3,56 με τυπική απόκλιση 0,89, σε 

αντίθεση με τα άτομα με ηλικία 20-35 ετών που παρουσιάζουν μέσο όρο 2,20 

και τυπική απόκλιση 1,30. t = -2,68 df=19 p = 0.02.  

Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα θα τείνουν 

να συμφωνούν ότι γίνεται χρήση του εργαλείου της διαπραγμάτευσης για την 

διαχείριση των συγκρούσεων, σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες ηλικίας 20-

35 ετών που φαίνεται να διαφωνούν ως προς το αν χρησιμοποιείται η 

διαπραγμάτευση.  

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση, δεν προέκυψε κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων όρων των απαντήσεων των 

έγγαμων και άγαμων ερωτώμενων. 

Εστιάζοντας στην παράμετρο της προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων, 

δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές κλάσεις. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι 

ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες με βάση τα χρόνια τα οποία εργάζονται, 

από 0-10 έτη, από 11-20 έτη και από 21-35 έτη. Συγκρίνοντας τους μέσους 

όρους των απαντήσεών τους προέκυψε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση σε δύο ερωτήσεις, "Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ 

των συναδέλφων" F2.37 = 3,86 , p = 0.03 και "Για να επιλύσουμε μια διαφωνία 

ακολουθούμε τη τακτική του συμβιβασμού" F2.37 = 5,37 , p = 0.01. Και στις δύο 

περιπτώσεις, η πιθανότητα του ελέγχου Levene δεν είναι σημαντική 

(μεγαλύτερη από την τιμή 0,05) και οι διακυμάνσεις παρουσιάζουν 

ομοιογένεια. 
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Λαμβάνοντας υπόψη μας τον μη συσχετισμένο έλεγχο t, για την 

ερώτηση "Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων", 

προέκυψε ότι η διαφοροποίηση επικεντρώνεται μεταξύ των ατόμων με 

προϋπηρεσία 11-20 έτη που παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 3,00 με 

τυπική απόκλιση 1,08, σε αντίθεση με τα άτομα με προϋπηρεσία  21-35 ετών 

που παρουσιάζουν μέσο όρο 4,00 και τυπική απόκλιση 1,21. t = -2,62 df=34 p 

= 0.01.  

Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι πιο παλιοί υπάλληλοι φαίνεται να 

συμφωνούν ότι χρησιμοποιείται η διαπραγμάτευση, ενώ οι υπάλληλοι που 

έχουν προϋπηρεσία από 11-20 έτη υιοθετούν μια ουδέτερη στάση, αφού 

φαίνεται ότι ο μέσος όρος των απαντήσεών τους ταυτίζεται με την απάντηση 

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. 

Αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τον μη συσχετισμένο έλεγχο t, για την 

ερώτηση "Για να επιλύσουμε μια διαφωνία ακολουθούμε τη τακτική του 

συμβιβασμού", προέκυψε ότι η διαφοροποίηση επικεντρώνεται πάλι μεταξύ 

των ατόμων με προϋπηρεσία 11-20 έτη που παρουσιάζουν μέσο όρο 

απαντήσεων 3,40 με τυπική απόκλιση 0,82, σε αντίθεση με τα άτομα με 

προϋπηρεσία  21-35 ετών που παρουσιάζουν μέσο όρο 2,50 και τυπική 

απόκλιση 0,82. t = 3,28 df=34 p = 0.02.  

Άρα, μπορεί να ειπωθεί ότι πιο παλιοί υπάλληλοι φαίνεται να τείνουν να 

διαφωνούν ότι χρησιμοποιείται η τακτική του συμβιβασμού, ενώ οι υπάλληλοι 

που έχουν προϋπηρεσία από 11-20 έτη τείνουν να συμφωνούν πως για να 

επιλυθεί μια διαφωνία στον εργασιακό τους χώρο, ακολουθούν την τακτική 

του συμβιβασμού. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των δεδομένων με την χρήση της μη 

συσχετισμένης ανάλυσης διακύμανσης (One way ANOVA), προέκυψε πως 

και στην περίπτωση του μορφωτικού επιπέδου φαίνεται να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στον μέσο όρο των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Οι 

πέντε κατηγορίες στις οποίες ταξινομήθηκαν οι ερωτώμενοι ήταν 

 Απόφοιτοι ΑΕΙ (1) 

 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (2) 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου (3) (Δεν βρέθηκε κάποιος στην εν λόγω 

κατηγορία) 
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 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (4) 

 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (5) 

 

Συνολικά εντοπίστηκαν τέσσερεις ερωτήσεις στις οποίες η πιθανότητα 

του ελέγχου Levene δεν είναι σημαντική (μεγαλύτερη από την τιμή 0,05) και οι 

διακυμάνσεις παρουσιάζουν ομοιογένεια. 

Η πρώτη ερώτηση στην οποία εντοπίστηκε διαφοροποίηση των μέσων 

όρων, είναι η εξής: "Δεν υπάρχει ομοψυχία και συνεργασία μεταξύ των 

εργαζομένων" F3.36 = 3,11, p = 0.04. λαμβάνοντας υπόψη τον μη 

συσχετισμένο έλεγχο t, για την εν λόγω ερώτηση, προέκυψε ότι η 

διαφοροποίηση επικεντρώνεται μεταξύ των ατόμων τα οποία είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ και παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 2,56 με τυπική απόκλιση 1,13, 

σε αντίθεση με τα άτομα που είναι απόφοιτοι ΥΕ και παρουσιάζουν μέσο όρο 

4,14 και τυπική απόκλιση 1,07. t = -2,85 df=14 p = 0.01. Επίσης 

διαφοροποίηση υπάρχει μεταξύ των μέσων όρων των συμμετεχόντων που 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 3 με τυπική απόκλιση 0,81, σε αντίθεση με 

τα άτομα που είναι απόφοιτοι ΥΕ και παρουσιάζουν μέσο όρο 4,14 και τυπική 

απόκλιση 1,07. t = -2,25 df=12 p = 0.04 

 Επομένως, οι συμμετέχοντες με χαμηλό μορφωτικό φαίνεται να 

συμφωνούν πως δεν υπάρχει ομοψυχία και συνεργασία μεταξύ των 

εργαζομένων, σε αντίθεση με τους απόφοιτους των ΑΕΙ και τους κατόχους 

μεταπτυχιακού τίτλου που φαίνεται να τείνουν προς την διαφωνία τους με την 

εν λόγω ερώτηση, η με την υιοθέτηση μιας ουδέτερης στάσης 

Αντίστοιχα, η δεύτερη ερώτηση στην οποία εντοπίστηκαν 

διαφοροποιήσεις είναι η "Νιώθω γεμάτος /η ενεργητικότητα" F3.36 = 9,46 , p = 

0.01. λαμβάνοντας υπόψη τον μη συσχετισμένο έλεγχο t, για την εν λόγω 

ερώτηση, προέκυψε ότι η διαφοροποίηση επικεντρώνεται μεταξύ των ατόμων 

τα οποία είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 2,67 

με τυπική απόκλιση 1,00, σε αντίθεση με τα άτομα που είναι απόφοιτοι ΔΕ και 

παρουσιάζουν μέσο όρο 4,41 και τυπική απόκλιση 0,62. t = -5,52 df=24 p = 

0.01. Παράλληλα και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου φαίνεται ότι απαντούν 

με διαφορετικό τρόπο από τους απόφοιτους ΔΕ, αφού παρουσιάζουν μέσο 

όρο απαντήσεων 3,14 με τυπική απόκλιση 0,90, σε αντίθεση με τα άτομα που 
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είναι απόφοιτοι ΔΕ και παρουσιάζουν μέσο όρο 4,41 και τυπική απόκλιση 

0,62. t = -4 df=22 p = 0.01. 

 Άρα, οι απόφοιτοι ΔΕ φαίνεται να συμφωνούν αρκετά πως νιώθουν ότι 

έχουν ενεργητικότητα στον επαγγελματικό τους χώρο, σε αντίθεση με τους 

απόφοιτους των ΑΕΙ και τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου που φαίνεται να 

τείνουν προς την διαφωνία τους με την εν λόγω ερώτηση, η με την υιοθέτηση 

μιας ουδέτερης στάσης 

Αναφορικά με την τρίτη ερώτηση στην οποία εντοπίστηκαν 

διαφοροποιήσεις είναι η "Νιώθω αναζωογονημένος όταν εργάζομαι" F3.36 = 

4,67 , p = 0.01. λαμβάνοντας υπόψη τον μη συσχετισμένο έλεγχο t, για την εν 

λόγω ερώτηση, προέκυψε ότι η διαφοροποίηση επικεντρώνεται μεταξύ των 

ατόμων τα οποία είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και παρουσιάζουν μέσο όρο 

απαντήσεων 2,78 με τυπική απόκλιση 0,97, σε αντίθεση με τα άτομα που 

είναι απόφοιτοι ΔΕ και παρουσιάζουν μέσο όρο 4,06 και τυπική απόκλιση 

0,66. t = -4,00 df=24 p = 0.01. Παράλληλα και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

φαίνεται ότι απαντούν και αυτοί με διαφορετικό τρόπο από τους απόφοιτους 

ΔΕ, αφού παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 3,29 με τυπική απόκλιση 

0,76, σε αντίθεση με τα άτομα που είναι απόφοιτοι ΔΕ και παρουσιάζουν μέσο 

όρο 4,41 και τυπική απόκλιση 0,62. t = -2.51 df=22 p = 0.02. 

 Άρα, οι απόφοιτοι ΔΕ φαίνεται να συμφωνούν πως νιώθουν 

αναζωογονημένοι στον επαγγελματικό τους χώρο, σε αντίθεση με τους 

απόφοιτους των ΑΕΙ και τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου που φαίνεται να 

τείνουν προς την υιοθέτηση μιας ουδέτερης στάσης, ούτε συμφωνούν ούτε 

διαφωνούν 

Τέλος, στην τελευταία ερώτηση στην οποία εντοπίστηκαν 

διαφοροποιήσεις είναι η "Για την διαχείριση των συγκρούσεων γίνεται χρήση 

της διαπραγμάτευσης" F3.36 = 6,95 , p = 0.01. λαμβάνοντας υπόψη τον μη 

συσχετισμένο έλεγχο t, για την εν λόγω ερώτηση, προέκυψε ότι η 

διαφοροποίηση επικεντρώνεται μεταξύ των ατόμων τα οποία είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ και παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 2,78 με τυπική απόκλιση 1,09, 

σε αντίθεση με τα άτομα που είναι απόφοιτοι ΔΕ και παρουσιάζουν μέσο όρο 

3,82 και τυπική απόκλιση 0,72. t = -2,97 df=24 p = 0.01. Παράλληλα και οι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου φαίνεται ότι απαντούν και αυτοί με διαφορετικό 
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τρόπο από τους απόφοιτους ΔΕ, αφού παρουσιάζουν μέσο όρο απαντήσεων 

2,28 με τυπική απόκλιση 0,76, σε αντίθεση με τα άτομα που είναι απόφοιτοι 

ΔΕ και παρουσιάζουν μέσο όρο 4,41 και τυπική απόκλιση 0,62. t = -4,66 

df=22 p = 0.01. 

 Άρα, οι απόφοιτοι ΔΕ φαίνεται να συμφωνούν πως χρησιμοποιείται η 

διαπραγμάτευση, σε αντίθεση με τους απόφοιτους των ΑΕΙ και τους κατόχους 

μεταπτυχιακού τίτλου που φαίνεται να τείνουν να διαφωνήσουν με το γεγονός 

ότι γίνεται χρήση της.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1. Συζήτηση των τελικών αποτελεσμάτων 

 

Παραπάνω, διερευνήθηκε το ζήτημα των συγκρούσεων που υπάρχουν 

ανάμεσα στους εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου 

Φλώρινας. Ακόμη, εξετάστηκε η συμβολή της επαγγελματικής εξουθένωσης 

στην ύπαρξη των συγκρούσεων μεταξύ των υπαλλήλων του οργανισμού, 

αλλά και η υφιστάμενη κατάσταση ως προς τους παρεμβατικούς τρόπους και 

τεχνικές που εφαρμόζονται για την εξάλειψη τω συγκρούσεων και πως 

σχετίζονται οι τεχνικές που ακολουθούν, στα πλαίσια της παρέμβασης από τη 

διοίκηση του οργανισμού, με την διαμεσολάβηση και τις βασικές 

αποτελεσματικές αρχές της εφαρμογής της. 

Αναφορικά, λοιπόν, με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με το εάν 

υφίστανται συγκρούσεις στον επαγγελματικό χώρο του οργανισμού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας, ανάμεσα στους υπαλλήλους, 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, εντάσεις και καυγάδες 

μεταξύ των υπαλλήλων, λόγω της δυσκολίας συνεργασίας μεταξύ τους λόγω 

των διαφορετικών συμφερόντων του καθενός και λόγω ανυπαρξίας 

συνεργασίας και ομοψυχίας μεταξύ των υπαλλήλων. Ωστόσο, οι άνδρες είναι 

αυτοί που είχαν θετικότερη απάντηση ως προς την ισχύ των συγκρούσεων και 

αυτό προφανώς διότι ίσως οι ίδιοι ή συνεργάτες τους άνδρες συνήθως 

εμπλέκονται σε εντάσεις και συγκρούσεις. 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, για την σχέση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης με τις συγκρούσεις που έχουν οι υπάλληλοι της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας, αποκαλύπτεται ότι οι 

εργαζόμενοι του εν λόγω Δήμου δεν βιώνουν, δεν αισθάνονται ή τουλάχιστον 

δεν παραδέχονται ότι υπάρχει επαγγελματική εξουθένωση από την εργασία 

τους. Συνεπώς, δεν μπορεί να διερευνηθεί η σχέση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης ως αιτιολογικός παράγοντας πρόκλησης συγκρούσεων μεταξύ 

τους. 
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Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με το εάν τελικά εφαρμόζεται η 

διαμεσολάβηση ως παρεμβατικός τρόπος στις συγκρούσεις ανάμεσα στους 

υπαλλήλους. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι 

- δεν υπάρχει προσέγγιση των υπαλλήλων από τη διοίκηση, διάλογος 

και επικοινωνία./ επαφή μεταξύ τους 

- δεν υπάρχει ανοικτή συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών 

- δεν υπάρχει σαφής απάντηση ως προς την διάθεση της διοίκησης να 

επιλύσει τη κρίση μέσω του διαλόγου 

- ο προτιμητέος τρόπος επίλυσης της κρίσης είναι η αποφυγή, αν και 

είναι θετικοί ως προς τη χρήση της διαμεσολάβησης, που ωστόσο 

διαπιστώνεται να μην εφαρμόζεται, να μην προτιμάται ως 

παρεμβατική τακτική στον οργανισμό τους 

- δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν με σιγουριά ότι η μέθοδος επίλυσης 

των κρίσεων είναι αποτελεσματική 

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι δεν εφαρμόζεται η διαμεσολάβηση, ούτε οι 

αρχές της προφανώς λόγω άγνοιας εκ μέρους της διοίκησης ή αδιαφορίας εκ 

μέρους της στις εξάρσεις των κρίσεων που προκύπτουν στον Δήμο. 

Η μελέτη αυτή, λοιπόν, αποτελεί μία σημαντική αφορμή για την 

σπουδάστρια, για να διερευνήσει την ύπαρξη των συγκρούσεων, τον 

αιτιολογικό παράγοντα της επαγγελματικής εξουθένωσης για τη πρόκληση 

των συγκρούσεων αυτών, αλλά κυρίως να τονιστεί η εφαρμογή της 

διαμεσολάβησης, που αναδεικνύεται βιβλιογραφικά ότι αποτελεί 

αποτελεσματικό επικοινωνιακό εργαλείο επίλυσης των συγκρούσεων και των 

διαφορών μεταξύ των ανθρώπων. Η βασική συμβολή της εργασίας και 

κυρίως της έρευνας αυτής είναι να τονιστεί η ύπαρξη ενός κοινωνικού 

φαινομένου που επισείει άμεσης επίλυσης και να ενημερωθεί το κοινό και οι 

ιθύνοντες για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης, για την εξάλειψη του 

φαινομένου αυτού. 
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6.2. Μελλοντικές προοπτικές 

 

Με δεδομένο ότι οι συγκρούσεις αποτελούν ένα υφιστάμενο γεγονός στη 

Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου Φλώρινας, αλλά και με τη τεκμηριωμένη 

θέση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρεμβατικής τεχνικής της 

διαμεσολάβησης, που προτείνεται έμμεσα και από την ερευνήτρια, θα 

μπορούσε να προταθεί περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα από ενδεχόμενο 

συνάδελφο και μη. Συγκεκριμένα, επειδή δεν υπάρχει άλλη ερευνητική 

προσπάθεια σχετικά με τις συγκρούσεις στο κλάδο αυτό και δη στη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση του Δήμου Φλώρινας, όπου και εστίασε η ερευνήτρια στο 

πόνημα αυτό, προτείνεται να ερευνηθεί περαιτέρω η γνώση και το επίπεδο 

της μόρφωσης της διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς την 

εφαρμογή της διαμεσολάβησης, ώστε να αποσαφηνιστεί το εάν υπάρχει 

αναγκαιότητα επιμόρφωσής της ως προς τη παρεμβατική διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Με αφορμή τις σπουδές μου σε επίπεδο μεταπτυχιακού, με τίτλο 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΜΝΑΜΙΚΟΥ-

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ», στο ΠΔΜ της Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, του Τμήματος ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ διεξάγεται 

έρευνα, με τίτλο «Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ». 

Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθεί το κατά πόσο υφίστανται συγκρούσεις 

και επαγγελματική εξουθένωση στους υπαλλήλους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Δήμου Φλώρινας, ποια μέθοδος διαχείρισης των 

συγκρούσεων και της εξουθένωσης εφαρμόζεται συνήθως και εάν αυτή είναι 

αποτελεσματική. 

Ακολουθούν, λοιπόν, ερωτήσεις προσωπικές δημογραφικού χαρακτήρα, αλλά 

και 30 ερωτήσεις κυρίως μέρους, στις οποίες καλείστε να σημειώσετε με ένα 

«Χ» εάν συμφωνείτε, εάν διαφωνείτε και σε ποιο βαθμό, σύμφωνα με τις 

επιλογές που σας δίδονται να σημειώσετε. 

 

 

Αιτούμαι τη συμμετοχή και την ειλικρίνειά σας, 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Παρακαλώ όπως σημειώστε με «Χ» στο πλαίσιο που σας δίδεται 

ή συμπληρώστε με αριθμό στα κενά <…> ) 

 

 

ΦΥΛΟ:     άνδρας                     γυναίκα 

ΗΛΙΚΙΑ: …………….. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:   έγγαμος/η                    άγαμος/η 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:  ΑΕΙ                   Μεταπτυχιακό               Διδακτορικό 

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ……………. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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Α. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

1. Οι διαφωνίες μεταξύ των εργαζομένων είναι συχνές      

2. Ακούγονται συχνά φωνές και καυγάδες από διπλανά 
τμήματα ή γραφεία 

     

3. Υπάρχουν κόντρες μεταξύ των συναδέλφων      

4. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 
συναδέλφων 

     

5. Όταν υπάρχουν πολλά άτομα που αναγκάζονται να 
συνεργαστούν, είναι αναπόφευκτοι οι καυγάδες και οι 
εντάσεις 

     

6. Οι εντάσεις είναι απόρροια των διαφορετικών 
συμφερόντων κάθε ατόμου 

     

7. Τα συμφέροντα του κάθε ατόμου αντικρούουν στα 
συμφέροντα του άλλου συναδέλφου 

     

8. Δεν υπάρχει ομοψυχία και συνεργασία μεταξύ των 
εργαζομένων 

     

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

9. Νιώθω ψυχικά κουρασμένος/η από την εργασία μου      

10. νιώθω εξουθενωμένος/η από την εργασία μου      

11. Νιώθω απογοητευμένος/η  από την εργασία μου      

12. Μου προκαλεί μεγάλο στρες και ένταση η εργασία μου      

13. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στις καθημερινές 
επαγγελματικές μου υποχρεώσεις 

     

14. Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια των αντοχών μου      

15. Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας νιώθω άδειος/α      

16. Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα      
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17. Νιώθω αναζωογονημένος/η όταν εργάζομαι      

18. Άρχισα να γίνομαι περισσότερο αυστηρός/η και 
σκληρός/η με τους ανθρώπους, από τότε που ξεκίνησα 
να εργάζομαι στη συγκεκριμένη δουλειά 

     

19. αισθάνομαι θλιμένος/η      

20. δεν απολαμβάνω τα πράματα όπως πρώτα      

21. Αισθάνομαι ένοχος/η για πολλά πράγματα που έχω 
κάνει ή δεν έχω κάνει μες στην ημερα 

     

Γ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

22. Οργανώνονται συχνά συναντήσεις μεταξύ των 
εργαζομένων και του διοικητή, όπου συζητάμε 
παράπονα και προβλήματα 

     

23. Οι συζητήσεις που γίνονται είναι πάντα καθολικές και 
ανοικτές 

     

24. Σε κάθε κρίση ή πρόβλημα, ο ηγέτης αναλαμβάνει την 
επίλυσή του μέσω του διαλόγου 

     

25. Όταν προκύπτουν συγκρούσεις, διαφωνίες ή εντάσεις, 
προτιμούμε να αποφεύγουμε την εξέλιξή τους και έτσι 
επιλύονται ή ξεχνιούνται όλα 

     

26. Για τη διαχείριση των συγκρούσεων γίνεται χρήση της 
διαπραγμάτευσης 

     

27. Για τη λήξη τω συγκρούσεων, συνήθως υποχωρεί ένας 
από τους εμπλεκομένους, ώστε να σταματήσει έτσι η 
σύγκρουση 

     

28. Η βασική μέθοδος που λύνονται οι εντάσεις και οι 
διαφωνίες είναι η επιβολή από πρόσωπο εξουσίας του 
τμήματος 

     

29. Για να επιλύσουμε μία διαφωνία, ακολουθούμε τη 
τακτική του συμβιβασμού 

     

30. Η μέθοδος που υιοθετείται για την επίλυση των 
συγκρούσεων και των εντάσεων είναι πάντα 
αποτελεσματική 

     

 

 

 

 

 

 

 


